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Секція 1 «Теорія та історія держави та права.  

Філософія права» 

 

УДК 340.11 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ ЯВИЩЕ 

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

теорії та історії держави і права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Основна функція права та його приписів полягає у регулюванні 

суспільних відносин, яке здійснюється за допомогою визначеної сукуп-

ності юридичних норм та інших юридичних засобів впливу на суспільні 

відносини. Правове регулювання є одним із найважливіших видів 

соціального регулювання без якого суспільство не може існувати. Його 

важливі риси пов’язані зі специфікою права як особливого соціального 

явища, в основі якого лежать ідеї свободи та справедливості. Ті суспільні 

відносини, які піддаються правовому регулюванню, утворюють предмет 

правового регулювання. Регулюються суспільні відносини певним спосо-

бом (або їх сукупністю), який називається методом правового регулю-

вання. Загальна тенденція розвитку права вказує на те, що метод право-

вого регулювання, як і предмет правового регулювання відрізняється ди-

намікою. У міру зміцнення економіки, стабілізації державних структур і 

громадського порядку, розвитку демократії жорсткі методи правового ре-

гулювання поступаються місцем більш м’яким. 

Розробка на початку ХХ ст. О. О. Богдановим тектології (теорія ор-

ганізації та дезорганізації, наука про універсальні типи та закономірності 

структурного перетворення будь-яких систем) та поява згодом загальної 

теорії систем, у витоків якої стояв Л. фон Берталанфі, розширює мето-
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дологічну базу наукових досліджень: з’являється важливий загальнонау-

ковий метод пізнання – системний підхід. Системний підхід розглядаєть-

ся як один із головних напрямків методології спеціального наукового 

пізнання та соціальної практики, мета та завдання якого полягають у до-

слідженнях певних об’єктів як складних систем; це методологічний 

напрямок у науці, завдання якого пов’язане з розробленням методів до-

слідження і конструюванням складно організованих об’єктів – систем різ-

них типів і класів. Системний підхід поглиблюється елементним, історич-

ним, функціональним, ресурсним, цільовим, інтеграційним, комунікацій-

ним, структурним аспектами. Структурний аспект полягає у з’ясуванні 

внутрішніх зв’язків і залежностей між елементами системи та дозволяє 

отримати уявлення про внутрішню організацію (будову) досліджуваної 

системи. 

Системність права, як його суттєва риса, проявляється на усіх рів-

нях буття права, у тому числі й предмету та методу правового регулю-

вання. Серед науковців, що досліджували системність предмету та ме-

тоду правового регулювання, насамперед, слід назвати Л. С. Явича, О. М 

Вітченка, В. Д. Сорокіна, С. С. Алєксєєва, М. І. Байтіна, Д. Є. Пєтрова та 

ін. 

Сталими у юридичній науці є погляди на структуру предмета пра-

вового регулювання до якої відносять наступні елементи: суб’єкти 

(індивідуальні та колективні) права; поведінка суб’єктів (їх свідома діяль-

ність); об’єкти суспільних відносин (предмети та явища навколишнього 

світу, з приводу яких люди свідомо вступають у взаємозв’язок); динамічні 

фактори або юридичний зміст правовідносин (соціальні факти, що спри-

яють виникненню відповідних відносин; практична діяльність людей) [1]. 

Інструментом реалізації праворегулюючої функції постає метод 

правового регулювання, що має свою структуру. Метод правового регу-

лювання характеризують як спеціально-юридичний, похідний від пред-
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мета правового регулювання критерій, що застосовується задля структу-

рування (поділу) системи права на галузі (підгалузі, інститути). Найбільш 

узагальнене визначення методу правового регулювання наводиться в 

праці одного з видатних дослідників-юристів Л. С. Явича: метод правово-

го регулювання – це сукупність юридичних засобів впливу на суспільні 

відносини, які застосовує держава при правовому регулюванні суспіль-

них відносин [2]. 

З позицій системного аналізу В. Д. Сорокін справедливо зазначає, 

що метод правового регулювання не може бути нічим іншим, крім як си-

стемним явищем, пояснюючи це тим, що ефективно регулювати систему 

соціальних зв’язків і явищ, що входять в єдиний або галузевий предмет, 

можна тільки тоді, коли всі способи і засоби, що складають зміст методу 

регулювання, виступають не розрізнено, не в ізоляції один від одного, а в 

тісній взаємодії. 

Розуміння предмету та методу правового регулювання як систем-

них утворень з певним набором елементів дозволило В. Д. Сорокіну 

визначити метод правового регулювання як сукупність юридичних 

прийомів, засобів, способів впливу соціальних управляючих систем, що 

входять у державний апарат, на соціально-правове середовище в цілому 

та на складові його елементи [3]. 

Акцентування на управлінському (регулюючому) аспекті та регулю-

ючої функції права спонукало В. Д. Сорокіна висунути у якості структур-

них елементів методу правового регулювання основні способи впливу 

права – дозвіл, зобов’язання, заборону. 

Більшість науковців структурують метод правового регулювання 

відповідно до структури предмету правового регулювання. 

Так, Л. С. Явич виділяв наступні складові методу правового регу-

лювання: 

– порядок встановлення прав й обов’язків суб’єктів права; 
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– ступінь визначеності наданих прав і «автономності» дій суб’єктів; 

– взаємини суб’єктів правовідносин; 

– наявність чи відсутність конкретного юридичного зв’язку між 

суб’єктами прав й обов’язків; 

– шляхи та засоби забезпечення встановлених суб’єктивних прав й 

обов’язків [2]. 

Подібний підхід щодо структурування методу правового регулю-

вання зустрічаємо у працях С. С. Алексєєва, В. М. Сирих, М. І. Матузова 

та О. В. Малько, П. М. Рабіновича та ін. 

Окремо, виділимо позицію О. М. Вітченка, який логічно виділяє два 

рівні метода правового регулювання, а саме: 

перший загальний рівень – це макрорівень системи права на якому 

виділені наступні елементи: 

1) встановлення границь відносин, що регулюються, визначення 

об’єктів, на які може бути спрямована дія права; 

2) державно-владні установлення предоставительно-

зобов’язуючого характеру щодо поведінки суб’єктів, що передбачають 

для них права і обов’язки, здійснення яких дає можливість державі 

підтримувати бажаний і однаковий правовий порядок; 

3) наділення учасників регульованих відносин правоздатністю та 

дієздатністю; 

4) визначення заходів (засобів) державного примусу в разі пору-

шення встановлених прав і обов’язків. 

другий рівень – це рівень галузі права: 

– правове становище суб’єктів у сфері регульованих правом відно-

син; 

– юридичний факт як прийом, за допомогою якого держава визна-

чає підстави виникнення, зміни або припинення правовідносин; 
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– прийоми формування суб’єктивних права і юридичних обов’язків у 

правових відносинах; 

– прийоми захисту суб’єктивних прав і забезпечення виконання 

юридичних обов’язків [4]. 

Звернення до таких майже аксіоматичних положень загальної теорії 

права пов’язане з критикою системного підходу, запереченням систем-

них якостей правової дійсності, «помилковості … довгих та безплідних 

дебатів про предмет та метод регулювання» та ін. [5]. 
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«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ПРО ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВ 

(ЦИВІЛІЗАЦІЙ) У ВСЕСВІТНІЙ ІСТОРІЇ: СУЧАСНА ВІЗІЯ 

Автор: Пронь С. В., професор кафедри адміністративного та кон-

ституційного права, доктор історичних наук, професор, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв   

 

У праці відомого німецького філософа Георга Вільгельма Фрідріха 

Гегеля (27.08.1770 ‒ 14.11.1831 рр.) «Філософія права», перше видання 

якої було здійснено в Берліні у жовтні 1820 року, один із підрозділів тре-

тьої частини має назву «Всесвітня історія» (1, 341-360). 

У ньому автор фактично класифікує чотири типи дер-

жав/цивілізацій, характеризуючи їх як «царства» або «початки». Це – 

«східне царство», «грецьке», «римське», «німецьке». 

Гегель професійно, згідно власного бачення, визначив й головні 

ознаки кожної з них. Східна держава (цивілізація – С.П.) – «державний 

устрій та законодавство – водночас й релігія, а релігійні та моральні за-

повіді або, скоріше, звичаї – також державні й правові закони» [1, с. 438]. 

Влучна й вичерпна характеристика генія філософської думки Геге-

ля багато в чому співпадає з висновками дискусії про «азіатський спосіб 

виробництва», яка відбулася ще в 20-ті роки ХХ століття, а саме: «…з 

появою держави розпочинають свою історію державний («азіатський», за 

Марксом) спосіб виробництва та міцно пов’язане з ним право централі-

зованої редистрибуції (перерозподілу) сукупного надбання колективу)» 

[2, с. 31]. 

Але на відміну від Гегеля, який робив акцент на проблеми саме 

влади, причому в її найбільш жорсткій формі, тобто – у східній деспотії, 

не менш відомий німецький філософ, економіст, теоретик суспільств 
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Карл Маркс (1818 - 1883 рр.) висував на перший план власність, підкрес-

люючи верховну власність держави на Сході. 

Сходознавець Л.С. Васильєв з цього приводу, наприклад, пише на-

ступне: «В його (К.Маркса – С.П.) схемі всесвітньої історії поруч з рабо-

власницькою (античною) формою існував … й «азіатський» спосіб виро-

бництва, характерний для Сходу, який відрізнявся від античного та інших 

європейських способів виробництва тим, що у східних структурах не бу-

ло приватної власності та класів, а альтернативою пануючому класові 

була сама держава в обличчі організованого нею ж апарату влади» [3, с. 

67]. 

Домінуючою ознакою грецької держави/цивілізації (1, 356), за Геге-

лем, було те, що «своєю засадою названа субстанційна єдність кінцевого 

та безкінцевого…, яка носить характер таємності, відстороненої в об-

ласть розбратних спогадів, до глибин і образів традиції…, вона знайшла 

міру та ясність у красі й радісній моральності» [4, с. 439-440]. 

Залишу цю характеристику, за браком часу та запропонованих об-

сягів публікації, без коментарів. 

Параграф 357 присвячено Гегелем римській державності: «У цьому 

царстві розрізнення доходить до нескінченного розриву морального жит-

тя на дві крайності – на особисту приватну самосвідомість та на абстрак-

тну загальність» [5, с. 440]. 

Не візьму на себе відповідальність сперечатися із самим Гегелем, 

але запрошу в «захисники» блискучого письменника, філософа, історика 

Тіта Лівія (59 р. до н.е. – 17 р. н.е.), єдину працю якого «Історія Риму від 

заснування Міста» (з 142 книжок до нашого часу дійшло 35) відносять до 

золотого століття давньоримської літератури. У Книзі ІІ Тіт Лівій пише: 

«Про вже вільний римський народ – його діяння, мирні і військові, про 

річних посадових осіб та про владу законів, що переважає людську, піде 

… моя розповідь» [6, с. 64]. 
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На думку Гегеля, четверта – «німецька» держава/цивілізація – це 

«початок єдності божественної та людської природи» [7, с. 441]. 

І знову, свідомо уникнувши полеміки з генієм, лише зауважу, що ав-

торитетний американський сучасний політолог Самюель Хантінгтон, ска-

жімо, виділяє 8 цивілізацій: західнохристиянську, православно-

християнську, ісламську, конфуціанську, латиноамериканську, індуїстсь-

ку, японську, африканську [8]. 

Сучасну візію щодо проблеми існування держав/цивілізацій у всес-

вітній історії вбачаю, крім вищезазначеного, у словах аббата де Рейналя 

– друга французького філософа-науковця Дені Дідро (1713-1784 рр.): 

«Народи, не дозволяйте вашим так званим господарям робити проти 

вашої загальної волі навіть добро» [9, с.119]. 

У цій пересторозі сконцентрувалися і право, і філософія, і минуле, і 

майбутнє… 
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В теорії права виділяють три основні джерела права: нормативно-

правовий акт, правовий звичай та судовий прецедент. На сьогодні, судо-

вий прецедент, як правило, застосовується в країнах англо-саксонської 

правової сім’ї, проте в останні роки більшість країн континентального 

права також активно розпочали реалізовувати судовий прецедент як 

джерело права, хоча форми його прояву в зазначених країнах мають 

свою специфіку і відрізняються від його класичної англійської моделі.  

Питання становлення та функціонування судових прецедентів у рі-

зних правових системах все частіше вивчаються зарубіжними та вітчиз-

няними науковцями, оскільки судовий прецедент займає важливе місце в 

регулюванні суспільних відносин та дозволяє розробляти фундамента-

льні основи для вдосконалення романо-германської системи права в ці-

лому.  

Розуміння сутності судового прецеденту висвітлюються у працях 

таких теоретиків права і спеціалістів галузевих наук як: В. Е. Беляневич, 
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П. А. Гук, Н. А. Гураленко, Р. Давид, А. І. Дрішлюк, Р. Кросу, О. С. Ку-

зембаєв, Б. В. Малишев, О. Ф. Скакун, Р. Уолкер та інші. Однак підходи 

до його розуміння дуже різні. Тож в даній роботі ми спробуємо розгляну-

ти деякі аспекти судового прецеденту, які запроваджено в Україні. 

Щодо юридичного розуміння поняття «судовий прецедент» особли-

во слід виділити вітчизняного автора Б. І. Квятковську, котра розглядає 

судовий прецедент як оприлюднене в офіційному виданні судове рішен-

ня, винесене судом вищої інстанції у процесі вирішення конкретної спра-

ви за відсутності належного правового регулювання, котре містить нор-

мативний елемент, в силу якого є обов’язковим чи рекомендованим для 

застосування іншими судами в процесі відправлення правосуддя при ви-

рішенні такого ж питання права у подібних правовідносинах [1]. 

На наш погляд, до позитивних характеристик судового прецеденту, 

в даному розумінні, можна віднести швидкість розгляду справи, що до-

помагає одразу прорахувати свої шанси в суді. При цьому діяльність су-

дової влади залишаються прозорою та передбачуваною, оскільки орган 

чи посадова особа не зможуть за аналогічних обставин відступити від 

правила, закріпленому в рішенні. За таких обставин втрачає сенс чинити 

тиск на суд чи будь-яку посадову особу. Відповідно, зменшується кіль-

кість скарг і знижується рівень корупції, оскільки діяти інакше, ніж встано-

влено, заборонено. 

Слід зазначити, що ситуація в плані застосування судового преце-

денту в Україні за останні роки кардинально змінилася, і форми його за-

стосування суттєво збільшились. Так, відповідно до ст. 17 Закону Украї-

ни «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» рішення Європейського суду з прав людини офіційно ви-

знано джерелом права України [2]. 

Також до 2016 року Постанови Пленуму Верховного Суду України 

носили по суті рекомендаційний характер для того, щоб встановити єди-
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ний підхід до правозастосування, а суди не мали права керуватися пос-

тановами Пленуму для обґрунтування своїх судових рішень. Проте після 

прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було перед-

бачено обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для 

інших судів, а Розділ XII «Прикінцеві положення» вніс в процесуальне за-

конодавство суттєві зміни. Так, постанови Пленуму Верховного Суду 

щодо неоднакового застосування норм матеріального права судами ка-

саційної інстанції стали обов’язковими для всіх суб’єктів владних повно-

важень, які застосовують у своїй діяльності те чи інше положення норма-

тивно-правового акта, неоднаково застосоване в процесі розгляду спра-

ви у касаційному порядку, а також для всіх судів України [3]. 

Зауважимо, що відповідно до Конституції України державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову [4, ст. 6]. Тож запровадження судового прецеденту в Україні, коли 

Верховний Суд наділяється повноваженнями законодавчої влади супе-

речить Основному Закону України. 

Слід також згадати новелу адміністративного судочинства, а саме – 

введення в Кодекс адміністративного судочинства України поняття «зра-

зкова справа». Відповідно до Кодексу зразкова адміністративна справа – 

це типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним 

Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення 

[5]. Необхідність впровадження даного інституту зумовило ряд причин. 

Однією з яких є усунення колізій та прогалин в законодавстві, що переш-

коджало ефективному та оперативному розгляду справ у судах. 

Резюмуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що Україна, 

як держава, є класичним прикладом країни з континентальною системою 

права, проте існуюча правова система поряд з діючим законодавством 
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одночасно окремо виділяє існування судового прецеденту, на який також 

слід спиратися. При цьому положення судового прецеденту повністю по-

винні відповідати чинному законодавству, в іншому випадку існуватиме 

конфлікт джерел права. 

Література: 

1. Квятковська, Б. І. Судовий прецедент: деякі теоретичні аспек-

ти / Б. І. Квятковська // Науковий вісник Ужгородського національного уні-

верситету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 

2013. – Вип. 21. Т. 1 – С. 52–55. – Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/810 

2. Про виконання рішень та застосування практики Європейсько-

го суду з прав людини: Закон України № 3477-IV від 23.02.2006 року // 

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

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. 

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1402-VIII від 

02.06.2016 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України – Законо-

давство України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.  

4. Конституція України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради Ук-

раїни – Законодавство України. – Режим доступу: 

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

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 

2005 року № 2747-IV. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

 

 

 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

15 

УДК 1.17.177 

MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF TRANSPLANTATION 

LEGISLATION IN UKRAINE 

Authots: Patlaichuk O. V., PhD in Philosophy, Associated Professor of Phi-

losophy and Cultural Studies Department, Admiral Makarov National Univer-

sity of Shipbuilding, Mykolaiv 

Patlaichuk O. V., а student of group 3141, the specialty «Computer Sci-

ence», Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv 

 

The 1999 Law on Transplantation in Ukraine, which provided for the 

«presumption of disagreement», did not clearly prescribe the procedure for 

probate bodies, and it was completely unclear who should carry this state-

ment and how everything should happen. «That is, even if a person agrees to 

be a donor, nowhere is this taken into account. And in any case, they will later 

ask about this from his relatives» [1], who, most often, did not agree to dona-

tion. After its adoption the next year, cadaveric transplants were reduced and 

replaced by relatives. Thus, the Law of 1999 hindered the development of 

transplantation in Ukraine. 

Attempts to amend the current law and consolidate the presumption of 

consent were made in 2012, at the initiative of the Ministry of Health of 

Ukraine. Parliament did not support the bill, and transplantology problems 

were forgotten for a while. 

In autumn 2016, a law on transplantation was adopted to simplify the 

procedure for obtaining consent to transplant organs and anatomical materi-

als by introducing a presumption of consent. Two restrictions were estab-

lished: the procedure was free and the corpse was not disfigured before buri-

al. At the same time, criminal liability was introduced for the illegal removal of 

organs and any manipulations with them. According to bill No. 2386A of May 
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17, 2018, amendments were made to some legislative acts regarding the 

transplantation of organs and other human anatomical materials. 

The next, alternative bill No. 2386A-1, which entered into force on Jan-

uary 1, 2019, was based on the presumption of disagreement, and, like the 

previous one, proposed the creation of a central executive body in the field of 

transplantation. 

Unfortunately, these laws practically did not take into account the re-

quirements of ethics and morality, and at some points contradicted their own 

provisions. The aim of this work was to review and analyze the relevant pro-

visions of the law on transplantation. 

After signing the law, new rules began to apply: 

a) A donor can be every adult capable living citizen of Ukraine, as well 

as a dead one, who during his life gave written consent or disagreement to 

remove anatomical materials from the body for transplantation and / or manu-

facture of bioimplants after his death, i.e., gave consent to use own organs. 

Also, a person has the right to change his mind and withdraw a statement. 

Data on the person who gave his consent will be entered into the Unified 

State Transplantation Information System (single register) of patients in need 

of transplantation, and the creation of a single state body that would monitor 

all transplantation systems to collect, register, accumulate relevant infor-

mation, as well as the implementation of an objective and unbiased distribu-

tion of human anatomical materials - and to determine the pair of donor-

recipient. 

In this formulation, there is no indication of the urgent need for related 

transplantation, but a special rate of donation is introduced between an unre-

lated donor and recipient. It is proposed to create independent bodies, regis-

ters aimed at creating a pair of “donor-recipient”, which carries certain risks, 

including commercial ones. 
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In our opinion, it should be pointed out that there are certain ethical is-

sues regarding the rights of a living donor. Do these problems begin by re-

solving the issue of the morality of extending life for some time at the cost of 

poor health, deliberate traumatization and shortening the life of a healthy do-

nor? In this case, the goal of prolonging and saving the life of the recipient, 

subject to harm to the life and health of the donor, as a means of achieving it, 

loses its humane status. The next problem may be the incomplete information 

provided by the doctor about the possible risk in relation to the health status 

and social well-being (working capacity) of the potential donor, as well as 

about the chances of success for the prospective recipient. The possibility of 

manipulation of information by the doctor, due to his financial interest, scien-

tific interests related to the testing of new surgical techniques, or medications, 

is also not ruled out. The form and essence of the document (informed con-

sent or written permission) confirming the consent of the person to the dona-

tion is not clearly spelled out. 

Thus, a transplant from a living donor, a priori, leads to a violation by 

the surgeons of the ethical principle of medicine – «do no harm». The alleged 

guaranteed free treatment of the donor, carried out in conjunction with the 

removal of organs, in our opinion, cannot be considered as consistent with his 

interests. 

b) The following circumstance is the right of a potential donor to sacri-

fice one of the organs or part of an organ to save the patient’s life out of feel-

ings of compassion, love for one’s neighbor and altruism. Does a person 

have the right to knowingly harm himself, albeit from noble motives, and will it 

not lead to financial requirements on the part of the donor to the recipient or 

to third parties / institutions? 

Positive in this case are restrictions on the donation right for the donor, 

including the refusal to remove an organ, if it is a priori known that an irre-

versible donor health disorder may result. Also, for a living donor, an irre-
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versible conflict ensues between law and moral duty. Please note that the law 

does not give third parties the right to coercion in this regard. 

On the other hand, the tradition of transmitting medical information 

about patients to family members can lead to pressure or coercion of family 

members on a potential donor, which may have the character of an indirect, 

veiled psychological or moral impact. To some extent, it is proposed to limit 

this danger by introducing a confidentiality rule, according to which any medi-

cal information about a potential donor (or recipient) is transferred even to 

relatives only with his direct consent. 

The donor’s legal capacity and the full age specified in the law may al-

low restricting the practice of forcing a family member to donate, at least be-

fore the onset of a majority, and also exclude other types of dependencies 

(generic, administrative, financial). 

c) An equally important problem that may arise in post-mortem donation 

is the difficulty in establishing valid voluntary support. 

The law states that if there was no intravital consent or, on the contrary, 

disagreement on organ transplantation, the immediate relatives of the de-

ceased (parents, husband / wife, children, siblings), or, in the absence of im-

mediate relatives, the one who bury the dead. In the event of the death of a 

minor, consent to organ removal can only be given by parents or legal repre-

sentatives. 

In this case, conflicts may arise both between the relatives of the de-

ceased and third parties in the absence of the first at the burial site. In addi-

tion, in the absence of a written lifetime permission of the deceased for the 

posthumous removal of organs, the adoption of decisions by third parties, in-

cluding relatives, in our opinion, is a direct violation of the presumption of dis-

agreement prescribed by law, which a priori takes effect from the moment of 

death. 
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«Presumption of disagreement» – a recognition of a person’s initial dis-

agreement with any action, a model for regulating the procedure for obtaining 

consent to organ removal, according to which, before his death, the deceased 

clearly declared his consent to organ removal (a certain documentary confir-

mation of consent), or a member of his family clearly expresses consent to 

the seizure in the event that the deceased did not leave such a statement. 

The basis of this approach is the individual’s fundamental right to self-

determination, according to which a person has the ability to dispose of his 

body after death. At the same time, it does not contradict the public interest in 

obtaining organs and tissues for transplants, the specifics of the implementa-

tion of which in this case is the voluntary delegation by a person of certain 

rights to dispose of his own body after death to society or, more precisely, to 

certain structures authorized to represent this interest. 

In this case, the right to dispose of the family members’ bodies of the 

deceased in the absence of his written lifetime consent is also in conflict with 

the will of the deceased, which also includes the presumption of disagree-

ment, which is legally assigned to a person as a right that does not require 

confirmation. In our opinion, the rights to dispose of one’s own body should, 

in accordance with a person’s desire, be transferred to relatives or third par-

ties in the form of a will established by law. 

The presumption of disagreement also contradicts the routine harvest-

ing of organs, based on both humane and mercantile considerations, and vio-

lating the human right to lifelong expression of will, which takes effect after his 

death. Some justification may be that the will is a special form of expression 

of will, which, as it were, extends beyond the line separating a person’s life 

from death, but does not stipulate whether the presumption of disagreement 

has a similar force. 

d) Morally controversial are the problems associated with the emer-

gence of the concept of brain death, which is carried out in practice when fix-
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ing brain death, after which all resuscitation activities cease, and the de-

ceased person is considered as a potential donor. 

Sufficient awareness of the public about the usefulness of transplants, 

together with a high level of public trust in medical professionals responsible 

for diagnosing brain death, can expand the country’s donor potential. 

The concept of brain death was developed in neurology regardless of 

the goals and needs of transplantology, but it was in it that the identification of 

the concepts of “biological death” and “brain death” proceeded both in a per-

son who gives his consent to a posthumous organ harvest, and his relatives 

who accept this solution before the onset of traditional cardiopulmonary death 

criteria. According to N. V. Tarabarko and I. V. Siluyanova, this identification 

of concepts became “an exclusively pragmatic statement of the end of life” 

and it happened precisely under the influence of the goals and objectives of 

transplantology in a society that accepts “pragmatic brain death”. This con-

tributes to the formation in medicine, along with traditionally healthcare, of a 

new function - death support [2]. 

One of the moral and ethical problems of this concept under the pre-

sumption of disagreement is the duty of doctors to contact the relatives of the 

deceased in a difficult time for them to lose a loved one, which many doctors 

consider immoral. The legal norm in this case acts as a kind of “backup”: it is 

one thing to speak these words on your own behalf and quite another on be-

half of the Law, but this requirement for doctors is a direct violation of the pre-

sumption of disagreement, requiring the informed consent of the donor. 

The question of the reliability of the diagnosis of brain death, which is 

almost entirely within the professional competence of neurologists, becomes 

a moral problem when it comes to trusting the population in the reliability and 

quality of the practical use of these procedures before deciding on the re-
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moval of organs for transplantation. However, the correct diagnosis of “brain 

death” is possible only on the appropriate equipment, which is available only 

in 1.7% of the intensive care unit [3]. 

Ethically uncertain in this case, is the artificial support of the deceased 

in all his life functions until his organs are needed, that is, the extension of the 

phase of brain death and the temporary delay of pulmonary-cardiac (biologi-

cal death), which is provided after organ harvesting, by artificial or naturally. 

Conclusion: 

1. The presumption of disagreement contradicts many provisions of the 

transplantation legislation based on it in Ukraine. 

2. The way out, in our opinion, can be both a revision of this legislation 

on the basis of the mandatory application of the presumption of disagree-

ment, and the formation of a public opinion about transplants. 

3. We also consider it necessary to clarify the person’s consent form for 

a posthumous donation by including this information in the will. 
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26 серпня 1798 р. (230 років назад) Національні збори Франції про-

голосили і затвердили Декларацію прав людини і громадянина 

(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). Формування Національ-

них зборів, «штурм» Бастилії і Декларація стали точками відліку, з яких 

почався шлях Французької революції. Від весни до літа 1789 р. у фран-

цузів з’явились лідери революції (лідери Національних зборів), французи 

здійснили перші акти революційного (кривавого) насилля («штурм» 

Бастилії) і виголосили цінності революції (Декларація прав). Прототипом 

Декларації стали англійський «Білль про права» (грудень 1689 р.; «Акт, 

який декларує права і свободи підданого і встановлює спадкоємність Ко-

рони»; «Bill of Rights» – «An act declaring the Rights and Liberties of the 

Subject and Setting the succession of the Crown’s»; 330 років) і Декларація 

незалежності США (1776 р., United States Declaration of Independence). 

Декларація прав людини і громадянина стало основою для наступних 

декларацій буржуазних революцій, які відбулись в ХІХ ст. в країнах 

Європи і Азії. В 1791 р. Декларація стала частиною першої (револю-

ційної) конституції Франції. В частково відредагованому вигляді Декла-

рація становила першу главу конституції 1793 р. Саме в цій редакції 

сформульований принцип спротиву владі, який засвідчує, що коли уряд 

порушує права народу, то повстання є для народу і для всякої його ча-

стини найбільш священним з його прав і самим необхідним обов’язком. В 

конституцію 1795 р. право на повстання не включене. Натомість включе-
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но дев’ять пунктів обов’язків. Суть їх – виконання законів і підтримка 

власності. В конституцію 1799 р. Декларація вже не включена взагалі. 

Для дослідників права на спротив в Декларації, крім зазначеного 

вище, цікавий ряд інших положень. Перше і саме головне: «мета кожного 

політичного союзу – забезпечення природніх невід’ємних прав людини; 

такими є свобода, власність, безпека і спротив гнобленню (п. 2). Пункт 4: 

«Свобода – це можливість робити все, що не приносить шкоди іншому». 

Пункт 9: «Кожен вважається невинуватим. До того часу, поки не вста-

новлене зворотнє, і в разі затримання всяка надзвичайна суворість, яка 

не викликана необхідністю затримання, повинна суворо каратися зако-

ном». Пункт 11: «Вільно висловлювання думок і поглядів є найцінніше 

право людини». Пункт 12: «Забезпечення прав людини і громадянина, 

вимагає застосування збройних сил …» [Конституція Франції, 3 вересня 

1791 р., Декларація прав людини]. Три революції: в Нідерландах (1566–

1609, 1621–1648), в Англії (1640–1660, 1668–1698) і у Франції (1789–

1799) дали яскраві зразки реалізації права на спротив. Вперше це право, 

із права – привілея трансформується в право кожного, в право індивіда 

під час Американської революції і війни за незалежність і під час Фран-

цузької революції. Але витоки цього принципу знаходимо у Великій хартії 

вольностей 1215 р. (в 2015 р. їй виповнилось 800 років). В пункті 61 за-

значалось: «… якщо ми (король Англійський – Авт.) не виправимо пору-

шення … протягом сорока днів, … ті двадцять п’ять баронів разом з гро-

мадою … будуть примушувати і тиснути на нас усіма засобами, якими 

тільки можуть, тобто захоплювати замки (фортеці), землі, володіння і 

всіма іншими засобами, якими можуть, допоки не буде виправлено по-

рушення відповідно до їхнього рішення» [1]. Англійський «Білль про пра-

ва» (1689) дав дозвіл носити зброю протестантам. Американський 

«Білль про права» (Bill of Rights), внесений в Конгрес США 25.09.1789 р. 
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(230 років), зафіксував право громадян зберігати і носити зброю (друга 

поправка). Ця поправка стала матеріальною силою, що забезпечила 

принцип спротиву і право на повстання, зафіксовані в Декларації неза-

лежності США (04.07.1776). 

Протягом ХІХ ст – початку ХХ ст., в ході революції і масових ви-

ступів, в Європі, зокрема, повною мірою реалізувалось право на спротив. 

ХХ ст. дало приклади встановлення тиранії і диктатур через процедури 

демократії. Саме тому першою, в ХХ ст., країною яка зафіксувала право 

на спротив стала Германія. В основному законі ФРН (23.05.1949), в ст. 

20, п. 4 (включений законом від 24.06.1968 р.) зафіксував право кожного 

громадянина Германії здійснювати спротив всякому, хто спробує ліквіду-

вати існуючий політичний порядок, якщо інші засоби не можуть бути ви-

користані. 

Реалії ХХІ ст. свідчать, що право на спротив залишається важли-

вим для протидії всевладдя державній машині. Т. зв. державна машина 

залежить від тих, хто керує нею. В будь-який момент влада може бути 

узурпована і використана на противагу справедливості (Justitia), бажан-

ню щастя і безпеки, рівності і природних прав. Події ХХІ ст. в Україні, 

Росії, Туреччині, Франції, Гонконзі підтверджують необхідність боротьби 

за свої права і цінності. 
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Питання цінностей цікавило мислителів з давніх часів, але аксіоло-

гія, як самостійна галузь філософського знання, формується в кінці XIX 

ст. – на початку XX ст. завдяки роботам неокантіанців (В. Віндельбанда, 

Г. Ріккера) та набуває розвитку в працях таких мислителів, як К.-О. 

Апель, Ф. Брентано, М. Шелер, Ж. Дельоз та ін. [1; 2]. У радянській філо-

софії в другій половині XX ст. набула розвитку марксистська аксіологія. У 

кінці XX ст. – на початку XXI ст. філософські питання цінностей дослі-

джували російські вчені П. Гуревич, М. Каган та українські вчені О. Ручка, 

М. Попович. 

Загальновідомо, що ґенеза філософських уявлень про цінності по-

чинається з давньої традиції. В античній та середньовічній філософії 

ціннісні (етико-естетичні та релігійні) характеристики включалися до са-

мого поняття реальності. Вивчення цінностей, як таких, стало можливим 

тоді, коли поняття реальності розщепилося на реальність у власному ро-

зумінні та цінність як об’єкт людських прагнень й уподобань. 

Наприкінці XIII ст. філософи дійшли висновку, що добро, краса, ко-

рисність, тощо мають дещо спільне, що повинне стати предметом само-

стійного вивчення. 

Категорія цінності виникла у зв’язку з переглядом традиційного об-

ґрунтування етики, характерного для античності та середніх віків, що пе-

редбачало тотожність буття та блага. Вона була фундаментально роз-
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роблена німецькою класичною філософією. Одним з перших її систем-

ний аналіз дав І. Кант. У межах побудованої ним системи філософських 

категорій виявилося можливим розкрити зміст цінності у взаємному 

зв’язку з іншими, спорідненими з нею категоріями. 

У юридичній літературі проводиться межа між цінностями права й 

правовими цінностями. Під цінностями права розуміють ті цінності, які 

правом інтегровані. Правові ж цінності являють собою найважливіші й 

засадничі принципи взаємодії індивіда і суспільства. 

Відомо, що історично першим і найпоширенішим за своєю значущі-

стю напрямком позитивістської юриспруденції є легістський підхід до 

розуміння права, в рамках якого право ототожнюється із законом, тоб-

то все, що визначено публічною владою, є загальнообов’язковим прави-

лом поведінки, забезпеченим політико-владним примусом. Легістська 

«цінність» закону (позитивного права) – це його офіційна загальноо-

бов’язковість, владна імперативність, а не його загальнозначущість на 

якій-небудь об’єктивній (не владно-прикладний) правовій основі. Суттє-

вим недоліком легізму є виключення з предмету дослідження сутнісних і 

ціннісних характеристик самого права. 

Для природно-правового підходу критерієм оцінки позитивного 

права є не теоретичне уявлення про сутність права, а те, що природне 

право виступає одночасно і як перший ідеал, і як реальне чинне право, 

наділене абсолютною цінністю справедливості, якому має відповідати 

чинне законодавство. Цінність права, згідно лібертарно-юридичної аксіо-

логії, полягає в тому, що право є загальною, абсолютною, необхідною і 

загальнообов’язковою формою вираження таких фундаментальних цін-

ностей, як справедливість, рівність і свобода. Право, в своєму аксіологіч-

ному вимірі, виступає не як неформалізований носій змішаних морально-

правових цінностей, що характерно для природно-правового підходу, а 

як особлива форма правових цінностей та норм. 
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Отже, цінність права, відповідно до лібертарно-юридичної аксіоло-

гії, полягає в тому, що право є всезагальною, необхідною і загальноо-

бов’язковою формою відображення таких фундаментальних людських 

цінностей, як рівність, свобода і справедливість. 

Таким чином, ціль права як належного у відношенні до закону (по-

зитивного права) і держави можна сформувати у вигляді наступного цін-

нісно-правового імперативу: закон (позитивне право) і держава повинні 

бути правовими. Правовий закон і правова держава – це правові цілі – 

цінності реального закону (позитивного права) і держави. 

Серед сучасних теорій правових цінностей, досить цікавим є новий 

підхід в аксіології, запропонований російським вченим Н. Розовим, що 

називається конструктивною аксіологією. Правова значущість констру-

ктивної аксіології полягає в рефлексії, осмисленні і конструюванні цінніс-

них та світоглядних основ правового життя. Конструктивна аксіологія пе-

редбачає свідоме встановлення та засвоєння правових цінностей, які 

розуміють, перш за все, як форми людського відношення до права, певні 

властивості предметів об’єктивної дійсності, а також як потреби, інтереси 

і переживання суб’єктів. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна трактувати, що сьогодні у 

реальному житті цінність права, на жаль, зводиться тільки до можливості 

нормативного регулювання у сфері економіко-політичних відносин осо-

бистості. Саме тому існує необхідність у свідомому засвоєнні громадя-

нами правових цінностей. Розуміння, повага до них веде до усвідомлен-

ня важливості права, його ролі в суспільних відносинах. Правові цінності 

– це конкретні соціально-правові явища, правові засоби і механізми. До 

них відносяться: конкретне вираження власної цінності права у практич-

ному житті людей (гарантованість прав, свобод, рівності, справедливос-

ті); фундаментальні, природні права людини, основні демократичні пра-

вові принципи; особливі правові засоби та юридичні механізми (все те, 
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що називається юридичним інструментарієм), котрі забезпечують цін-

ність права; інститути, які виражають оптимальне співвідношення норма-

тивного та індивідуального регулювання тощо. Що стосується методоло-

гічних засад правової аксіології, слід зазначити, що починаючи з другої 

половини XX ст. в науковому дискурсі утверджується постнекласична на-

уково-дослідна парадигма, основу якої складають принципи системності, 

самоорганізованості, методологічного плюралізму та ін. саме з ураху-

ванням цих принципів має здійснюватися будь-яке дослідження соціоку-

льтурних явищ, в тому числі правових. 
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Обмежена монархія, а точніше її різновид у вигляді 

парламентської, є найпоширенішим видом монархії у сучасному світі. В 

даній формі правління реальні повноваження глави держави значною 

мірою обмежені конституцією та іншими вищими органами влади. 

Наприклад, уряд у таких країнах формується парламентським шляхом, і 

для того, аби перебувати при владі, він повинен користуватися довірою 
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не монарха, а парламенту, перед яким він і несе політичну 

відповідальність. 

Однак, попри відсутність у глави держави (монарха) в обмежених 

монархіях реальних владних повноважень, через загальний престиж 

цього інституту він часто у багатьох аспектах впливає на політичний 

процес як своєрідний арбітр, що стоїть якби над боротьбою різних 

політичних сил. Правове становище монарха, на відміну від президента, 

характеризується двома основними особливостями. По-перше, монарх 

владарює безстроково, за власним правом і вважається джерелом усієї 

державної влади у країні. По-друге, влада монарха спадкова й 

переходить від одного представника правлячої династії до іншого за 

встановленим законом [1, c. 148]. 

В більшості монархічних країн глава держави одноосібно підписує 

законопроекти, що надає йому парламент, але є і винятки. Візьмемо до 

прикладу Нідерланди, де законопроекти підписуються кількома 

міністрами або державними секретарями (ст. 47). В такій країні як 

Таїланд усі закони, котрі стосуються державних справ, повинні 

затверджуватися підписом міністра [2, c. 151]. 

Монарх також має право veto під час отримання від парламенту 

закону. Існують три різновиди veto: абсолютні, відносні та відкладні. 

При абсолютному veto відмову глави держави у прийнятті 

парламентом законопроекту подолати неможливо. Певною мірою право 

абсолютного вето існує у королівстві Тонга, де закріплено положення про 

те, що закон, не ухвалений королем, не повинен обговорюватися на тій 

же сесії Законодавчих зборів. 

При відносному або відкладному veto ця заборона може 

подолатися парламентом чи мати тимчасовий характер. У сучасних 

монархіях право відносного veto існує у Великобританії, хоча там ця 

прерогатива належить до так званих «сплячих». 
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Слід наголосити те, що у різних країнах veto має різний характер. 

Наприклад, у Конституції Норвегії зазначено, що для подолання veto 

закон має бути знову прийнятий парламентом двох скликань, причому 

засідання, на яких представницький орган розглядатиме його, мусять 

бути віддалені один від одного мінімум двома сесіями. Подібне veto 

називається відкладальним (суспензивним). У сучасному державно-

політичному житті цієї країни були випадки застосування главою 

держави veto і подолання його парламентом [2, c. 151–152]. 

У деяких парламентських монархіях (Великобританія, Данія, 

Люксембург, Бельгія) розв’язання всіх питань пов’язаних з розпуском 

парламенту формально вважається конституційною прерогативою глави 

держави. Проте вищесказане не відповідає дійсності: монарх практично 

завжди приймає відповідне рішення, виходячи з позиції глави уряду. В 

реальному державно-політичному житті уряд і його глава намагаються 

уникати ситуацій, за яких монарх мусив би вдатися до розпуску 

парламенту, і будують свої відносини з представницьким органом в 

рамках усталених політичних традицій демократичного характеру [2, c. 

159–162]. 

Особливістю конституційного статусу монарха є наслідування його 

влади представниками правлячої династії. Порядок 

престолонаступництва переважно зазначений у конституціях. В 

розвинутих монархіях з обмеженою формою правління прийняті наступні 

системи престолонаступництва: салічна (Бельгія, Норвегія, Японія), 

кастильська (Великобританія, Данія, Іспанія, Швеція), австрійська 

(Нідерланди), шведська, мусульманська, племінна. 

Вакантність престолу незалежно від її причин, завжди має певні 

юридичні наслідки. Одним з цих наслідків може бути встановлення 

регентства, тобто тимчасового правління іншої особи чи групи осіб 
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замість монарха. Конституції багатьох парламентських монархій 

регламентують порядок встановлення і здійснення регентства. Також 

регентство може бути встановлене за умов тимчасової недієздатності 

монарха та в кількох інших випадках. Іноді воно виконує роль гнучкого 

політичного інституту. 

Конституції більшості парламентських монархій відносять питання 

про заміщення вакантного престолу в умовах відсутності законних 

спадкоємців до компетенції парламенту. Усунути монарха з престолу 

юридичними способами практично неможливо, проте можна змусити 

його зректися престолу. Наприклад, можна привести зречення 

болгарського царя Фердинанда престолу на користь Бориса III, після 

його поразки у Першій світовій війні. 

До особливостей конституційного статусу монарха слід також 

віднести наявність у нього спеціальних особистих прав, пільг і привілеїв. 

Зокрема, до особових прав монарха належить права на титул. Проте у 

наш час значення монаршого титулу в обмежених монархіях є суто 

формальним. 

Також, якщо говорити про особові монарші права, можна зазначити 

й право на державне утримання за рахунок так званого цивільного листа 

– особливої статті у державному бюджеті, в якій визначені кошти на 

утримання самого монарха та його найближчих родичів і двору. 

Передбачає цивільний лист і деякі інші витрати, що мають певний зв’язок 

з інститутом монархії. За своєю природою він не може стосуватися 

майна, що є у власності монарха та його сім’ї [1, c. 148–149]. 

Отже, в обмежених монархіях положення глави держави значною 

мірою обмежено конституцією та іншими вищими органами влади, але 
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монарх у політичному процесі виступає як арбітр, що стоїть над 

боротьбою різних політичних сил. 
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Сучасна епоха відрізняється від попередніх історичних періодів 

вимірною динамічністю, а значить, призначення держави в житті 

сучасного інформаційного суспільства змінюється в пришвидшеному 

темпі. Саме з усвідомлення цього функціональні характеристики 

держави потребують постійного вивчення, у тому числі у концептуальних 

теорії держави і права. Попри те що держава постійно у процесі розвитку 

суспільства, трансформує зі змінами історичних умов. Однак загалом 

держава за природою – стала величина, тобто узагальнено – за 
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змістовним наповненням, функціональністю, держава залишається тією 

самою [1]. 

За походженням держава є організацією політичної системи 

суспільства, що забезпечує, гарантує, виконує різні соціально значимі і 

актуальні для суспільства завдання. У певному контексті державу навіть 

можна розглядати як специфічний механізм провадження влади, 

призначений для вирішення значимих для суспільства завдань. Характер 

таких завдань, розв’язання яких суспільство чекає від держави, зазнає 

постійних перетворень, однак організаційна природа держави 

залишається сталою. 

За сучасних умов, так само, як і в попередні історичні періоди 

людської цивілізації, суспільство не в змозі відмовитись від державно- 

владної організації суспільних відносин. Об’єднання різних соціальних 

інтересів, раціональне використання всіх без винятку ресурсів, і 

людських, і природних, розумна побудова суспільних відносин і 

управління публічними справами загострюють потрі бність у системній 

організації способу життя суспільства і правила поведінки у суспільства, 

а стрімкі і масштабні глобалізаційні процес вимагаюсь від кожної 

держави світу входження до світового співтовариства на суворо 

визначених правових та організаційних началах [3]. 

Якщо говорити про специфіку функціонування держави як системи 

політичної організації суспільства, то її відмінною рисою можна назвати 

тотальність, тобто вона стосується всіх без винятку членів суспільства, 

охоплює всіх і поширюється на всіх, є загальною, всеосяжною і повною у 

межах політико-соціального простору. Тотальність передбачає те, що 

держава як жодна з правових феноменів і як соціальний інститут 

спроможна проникати у всі сфери життя суспільства, впливаючи на них у 

процесі функціонування. Універсальність тісно пов’язана з тотальністю 

функціонування держави і полягає в тому, що держава у своєму 
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функціонуванні являє собою інструмент для вирішення будь-яких 

завдань, незалежно від того, у чому саме вони полягають [2]. При цьому 

ефективність держави у вирішенні завдань може зазнавати певних 

трансформацій залежно від внутрішніх умов і зовнішнього середовища, в 

якому вона функціонує. Таким чином, можемо виділити кілька функцій 

держави: по-перше, можна говорити про функції, через які 

безпосередньо виражається природа держави; по-друге, функції держав, 

які спроможні виконуватись державою відповідно до її змістового 

наповнення (сутності), однак при цьому за змістом і способами реалізації 

вони здебільшого визначаються за провідними характеристиками 

держави. 

Література: 

1. Петришин О.В., Погребняк С.П., Смородинський В.С. та ін. 
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2. Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і 

принцип верховенства права: монографія. Київ: Юридична думка, 2010. 

140 с. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ЧИТАННЯ 

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

часних мов, Національний університет кораблебудування імені адміра-

ла Макарова, м. Миколаїв 

 

Оволодіння навичкою академічного читання є однією з цілей нав-

чання студентів у ЗВО. З одного боку, в сучасному суспільстві читання є 

одним з найважливіших засобів отримання інформації, каналом адекват-

ного включення в глобальне інформаційне поле. З іншого боку, курс «Ан-
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глійська мова для спеціальних цілей» («English for specific purposes») пе-

редбачає вивчення оригінальних неадаптованих текстів (інформативних і 

публіцистичних), вивчення наукової лексики, написання дипломної робо-

ти на англійській мові. Рішення даних завдань вимагає формування і ро-

звитку у студентів відповідних умінь і стратегій академічного читання. 

Для сьогоднішнього студента це також означає можливість отримання 

доступу до загальноєвропейської зоні вищої освіти. 

Академічне читання – окремий вид читання, спрямований на вилу-

чення інформації з текстів науково-популярного та наукового стилів мови, 

аналіз структури наукового тексту і у підсумку на створення конспектів, ре-

фератів, анотацій. 

Студенту для роботи з матеріалом іноземною мовою з метою викори-

стання його в академічних цілях знадобляться уміння і навички всіх видів 

читання.  

Для цілей академічного читання можна говорити про наступні страте-

гії:  

1. Надшвидке, або пошукове читання – перегляд літератури «по діа-

гоналі», якщо мова йде про читання електронного джерела – нерідко з по-

шуком за ключовими словами. Ця стратегія застосовується, коли в книзі по-

трібно знайти конкретне місце, яке і є необхідним для дослідження. 

2. Швидке (конспективно) читання – при виявленні в тексті потрібного 

місця воно відразу ж виписується (копіюється) з одночасним зазначенням 

бібліографічної інформації. 

3. Повільне (глибоке) читання, або вчитування – характерно для чи-

тання базової літератури з тієї чи іншої галузі знання. Повільне читання ча-

сто виникає в форматі перечитування, ще більш складний формат повіль-

ного читання – читання з розбором, характерне для читання складних дже-

рел. 
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4. Контекстне читання, або прочитання – гранична для дослідника 

стратегія читання, в рамках якої читач вільно переходить від однієї стратегії 

читання до іншої, тому що прекрасно уявляє собі контекст прочитаного тек-

сту. 

Для початкового рівня основною стратегією читання має стати конс-

пективне читання. Для просунутого рівня досліджень більше підходить 

стратегія повільного (глибокого) читання. 

Стратегії читання можуть бути представлені лінійно (як в рамках одно-

го тексту, так і в рамках роботи за текстами протягом тривалого часу): спо-

чатку студенти переглядають (1), потім конспектують (2) те, що потрібно, пі-

сля цього – вчитуються, перечитують і іноді розбирають (3), в результаті 

формуючи авторське прочитання тексту. 

Процес формування навичок академічного читання у студентів вклю-

чає систему послідовно збудованих вправ. При організації та плануванні 

заняття по роботі з текстом можна виділити наступні етапи:  

1. Вступ. Завдання цього етапу заняття – ознайомити студен-

тів з темою та цілями її вивчення, пробудити їх допитливість і таким чином 

мотивувати їх до читання. Зокрема, студенти можуть обговорити, що вони 

вже знають по досліджуваному розділу, згадати лексику з попередніх за-

нять, яка може стосуватися теми. 

2. Етап ознайомлення з текстом. Завдання цього етапу – 

представити студентам для вивчення основний текст за темою. Найчастіше 

перед студентами ставиться завдання ознайомчого читання. Як передтекс-

тове завдання на цьому етапі студентам пропонується побіжно переглянути 

текст і сказати, про що в ньому йдеться. 

3. Етап семантизації. На цьому етапі відбувається ознайом-

лення з лексичними одиницями і структурами тексту, які є новими для сту-

дентів і мають ключове значення для розуміння тексту і переробки витягну-

тої з нього інформації.  На даному етапі в якості завдань застосовуються 
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вправи по семантизації незнайомій лексики або вправи, спрямовані на по-

легшення розуміння складних синтаксичних структур, що зустрічаються в 

тексті. У якості завдань студентам пропонується: Find synonyms…, Fill in the 

gaps…, Match the columns… . 

4. Етап тренування. На даному етапі студенти вчаться вико-

ристовувати нові мовні засоби самостійно, а також в тій чи іншій формі пе-

реосмислити і переробити прочитаний текст. Цей етап займає більшу час-

тину часу на занятті. Вправи після тексту, як правило, носять репродуктив-

ний характер. Наприклад, до репродуктивних вправ, спрямованим на тре-

нування вміння пошукового читання, відносяться такі, як: Continue the sen-

tence…, Find the information in the text… . 

5. Етап закріплення. Продуктивні вправи даного етапу мають 

завдання створення студентами власного тексту на основі прочитаного. 

Наприклад: Make sentences with new words…, What’s your opinion…, Make 

an advertisement… . Робота по створенню нового тексту може вийти за час 

одного заняття, перейти у самостійну роботу, результат якої буде предста-

влений вже на наступному занятті. 

6. Етап контролю. Контроль рівня сформованості у студентів 

компетенцій, пов’язаних з умінням вилучення з тексту інформації, необхід-

ної для виконання комунікативних і професійних завдань, може виконувати-

ся в тестовій формі. Однак більш переважно проводити контроль у вигляді 

комунікативних, інтерактивних і творчих форм завдань, таких як презентація 

проекту, рольова або ділова гра, дискусія тощо. В цьому випадку етап за-

кріплення може збігатися з етапом контролю або логічно перетікати в нього. 

При навчанні студентів академічному читанню текстів потрібно засто-

совувати наступні форми роботи групою: індивідуальна, парна, групова ро-

бота, фронтальне опитування, конференції. Часто досить важко розділити 
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форми роботи, так як на занятті вони доповнюють одна одну. Наприклад, 

індивідуальне читання тексту може перейти в його парне або групове обго-

ворення. Індивідуальна робота застосовується там, де студент бере на се-

бе повну відповідальність за результат роботи з текстом, який згодом буде 

оцінений, при застосуванні певного виду читання, а також при перекладі 

або реферування тексту.  

Розглянуті основні стратегії і етапи роботи над професійно-

орієнтованими текстами іноземною мовою мають за мету виробити у сту-

дентів навички академічного читання. Застосування даних стратегій і етапів 

дозволяє навчити студентів раціональним прийомам інтелектуальної праці 

для читання автентичної професійно орієнтованої інформації, оптимізувати 

самостійну роботу студентів з текстовими матеріалами, таким чином забез-

печуючи ефективність навчання. 
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УДК 347.121. 

ПРАВО НА ВИБІР МІСЦЕПРОЖИВАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ 

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

Автор: Тригуб О. В., старший викладач кафедри теорії та історії дер-

жави і права, Національний університет кораблебудування імені адмі-

рала Макарова, м. Миколаїв 

 

Участь України у європейських евроінтеграційних процесах зумов-

лює розвиток самого українського суспільства та обумовлює необхідність 

реформування національної правової системи. З прийняттям Конституції 

України держава визначила найціннішим життя людини, її здоров’я, 

честь, гідність, дотримання прав і свобод людини і громадянина, започа-

ткувала реформування інституту прописки в Україні та запровадила ін-

ститут реєстрації місця проживання. 

Однак, зміни в економіці та соціальній структурі суспільства, поява 

великої мобільної групи населення (переселенці, військовослужбовці, 

молодь віком від 18 до 40 років) актуалізують необхідність реформуван-

ня відносно нового інституту реєстрації місця проживання. 

Ефективне проведення реформи інституту реєстрації місця прожи-

вання можливо за ґрунтовної розробки концептуальних та теоретичних 

проблем у визначенні даного інституту ти встановленні його місця в ін-

ституті немайнових прав людини. 

Проблематика здійснення особистих немайнових прав фізичної 

особи є достатньо розробленою у юридичній науці зокрема такими вче-

ними як М. Н. Малеїна, О. О. Пунда, М. О. Стефанчук, Р. О .Стефанчук, 

Н. В. Устименко, Л. В. Малюга та ін. Водночас динамізм відносин у сфері 

особистих немайнових прав людини. зокрема реєстрації місця прожи-

вання, призводять до необхідності  подальшого вивчення цих відносин, 

їх місця в системі особистих немайнових прав людини. 
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За законодавчою класифікацією особистих немайнових прав виді-

ляють дві групи: 

– особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи, які  визначені у главі 21 ЦК України до яких зокрема на-

лежать належать: право на охорону здоров’я (ст. 283 ЦК України), право 

на медичну допомогу (ст. 284 ЦК України) . 

– особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фі-

зичної особи (глава 22 ЦК України). До особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи, відносяться: право на 

місце проживання (ст. 310 ЦК України). 

На думку О. О. Пунди основою такого поділу є класифікація особи-

стих немайнових право, запропонована у працях Л. О. Красавчиковою, 

яка вважала системоутворюючим чинником «ієрархію потреб»: забезпе-

чення фізичного існування людини (право на життя, право на здоров’я, 

право на належне навколишнє середовище, право на свободу і особисту 

недоторканність) та соціального існування індивіда (право на ім’я, право 

на честь, гідність та ділову репутацію, право на приватне (особисте) жит-

тя, право на свободу пересування) [1, с. 149]. 

Позиція законодавця щодо критеріїв поділу особистих немайнових 

прав співпадає з науковою позицією Р. О. Стефанчука та полягає у вирі-

зненні в якості основних фізіологічних та соціальних потреб (інтересів) 

людини, на забезпечення яких і спрямовані вказані загальні особисті не-

майнові права. При цьому, фізіологічне начало, на думку вченого, вклю-

чає в себе існування людини як біологічної (фізичної) та психічної істоти, 

а соціальне начало людини охоплює собою її функціонування як члена 

певної соціальної групи. І саме в залежності від цих критеріїв можливий 

подальший поділ загальних особистих немайнових прав фізичної особи 

на ті, що забезпечують її фізіологічне (природне) існування, та ті, що за-

безпечують її соціальне буття [2, с. 204]. 
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В дослідженні Л. Малюги зазначається, що особисті немайнові пра-

ва фізичної особи, що забезпечують соціальне буття людини, виникають 

з приводу благ (властивостей, якостей особи) у зв’язку з місцем та  цінні-

стю людини в суспільстві як  автономної, індивідуальної, соціальної істо-

ти та, водночас, складової соціуму [3, с. 14]. 

Саме автономність, індивідуальність та цінність людини в суспільс-

тві можуть обґрунтовувати позицію вчених, які визначають немайнові 

права фізичної особи, що забезпечують соціальне буття людини як неі-

менні способи індивідуалізації фізичної особи. Так, наприклад, Н. Х. Бу-

зарова до засобів індивідуалізації фізичних осіб, крім імені, відносить 

стан громадянства та  місце проживання [4, с. 19].  

Водночас, правова система держави повинна забезпечувати ба-

ланс інтересів фізичної особи як члена певного суспільства, його захист 

від неправомірного вторгнення держави і суспільства, а також необхід-

ний розвиток самого суспільства. 

Враховуючи наведене, Стефанчук Р.О. пропонує  розділяти особи-

сті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи  на 

дві групи: особисті немайнові права, які забезпечують приватність фізич-

ної особи від зовнішнього втручання з боку соціальної групи та особисті 

немайнові права, які забезпечують участь фізичної особи у соціальному 

житті.  

Критерій соціальної активності особи та сфери такої активнос-

ті, на думку вченого, дозволяє здійснити поділ другої групи особистих 

немайнових прав, які забезпечують соціальне буття фізичної особи,  на 

чотири підгрупи, а саме: права, що забезпечують індивідуалізацію  фізи-

чної особи в суспільстві; права, що забезпечують  соціальний  статус  

особи; права, що забезпечують  особисту  інформованість фізичної осо-

би; права, що забезпечують свободу соціального буття, до яких нале-

жить, зокрема, право на вільний вибір місця проживання [5, с. 447]. 
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Таким чином, інститут права на вільний вибір місця проживання, 

характеризуючи автономність, індивідуальність та цінність людини в сус-

пільстві забезпечує баланс інтересів фізичної особи як члена певного су-

спільства та суспільства в цілому і належить до групи особистих немай-

нових прав, які забезпечують свободу соціального буття фізичної особи.  

Зазначені позиції дають поштовх до подальших теоретичних роз-

робок даної проблематики та стають підґрунтям для провадження необ-

хідних реформ інституту реєстрації місця проживання 
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Секція 2 «Конституційне право. Адміністративне право. Ад-

міністративний процес. Екологічне право» 

 

УДК 342.9 

ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ 

АДМІНІСТАРТИВНОГО ПРАВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Автор: Іванцов В. О., канд. юрид. наук, доцент, докторант відділу ор-

ганізації освітньо-наукової підготовки (ад’юнктури та докторантури), 

майор поліції, Харківський національний університет внутрішніх справ, 

м. Харків 

 

Сучасні наукові дослідження проблем адміністративного права вка-

зують на недосконалість наукових доробок питання його принципів, які як 

наукова категорія до здобуття незалежності Україною майже не розгля-

далась. Разом з тим прагнення до формування системи принципів адмі-

ністративного права України, посилаючись переважно до позицій міжна-

родних (європейських) інституцій, на нашу думку, виглядає дещо однобі-

чним. Ми не заперечуємо необхідності дослідження міжнародних засад 

адміністративного права, особливо у контексті євроінтеграційних праг-

нень нашої держави, проте вважаємо, що передумови становлення 

принципів адміністративного права все ж, у першу чергу, мають бути до-

сліджені у розрізі філософських основ формування права та їх принци-

пів, які мають бути в основі названого процесу. 

Зазначене зумовлює необхідність висвітлення змісту категорії 

«принципи права». Так, у юридичній літературі рідко проводиться відмін-

ність між принципами права і принципами законодавства. Звідси принци-

пи законодавства часто іменуються принципами права і характеризують-

ся як ідеал, оцінка, норма тощо. Між тим і як соціальне явище, і як філо-
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софсько-соціологічна категорія право за змістом глибше і за обсягом 

ширше галузі законодавства, стосовно якої зазвичай формулюються від-

повідні принципи-ідеали або принципи-норми. Тому і принципи права 

відповідним чином відрізняються від принципів законодавства. Принципи 

права і принципи законодавства неоднакові ще і в тому, що знаходяться 

на різних щаблях наближення до справедливості та права як соціальним 

явищам. Перші ближче до справедливості та права, а значить, тісніше з 

ними пов’язані і більш насичені соціальним змістом, ніж другі. Принципи 

ж законодавства, що володіють опосередкованим зв’язком через свої 

норми зі справедливістю і правом, більшою мірою насичені логіко-

юридичним змістом, ніж принципи права. Зазначене вказує на необхід-

ність оцінки поняття «справедливість» як невід’ємну характеризуючи ка-

тегорію права. 

В. С. Нерсесянц зазначає, що «справедливость входит в понятие 

права, что право по определению справедливо, а справедливость – 

внутреннее свойство и качество права, категория и характеристика пра-

вовая, а не внеправовая (не моральная, нравственная, религиозная и т. 

п.). Поэтому всегда уместный вопрос о справедливости или несправед-

ливости закона – это по существу вопрос о правовом или неправовом 

характере закона, его соответствии или несоответствии праву. Но такая 

же постановка вопроса неуместна и не по адресу применительно к пра-

ву, поскольку оно (уже по понятию) всегда справедливо и является носи-

телем справедливости в социальном мире»[1, с. 28]. 

У філософському сенсі навряд чи підлягає сумніву те, що справед-

ливість – це властивість права, а право виступає носієм справедливості 

в соціальному вимірі. Разом з тим це твердження в найбільшій мірі від-

носиться до так званого природного (і частково ідеального) права, а сто-

совно до позитивного права виглядає надмірно категоричним. Реальне 

право, на відміну від права-ідеалу (де дійсно можна дозволити постанов-
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ку питання щодо його справедливості), може бути більш-менш справед-

ливим (нехай навіть в межах однієї якості), як і закон – більш-менш пра-

вовим. Крім того, що більша або менша відповідність закону праву пе-

редбачає його більшу чи меншу справедливість, наявність в тій чи іншій 

мірі справедливого законодавства зумовлює і реальність адекватного 

йому правового масиву. Інакше мову можна було б вести лише про ідеа-

льний зразок досконалого права.  

Навряд чи можна також вважати, що справедливість виключно «ка-

тегорія і характеристика правова», а «не моральна, релігійна тощо». Як-

би зазначене твердження було вірним, справедливість втратила би своє 

колосальне значення, яке вона має для права, адже остання з’єднує 

право з іншими сферами суспільної свідомості, зміцнює його моральним 

і релігійним авторитетом. 

З позиції Л. С. Явіча, справедливість не перетворюється у власти-

вість права, а тим більше не повинна трактуватися як його сутність. 

Остання безпосередньо виступає принципом правової системи, без ная-

вності якого право не тільки втрачає свою моральну основу, але і вияв-

ляється дисгармонійний, незбалансованим, не може бути дієвим розпо-

дільником життєвих благ – відповідно до об’єктивних потреб даної суспі-

льно-економічної формації – і виражати інтереси індивідів, соціальних 

груп, класів, які панують при даних відносинах. В свою чергу в такому ви-

падку мова йде, звичайно, не про міфічну вічну справедливість, а про ту 

соціальну справедливість, яка за своїми конкретними вимогам історично 

обумовлена так само, як і юридична форма [2, с. 158]. О. Ф. Скакун від-

носить справедливість до загальних принципів права та визначає її як 

«міру морально-правової домірності вкладеного та отриманого в усіх 

сферах життєдіяльності людини та їхнього правового забезпечення». Зо-

крема, вчена відмічає: «Принцип справедливості містить у собі вимогу 

відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у 
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житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та 

обов’язками, злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім суспіль-

ним визнанням» [3, c. 224]. 

У питаннях співвідношення між справедливістю та правом також 

заслуговує на увагу наступний аспект. Справедливість у якості оцінки 

нероздільна з цінністю. У цьому контексті А. І. Екім зазначає, що «спра-

ведливость – это нравственно обоснованный критерий для соизмерения 

действий субъекта, в соответствии с которым осуществляется воздая-

ние каждому за его поступки в виде наступления тех или иных послед-

ствий» [4, с. 49]. 

Отже, однією з ключових філософських основ (передумов) станов-

лення принципів права (зокрема адміністративного права як окремої 

юридичної галузі права) виступає категорія «справедливість». Так, право 

тим ефективніше і міцніше спирається на справедливість, чим яскравіше 

і повніше ця ідея втілена в його нормах і чим точніше використовується 

цей виражений в праві «морально обґрунтований критерій», що рівною 

мірою може бути поширено на адміністративне право. Зокрема в адміні-

стративному праві справедливо відображений та оцінений в його нормах 

той чи інший вид поведінки публічної адміністрації та людини (громадя-

нина) також здобуває юридичну значимість (цінність) і, в свою чергу, ви-

ступає в якості критерію справедливої оцінки конкретних дій (бездіяльно-

сті) публічної адміністрації та вчинків людей (громадян), а «міра впливу» 

і «міра відплати» знаходяться в сфері, що включає в себе і морально-

етичні поняття. В свою чергу принципи адміністративного права, висту-

паючи основою формування (реформування) адміністративного права, 

не можуть існувати у їх сучасному розумінні без наскрізного втілення 

«соціальної справедливості» та відповідно принципи інститутів адмініст-

ративного права, відображаючи ключові засади діяльності суб’єктів адмі-
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ністративно-правових відносин, мають забезпечувати втілення «соціаль-

ної справедливості» у правозастосовчій сфері. 

Наприкінці відзначимо, що у межах однієї доповіді не можливо пов-

ною мірою висвітлити усі аспекти зазначеної нами проблеми, що свід-

чить про необхідність продовження наукових пошуків у даному напрямі. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ 

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

цейської діяльності та публічного адміністрування, старший лейте-

нант поліції, Харківський національний університет внутрішніх справ, 

м. Харків 

 

Виходячи зі змісту поняття, призначення та завдання Національної 

гвардії України (НГ України) [1], її правоохоронні функції становлять ос-

нову діяльності останньої, не дивлячись на статус НГ України як військо-

вого формування.  
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Зокрема, до сфери компетенції щодо підтримання публічної безпе-

ки і порядку, можна віднести такі окреслені законом функції НГ України: 

охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, 

здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян; участь у забезпе-

ченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час про-

ведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових захо-

дів, що створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян; участь у 

припиненні масових заворушень (п.п. 2, 3, 11 ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про Національну гвардію України» [1]). Більше того, НГ України відпо-

відно до покладених на неї законом завдань та функцій зобов’язана, зок-

рема: брати участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні гро-

мадського порядку, у тому числі під час проведення зборів, мітингів, ву-

личних походів, демонстрацій, інших масових заходів; вживати заходів, 

спрямованих на запобігання, виявлення кримінальних (адміністративних) 

правопорушень; вживати заходів щодо затримання осіб, які підозрюють-

ся у вчиненні кримінального правопорушення; протидіяти масовим заво-

рушенням (п.п. 2, 3, 10, 17 ч. 1 ст. 12 [1]). 

Описані законодавчі положення втілюються у практичну діяльність 

завдяки встановлення на відомчому рівні (наказ МВС України від 

10.08.2016 № 773 [2]) механізму організації взаємодії НГ України та На-

ціональної поліції (НП) у сфері забезпечення (охорони) публічної (гро-

мадської) безпеки і порядку, а саме взаємодія між НГ України та НП здій-

снюється в межах, визначених законодавством шляхом: 1) спільного па-

трулювання нарядами вулиць, площ, парків, скверів, вокзалів, аеропор-

тів, морських та річкових портів, інших публічних (громадських) місць; 2) 

забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку під час 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших ма-

сових та спортивних заходів, а також під час заходів у публічних (гро-

мадських) місцях за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охо-
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рона; 3) проведення спільних заходів з метою стабілізації оперативної 

обстановки в разі її загострення в межах території однієї чи декількох 

адміністративно-територіальних одиниць [2].  

В свою чергу, аналіз нормативно-правових положень залучення 

військовослужбовців військових частин (підрозділів) НГ України до підт-

римання публічної безпеки і порядку, дає підстави стверджувати, що 

останні можуть бути охарактеризовані низкою проблем, серед яких на-

ступні. 

1. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Національну гвардію 

України» військовослужбовці НГ України у разі залучення до виконання 

завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати пре-

вентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України 

«Про Національну поліцію» [3]. Виходячи з того, що ст. 13 Закону України 

«Про Національну гвардію України» у п.п. 1-13 ч. 1 закріплено загальний 

перелік прав НГ України (у тому числі ті з них, що мають бланкетний ха-

рактер), виходить, що усі інші права НГ України (тобто окрім п. 1 ч. 1 ст. 

13 Закону України «Про Національну гвардію України») мають застосо-

вуватися при реалізації відмінних від забезпечення публічної безпеки і 

порядку сферах (напрямах діяльності). Так, поліцейський захід являє со-

бою дію або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що 

обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими 

відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію 

повноважень [3]. 

На противагу викладеному маємо констатувати, що положення п.п. 

2, 3, 4, 7 ст. 13 та ст.ст. 15-18 Закону України «Про Національну гвардію 

України» фактично дублюють за змістом підстави застосування поліцей-

ських заходів, що цілком дозволяє користуватися відповідними правами 

при забезпеченні публічної безпеки і порядку. 
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Крім того, положення Закони України «Про Національну гвардію 

України» та «Про Національну поліцію», що стосуються реалізації 

«прав» та «поліцейських заходів», відповідно відрізняються, як за техні-

ко-юридичним змістом, так і за логічною послідовністю викладення інфо-

рмації тощо. Як приклад можемо описати наступне.  

Одним із примусових поліцейських заходів є фізичний вплив (сила) 

(ст.ст. 42, 44 Закону України «Про Національну поліцію»). В свою чергу 

військовослужбовці НГ України мають право на застосування заходів фі-

зичного впливу (ст. 16 Закону України «Про Національну гвардію Украї-

ни»). Більше того, п. 7 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Національну гвар-

дію» передбачає, що останні застосовуються на підставах, передбаче-

них цим та іншими законами. 

Законом України «Про Національну поліцію» передбачено вичерп-

ний перелік спеціальних засобів, конкретний перелік підстав та правил 

застосування кожного з них. Натомість для військовослужбовців НГ Укра-

їни на законодавчому рівні визначено лише перелік підстав реалізації 

усіх спеціальних засобів, а їх Перелік та правила застосування встанов-

лено Кабінетом Міністрів України постановою від 20.12.2017 № 1024 [4]. 

2. Правила реалізації поліцейського заходу «обмеження пересу-

вання особи» (ст. 37 Закону України «Про Національну поліцію») викла-

дені у якості бланкетної норми з наступним формулюванням: «поліція 

уповноважена затримувати особу на підставах, у порядку та на строки, 

визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом 

України та Кодексом України про адміністративні правопорушення … ». 

Натомість статтею 262 КУпАП [5] передбачено конкретних суб’єктів, які 

уповноважені застосовувати адміністративне затримання. Проте НГ Ук-

раїни до таких органів не віднесено. Відповідно реалізація військовослу-

жбовцями НГ України відповідного заходу навіть за участі поліцейських 

(наприклад, шляхом застосування фізичної сили чи спеціального засо-
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бу), може бути об’єктом розгляду на предмет законності таких дій, що аж 

ніяк не може сприяти підвищенню ефективності забезпечення публічної 

безпеки і порядку. 

3. Одним із аспектів реформування органів внутрішніх справ Украї-

ни була необхідність забезпечення належного рівня ідентифікації пред-

ставників правоохоронних органів під час реалізації ними своїх повнова-

жень. У результаті на однострої поліцейського розміщується нагрудний 

знак із чітким зазначенням його спеціального жетона. В свою чергу ана-

логічних вимог по відношенню до військовослужбовців НГ України зако-

нодавством не передбачено. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що проблеми за-

безпечення публічної безпеки і порядку НГ України мають нормативно-

правовий та організаційний характер, шляхи вирішення яких становлять 

перспективний напрям наукових пошуків.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Автор: Борко А. Л., декан факультету морського права, д-р юрид. наук, 

доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Судова система України, незважаючи на прийняття закону «Про 

судоустрій і статус  суддів» у 2016 році, сьогодні все ще перебуває на 

перехідному етапі свого формування, виявляючи потребу вдосконалення 

не лише процесуального,але й адміністративного законодавства. Це зу-

мовлює необхідність ретельного науково-теоретичного опрацювання 

проблем формування та функціонування судової системи України, адап-

тації національного законодавства до міжнародного з урахуванням пози-

тивного зарубіжного досвіду, деталізації адміністративного законодавст-

ва й приведення у відповідність із ним підзаконного правового регулю-

вання [1]. 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» визначила мету,вектори 

руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та стратегічні індикатори 

оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових 

умов становлення та розвитку України. Серед першочергових реформ, 

які необхідно впровадити, особлива увага приділяється судовій реформі, 

метою якої є утвердження такого правопорядку, який грунтується на ви-

сокому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів сус-

пільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і сво-

бод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в ро-

зумні строки. 

Судова система України та суміжні правові інститути існують для 

захисту прав,свобод та законних інтересів людини і громадянина шляхом 
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своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на 

засадах верховенства права. Основоположні засади судової реформи 

визначені  в цій Стратегії [2]. Стратегія встановлює пріоритети реформу-

вання судової влади – системи судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів, як на рівні конституційних змін,так і на рівні впрова-

дження першочергових невідкладних заходів, які забезпечать необхідні 

позитивні зрушення у функціонуванні відповідних правових інститутів. 

Унаслідок реалізації цієї Стратегії судова система України та суміжні 

правові інститути працюватимуть, керуючись принципом верховенства 

права, ефективно, продуктивно та скоординовано, стануть підзвітними 

громадянам України,вільними від будь-якого політичного впливу та від-

повідатимуть стандартам і передовим практикам Європейського союзу 

[3].  

Останнім часом у судовій владі було чимало реформ,починаючи 

від «малої  реформи» 1992 року, продовжуючи змінами 2001 та 2012 ро-

ків та останніми  змінами 2016 року. Відбувалися структурні перетво-

рення, зміни кадрового наповнення, оновлення процесуального законо-

даства, створення нових судів та видів спеціалізації. Судова реформа 

буде вдалою лише тоді,коли в державі чітко розуміють її кінцеву  мету. 

Усі ці реформи не були комплексними,оскільки являли собою лише пев-

ний механізм досягнення вузьких цілей у кожний проміжок часу. Але лю-

ди звертаються до суду в пошуках справедливості,оскільки хочуть  вирі-

шити той чи інший конфлікт. Вони хочуть бути впевненими, що їхній спір 

має вирішуватися без жодного впливу чи тиску, неупереджено, справед-

ливо і законно та швидко. 

На мою думку, не варто зараз говорити про старі та нові судові ре-

форми, треба розробити дорожню карту: якого функціонального забарв-

лення ми хочемо від судової влади, якою ця влада має бути в остаточ-

ному варіанті. А потім шукати інструменти реалізації цих ідей. 
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Як вірно зазначає голова Закарпатського апеляційного суду Ганна 

Фазікош, останні роки громадяни звертаються більше з позовами проти 

державних органів, тобто функції судів адміністративної юрисдикції за-

знали еволюційних змін[4]. 

Також бачимо, що саме адміністративні суди зазнають найбільшого 

політичного впливу,чого спрогнозувати ніхто не міг. При створенні адмі-

ністративної юстиції були недостатньо прораховані всі можливі наслідки 

та перспективи таких змін. Як відомо, завданням суду є здійснення пра-

восуддя на засадах верховенства права,забезпечення кожному права на 

справедливий суд та повагу до інших прав і свобод,гарантованих Кон-

ституцією і законами України. 

Під час проведення судової реформи потрібно розуміти та бачити 

кінцеву мету – не загальну ,а конкретну. І далі вже обирати інструменти її 

реалізації. Прикро, але поки що я не бачу кінцевих цілей судової рефор-

ми. Я хочу почути, яких конкретних цілей прагнуть досягти за допомогою 

цієї реформи, оскільки інакше неможливо оцінити результат проведеної 

роботи і визначити пріоритети на наступні роки. 
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ПРОЦЕДУРНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 
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міжнародного публічного права, Київський національний торговельно-

економічний університет, м. Київ 

 

Зазначені в рамках реформування державного управління такі 

принципи, як професійна, впорядкована державна служба; однакове 

ставлення до кандидатів на державну службу; чіткі критерії для переве-

дення на нижчу посаду та припинення державної служби; унеможлив-

лення політичного впливу; прозора система оплати праці; забезпечення 

професійного розвитку; здійснення заходів для сприяння доброчесності, 

запобігання корупції та забезпечення дисципліни на державній службі 

стали базовими положеннями для формування процедурних принципів 

публічної служби, хоча і з обмеженням щодо суб’єктів їх застосування, 

бо мова знову ж таки йшла тільки про держслужбовців [1]. 

Дослідниками заданої нами тематики є такі відомі науковці-

адміністративісти як О.О Акімов, Ю.П. Битяк, А.Т. Гаркуша, М.О. Гер-

манюк,  Т.Л. Желюк, Ю.Ю. Кізілов, Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, В.Я. 

Маліновський, І.І. Письменна, Є.М. Сафронова, С.Г. Стеценко, С.В. Циц 

та інші. 

Зокрема, М.О. Германюк та Є.М. Сафронова [2, с.152], досліджую-

чи проблеми реалізації процедурних принципів державної служби,  

стверджують, що ці принципи прямо не закріплені у законодавстві про 

державну службу, але їх можна знайти у підзаконних актах та законо-

давчо закріпити. 

На нашу думку, незалежно від визначених науковцями видів прин-

ципів публічної служби (організаційні, спеціальні, функціональні чи без-

посередньо прив’язані до діяльності  службовців), часто ці принципи є 
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однаковими за назвою та змістом. Такі збіги та протиріччя вимагають 

упорядкування принципів, дотримання яких спонукало б усіх публічних 

службовців до належного забезпечення усіх процесів їх діяльності, регу-

люючи правовідносини між ними та іншими суб’єктами публічного права 

з урахуванням сучасних вимог до представників публічної влади. 

Серед законодавчих ініціатив щодо закріплення процедурних прин-

ципів публічної служби необхідно згадати спроби прийняття Адміністра-

тивно-процедурного кодексу згідно Указу Президента України «Про за-

ходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» 

від 22 липня 1998 року, але за 20 років його так і не було прийнято. 

Декілька проектів з різними суб’єктами законодавчої ініціативи виносило-

ся на розгляд, але з різних причин були відхилені.  

Проаналізовані проекти Адміністративно-процедурного кодексу від 

2012, 2008, 2003 рр. [3]; [4]; [5]; [6] наводять нас на наступні висновки: 

1) спільним у цих проектах є спроба зазначити принципи 

адміністративної процедури (провадження); 

2) спільним є визначення серед принципів: верховенства права, за-

конності, рівності перед законом, гласності та відкритості, неупере-

дженість, ефективність. Такі ж принципи гарантовано за законом про 

адміністративні послуги (хоча нами більшість з цих принципів розгляда-

лися в рамках формування групи змістових); 

3) спільними процедурними принципами за цими проектами є 

принципи: підконтрольності; використання повноважень з належною ме-

тою; обґрунтованості; розсудливості; пропорційності; своєчасності і ро-

зумного строку; презумпції правомірності дій і вимог особи; гарантування 

права особи на участь в адміністративному провадженні; гарантування 

правового захисту; 
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4) серед запропонованих принципів адміністративних процедур у 

законопроектах окремо виділяються і такі принципи як: етичність, добро-

совісність, мовчазна згода, безоплатність, принцип єдиного вікна. 

Також, за відсутності Адміністративно-процедурного Кодексу, 

маємо окремі підзаконні нормативно-правові акти щодо визначення 

адміністративних процедур та їх правового регулювання. Серед них на 

законодавчому рівні закріплено питання надання адміністративних по-

слуг у Законі України «Про адміністративні послуги» [7], де зазначено 

принципи, на яких базується державна політика у сфері надання 

адміністративних послуг. Серед них, зокрема, принципи стабільності; 

відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності ін-

формації про надання адміністративних послуг; захищеності персональ-

них даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних 

дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупере-

дженості та справедливості; доступності та зручності для суб’єктів звер-

нень тощо. 

Якщо розглядати суто процедурні принципи, то, на нашу думку, 

можна виділити із закону наступні: доступності інформації про надання 

адміністративних послуг; захищеності персональних даних; раціональної 

мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для 

отримання адміністративних послуг; доступності та зручності для 

суб’єктів звернень. 

І останнє – положеннями Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року [8] визначено, на яких прин-

ципах повинна ґрунтуватися діяльність державної служби. Проаналізо-

вані нами положення цієї Стратегії дозволяють виділити наступні проце-

дурні принципи: визначеність, структурованість, відкритість та про-

зорість, політична нейтральність, незалежність, доброчесність, дисци-
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плінованість. Також сюди додаємо принципи субсидіарності, повсюдності 

і фінансової самодостатності місцевого самоврядування за Стратегією 

сталого розвитку «Україна – 2020» [9]. 

Таким чином, процедурні принципи необхідно формувати, виходячи 

з таких критеріїв як: сфера діяльності; особливості організації діяльності, 

у т.ч. проходження служби; суб’єкти їх застосування (суб’єкти системи 

публічної служби). Як показує дослідження, такий вид принципів має 

міститися у окремій самостійній групі принципів публічної служби, пови-

нен розглядатися ширше, ніж вступ, проходження, припинення держав-

ної служби, зокрема, включати питання взаємодії з громадськістю та бу-

ти передбаченим на законодавчому рівні, у тому числі завдяки імпле-

ментації європейських стандартів урядування. 
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Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і 

свобод людини. І Україна не є виключенням, адже згідно зі статтею 3 

Конституції України, утвердження та забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов’язком держави 1. 
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Законодавство України закріплює і особу, яка має гарантувати на-

гляд за дотриманням виконання даних зобов’язань. Стаття 101 Консти-

туції України зазначає, що парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповнова-

жений Верховної Ради України з прав людини [1]. Також в Основному 

Законі нашої держави закріплена гарантія, що кожен має право зверта-

тися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини [1]. 

На даний час діяльність Уповноваженого регламентується Законом 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

[2]. 

З огляду на вище сказане, ми бачимо, що держава зафіксувала 

конституційні начала для діяльності українського омбудсмена. Проте, чи 

цього достатньо для функціювання такого потрібного демократичного та 

впливового інституту, як Уповноважений? Чи дійсно не існує перепон для 

реального забезпечення повноважень омбудсмена? 

Насправді ж, у ході своїй діяльності Уповноважений зіштовхується з 

рядом перешкод. Наприклад, спектр правових засобів впливу з боку 

Уповноваженого на органи, які порушили права людини, не є різноманіт-

ним. І це дає право ряду науковців небезпідставно стверджувати, що ук-

раїнській омбудсмен має досить мало прав, за допомогою яких він мав 

би можливість впливати на конкретні державні органи та на посадових 

осіб із метою відновлення порушених прав та свобод громадян.  

Не оминули і проблеми знайомого нам «формалізму», у своїй щорі-

чній доповіді про дотримання верховенства права при здійсненні право-

суддя (Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини 2018 року), теперішній Уповноважений – Денісова Людмила Ле-

онтіївна, звернула увагу на те, що їй доводилося отримувати від органів 

державних та місцевого самоврядування, їх посадових осіб формальні 
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бюрократичні виписки 3. Тому Уповноважений змушена була направля-

ти повторні звернення, підкріплюючи свою позицію нормами Конституції 

України, чинного законодавства та міжнародного законодавства. 

Крім того існують певні проблематичні ситуації зі прокуратурою та 

органами досудового розслідування 3. При розгляді заяв чи повідом-

лень про кримінальне правопорушення службові особи, уповноважені на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопору-

шення, маніпулюють положеннями статті 214 КПК України і зазначають, 

що внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань підлягають 

тільки такі заяви або повідомлення, які містять склад кримінального пра-

вопорушення, а не будь-які інші 3. 

Також зазначалось, що існує проблема дотримання розумних стро-

ків кримінальних провадженнях. У лютому 2018 року громадянин М. зве-

рнувся до Уповноваженого зі скаргою на те, що упродовж 20 років ор-

ганами досудового розслідування Луганської області не прийнято проце-

суальне рішення стосовно нього у кримінальній справі за фактом дорож-

ньої-транспортної події, яка сталась у 1994 році за його участю 3. 

Можливо, подібні ситуації трапляються тому що, український омбу-

дсмен найчастіше зустрічається не з виконанням його законних вимог, а 

з невідповідним реагуванням на них. Виникає необхідність закріпити ад-

міністративну відповідальність не тільки за невиконання законних вимог 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представни-

ків Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а й за те, що 

відбувається їх неналежне виконання. 

Якщо дійсно реформувати інститут омбудсмена в Україні, то потрі-

бно звернути увагу ще на певні питання, які вимагають уваги. Досить 

слушними є пропозиції І. Л. Зелінського щодо необхідності внесення від-

повідних змін до законодавства України, що зокрема, включають розши-

рення прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а 
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саме закріпити за українським омбудсменом: право законодавчої ініціа-

тиви, що зараз є дієвим і широко розповсюдженим видом діяльності ом-

будсменів багатьох країн; право звернення за власною ініціативою до 

суду із заявою про скасування актів, якими порушуються права та свобо-

ди людини і громадянина; право вносити подання до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування про усунення з посад осіб, 

котрі неодноразово або грубо порушують права та свободи людини і 

громадянина; право проводити розслідування, в тому числі за власною 

ініціативою 4. 

Отже, аналізуючи діяльність українського омбудсмена ми маємо 

смогу зробити висновки, що даний інститут гарантування, забезпечення 

та захисту прав людини та громадянина є не лише бажаним, а й необ-

хідним елементом національної системи захисту прав людини. Для ціл-

ковитого та повного функціювання такого впливового інституту необхідно 

провести реформування законодавства в області повноважень Уповно-

важеного та закріпити правові санкції щодо невиконання його вимог. 
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УДК 342.9(477) 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Автор: Іскра Т. О., студентка IIІ курсу спеціальності 081 «Право», На-

ціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

На сучасному етапі свого існування Україна прагне наблизитися до 

європейських стандартів, які мають стати нормою суспільного життя. Для 

реалізації такого прагнення потрібного вирішити такі завданнями як до-

тримання верховенства права, забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. Розв’язання цих складних завдань значною мірою зале-

жить від професіоналізму державних службовців, які є головним чинни-

ком ефективності державної машини. Адже державна служба є саме тим 

суспільним інструментом, який забезпечує стабільність держави, зумов-

лює послідовність й наступність у проведенні державної політики, ефек-

тивність у наданні публічних послуг. 

В Україні термін «публічна служба» донедавна взагалі не застосо-

вувався. Вперше на законодавчому рівні даний термін був закріплений в 

Кодексі адміністративного судочинства України. Відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства, публічна служба – діяльність на держав-

них політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна 

діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійсь-

кова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних 

органах, органах місцевого самоврядування [1]. 
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До публічної служби відносять службу в органах місцевого само-

врядування та державну службу. 

Державна служба як офіційна діяльність від імені держави є різно-

видом публічної служби. Вона здійснюється у загальних інтересах суспі-

льства або в інтересах певної спільноти чи територіальної громади, тоб-

то основна її мета стати повсякденним зв’язком між державою і народом, 

бути лідируючою силою суспільства. 

Досить часто поняття «публічна служба» та «державна служба» 

ототожнюють, але це є помилкою. Основною відмінністю, що розрізняє ці 

поняття являються політичні посади, що не належать до державної слу-

жби, проте є елементом публічної служби [2]. 

В свою чергу політичні посади – один із трьох типів посад у сфері 

державного управління, що займаються політичними діячами (політика-

ми), які забезпечують вироблення та реалізацію державної політики [3, с. 

13-14]. 

Існує цілий ряд ознак, що дозволяють провести відмежування по-

сад державних політичних діячів від посад державних службовців. Це, 

зокрема, порядок призначення та звільнення з посад, характер викону-

ваних повноважень, види та підстави притягнення до відповідальності 

тощо. Так, для політичних посад здебільшого характерна виборність на 

певний строк або «похідне» призначення за політичними критеріями, до 

яких в першу чергу належить наявність (підтримка) певної політичної 

програми. Власне, і завдання особи на політичній посаді полягає, насам-

перед, у формуванні політики. Також для політиків, зокрема, членів уря-

ду, на відміну від професійних службовців, характерна так звана «полі-

тична відповідальність», що включає можливість звільнення без потреби 

обґрунтування підстав та обмежує право на судовий захист у випадку 

звільнення [4, c. 15]. 
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Водночас в Законі України «Про державну службу» державною 

службою є публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з 

практичного виконання завдань і функцій держави [5]. 

Державна служба є одним із важливих інститутів державного уп-

равління. Як складова державного управління, державна служба спря-

мована на забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина, 

задоволення потреб суспільства та поступового входження нашої країни 

до європейської спільноти. Багато в чому саме ця служба реалізує волю 

держави, вона здійснює визначальний вплив на поведінку та діяльність 

громадян за допомогою переконання, регламентації та санкцій.  

Основною метою державної служби в Україні є сприяння незмінно-

сті конституційного ладу, захист прав та свобод людини і громадянина, 

забезпечення результативної та стабільної діяльності органів державної 

влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на конститу-

ційних засадах. 

До основних завдань державної служби відносять: підготовку про-

позицій щодо формування державної політики, у тому числі розроблення 

та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій; забез-

печення реалізації державної політики та надання доступних і якісних 

адміністративних послуг; здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства; управління державними фінансами, май-

ном, персоналом держаних органів та інші повноваження визначені зако-

нодавство [5]. 

Діяльність державної служби ґрунтується на принципах – положен-

нях та ідеях, які визначають завдання і функції державної служби, пов-

новаження державних службовців. До них відносяться: принцип верхо-

венства права; законності; професіоналізму; патріотизму; доброчесності; 

ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; полі-

тичної неупередженості; прозорості; стабільності. На цих принципах бу-
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дується нова державна служба, вона має відповідати критеріям профе-

сіоналізму і ефективності, потребам розвитку сучасного суспільства [6, с. 

60]. 

Отже, державна служба є невід’ємною частиною державного уп-

равління, яка повинна, перш за все, забезпечувати пріоритетність прав й 

свобод людини і громадянина, гарантувати рівний доступ громадян до 

державної служби, гарантувати раціональне і результативне викорис-

тання ресурсів для досягнення цілей державної політики, і тільки тоді Ук-

раїна зможе адаптуватися до європейських стандартів. 
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Управління суспільством, забезпечення громадської дисципліни та 

правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямо-

ваного впливу на свідомість і поведінку людей, в якості цих засобів ви-

ступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконан-

ня та примус. Переконання і примус, як методи державного управління, 

явища суспільні, так як вони знаходять свій прояв у змісті зв’язків між 

учасниками конкретних суспільних відносин. «Примус» існує у суспільстві 

і є необхідним елементом його організації. У ранніх етапах розвитку сус-

пільства він ґрунтувався на авторитеті старійшин, вождів племен тощо, в 

сучасному суспільстві – на владі держави. Саме, адміністративний при-

мус тісно пов’язаний з державною владою і визначає якість цієї влади». 

Варто зазначити, що види державного примусу прийнято розгляда-

ти як явища, похідні від існуючих галузей права і властиві цим галузям 

правопорушення, диференціювати згідно з існуючими правовими галу-

зями. 

На цих підставах виділяють: кримінальний примус, цивільно-

правовий примус та адміністративний примус [1]. 

В юридичній термінології поняття адміністративний примус – це 

особливий різновид державно-правового примусу, тобто визначені нор-

мами адміністративного права способи офіційного фізичного або психо-

логічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках 

і громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді осо-

бистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів у 
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випадках вчинення цими особами протиправних діянь (у сфері відносин 

публічного характеру) або в умовах надзвичайних обставин у межах ок-

ремого адміністративного провадження задля превенції та припинення 

протиправних діянь, забезпечення провадження в справах про правопо-

рушення, притягнення винних осіб до відповідальності, попередження та 

локалізації наслідків надзвичайних ситуацій . 

В юридичній літературі до основних ознак адміністративного при-

мусу відносять: 

– він є об’єктивно необхідним методом, цілеспрямованим способом 

поведінки, набором певних дій і засобів, які повторюються й сприяють 

вирішенню завдань соціального, державного управління, застосовується 

на основі переконання у сфері реалізації виконавчо-розпорядчої діяль-

ності держави; 

– офіційний, державно-владний характер, застосування його здійс-

нюється лише від імені держави уповноваженими державними органами 

та їх посадовими особами у процесі реалізації ними державно-владних 

повноважень, звідси й виникає відповідний характер примусової діяльно-

сті; 

– множинність та розмаїття суб’єктів застосування адміністративно-

примусових заходів, на противагу моносуб’єктному характеру застосу-

вання заходів всіх інших різновидів державно-правового примусу. Кіль-

кість відповідних суб’єктів постійно змінюється; 

– чисельність осіб, щодо яких здійснюється застосування адмініст-

ративно-примусових заходів. Серед них не лише фізичні, а й юридичні 

особи різноманітних форм власності та організаційно-правових форм, у 

тому числі й органи державної виконавчої влади, місцевого самовряду-

вання; 

– відсутність службового підпорядкування між суб’єктами застосу-

вання адміністративно-примусових заходів (активними учасниками) та 
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особами, щодо яких здійснюється застосування зазначених заходів (їх 

можна назвати пасивними учасниками відповідних правовідносин, оскі-

льки саме їх поведінка є об’єктом певного впливу) [2]. 

– специфіка юридично-фактичних підстав застосування. Наявність 

цієї ознаки адміністративного примусу слід особливо виділити, оскільки 

вона є характерною лише для цього виду державно-правового примусу. 

А саме, для будь-яких інших видів державно-примусової діяльності єди-

ною фактичною підставою є протиправне діяння, і за його відсутності не 

має взагалі правових підстав для застосування державного примусу. 

Адміністративно-примусові заходи можуть застосовуватися як при вчи-

ненні протиправних діянь, так і при настанні особливих умов, передбаче-

них у законодавстві (епідемії, епізоотії, стихійних лих, катастроф техно-

генного характеру та інших надзвичайних обставин), коли відповідні за-

ходи використовуються з метою попередження виникнення тих чи інших 

шкідливих (небезпечних) наслідків, їх локалізації, а також для профілак-

тики протиправних діянь; 

– багатоаспектна цільова спрямованість адміністративного приму-

су. Він передбачає не лише реакцію на правопорушення, а й їх превен-

цію, припинення, попередження та боротьбу з надзвичайними подіями. 

Мета адміністративного примусу складна, включає в себе кілька складо-

вих, а саме: попереджувально-виховну, припиняючу та каральну, які де-

талізуються у попередженні, припиненні протиправних діянь та надзви-

чайних умов, локалізації їх наслідків, створенні умов для можливого у 

майбутньому притягнення винних осіб до відповідальності, забезпеченні 

провадження в справах про правопорушення, покаранні, перевихованні 

правопорушників; 

– багатоваріантність зовнішніх форм прояву адміністративного 

примусу – психічний або фізичний вплив у вигляді обмежень особистого, 

організаційного, майнового характеру, тобто тих чи інших несприятливих 
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для особи наслідків, які є досить різноманітними, що пояснюється розма-

їттям відносин, які охороняються за їх допомогою, метою, підставами, 

компетенцією суб’єктів застосування тощо; 

– примусовий характер, на що дає вказівку вже сама назва, тобто 

«примушувати, силувати» особу, свідомо здійснити ті чи інші дії, або ж 

утриматися від них, підкорившись всупереч своїм бажанням; 

– правовий характер. Застосування адміністративно-примусових 

заходів здійснюється на основі норм права [3]. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що прави-

льне використання методу примусу органами публічного управління, у 

тому числі органами внутрішніх справ, забезпечує ефективність управлі-

нської діяльності, функціонування адміністративно-правових інститутів, 

непорушність правопорядку, створює умови для поступового скорочення 

і ліквідації правопорушень. Примус у сфері управлінської діяльності 

спрямований на те, щоб забезпечити: правомірність поведінки учасників 

управлінських відносин; функціонування і захист такого режиму, при 

якому б неухильно виконувалися правові розпорядження; існування стій-

кої системи управлінських відносин, що базуються на основах законності 

[4]. 

По своїй природі державний примус припускає його диференціацію, 

викликаний різнорідністю тих суспільних відносин, що регулюються пра-

вом і характером зазіхань на ці відносини. В свою чергу, адміністратив-

ний примус – самостійний різновид державного примусу, метод зовніш-

нього державно-правового впливу на поведінку і свідомість людей, який 

застосовується в сфері державного управління з метою забезпечення 

правопорядку в державі шляхом таких примусових заходів як: 1) заходи 

адміністративного попередження; 2) запобіжні заходи; 3) заходи адмініс-

тративного стягнення. 
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Вдосконалення державно-управлінської діяльності неможливе без 

всебічного та належного аналізу факторів, що впливають на неї, а саме 

здійснення контролю. Контроль є важливою функцією держави, тобто 

держава у притаманних їй формах, застосовуючи необхідні для цього 

прийоми і методи, контролює і спрямовує розвиток суспільних відносин 

як у суспільстві в цілому, так і окремо в галузі державного управління. 

В юридичній літературі контроль – це процес, який повинен забез-

печити відповідність функціонування керованого об’єкта ухваленим 

управлінським рішенням і спрямований на успішне та ефективне здійс-

нення поставлених цілей. На думку В. Гаращук, контроль – це особлива 

функція державного управління, «… перевірка, а також спостереження з 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

72 

метою перевірки для протидії чомусь небажаному, виявлення, відвер-

нення та припинення протиправної поведінки з боку кого-небудь». Отже, 

сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на 

об’єкти управління, який передбачає систематичний нагляд, спостере-

ження за їхньою діяльністю – виявлення відхилень від установлених 

норм, правил, вимог чи завдань їхнього виконання. За допомогою конт-

ролю забезпечуються нормальні умови для функціонування системи 

державного управління [1, с. 11].  

На сьогодні в Україні виділяють такі види контролю, як державний і 

громадський. Громадський контроль  один з видів соціального контро-

лю, який здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. 

Актуальним є з’ясування природи громадського контролю як потужного 

засобу захисту прав громадян і вироблення на цій основі науково обґру-

нтованих пропозицій щодо подальшого розвитку даної форми громадсь-

кої участі в управлінні задля підвищення ефективності діяльності як ор-

ганів публічної влади, так і підприємств, установ й організацій, що нада-

ють соціальні послуги.  

На думку вчених-адміністративістів громадський контроль, як і 

будь-який інший контроль, є однією з функцій управління. Він здійсню-

ється шляхом зіставлення діяльності підконтрольних об’єктів із певними 

соціальними нормами, обраними як еталонні, на підставі чого робиться 

висновок щодо відповідності цієї діяльності встановленим вимогам. Але 

завдання громадського контролю не зводиться лише до виявлення роз-

ходжень між заданими та фактичними результатами. Головна мета гро-

мадського контролю – усунення та попередження причин, які породжу-

ють цю невідповідність, забезпечення додержання об’єктами контролю 

відповідних норм – писаних та неписаних. Крім того, на думку російської 

дослідниці Е. Маштакової, завдання громадського контролю полягає у 

тому, щоб не допустити дій контрольованих суб’єктів за межами закон-
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ності й правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених ці-

лей, а також інтересів суспільства та його суб’єктів, а у разі появи цих 

відхилень усунути їх негативні наслідки [2, с. 29]. 

Серед форм здійснення громадського контролю науковці назива-

ють соціологічні та статистичні дослідження, громадські слухання, гро-

мадську експертизу актів органів публічної влади та їх проектів, публіка-

ції в пресі, випуски на радіо, телебаченні, оприлюднення в мережі Інтер-

нет; громадську експертизу, участь громадськості в роботі колегіальних 

органів влади, перевірку діяльності будь-якої організації або відповіда-

льної особи, аналіз звернень громадян, результатів діяльності тощо [1, с. 

202]. Важливість у реалізації громадського контролю також довели такі 

форми співробітництва місцевого самоврядування й громадськості як 

громадські ради, які існують у вигляді публічного органу представництва 

громадськості, експертно-консультативного органу або сполучають 

представницькі та експертні функції. Одним із напрямків діяльності гро-

мадських рад і дорадчих органів при органах публічної влади є: обгово-

рення значущих соціально-економічних питань; участь у розробці проек-

тів рішень органів публічної влади; експертно-аналітичне забезпечення 

діяльності органу публічної влади; виконання проектів на замовлення ор-

ганів публічної влади [3]. 

Ефективність громадського контролю залежить від чіткості встано-

влення завдань, обґрунтованості еталонних норм та якості розробки і 

додержання процедур його здійснення. 

На цей час в Україні немає спеціального закону про громадський 

контроль. Його нормативну базу складають окремі норми Конституції та 

інших законів. Так, згідно із статтями 5 і 38 Конституції, народ є носієм 

суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, яку він здійснює без-
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посередньо і через органи державної влади та органи місцевого само-

врядування, а громадяни мають право брати участь в управлінні держа-

вними справами 4. 

Враховуючи вище сказане можна зробити висновок, що громадсь-

кий контроль в сучасних умовах об’єднання територіальних громад, є по-

тужним фактором залучення громадських активістів до процесів демок-

ратичного державотворення. Громадський контроль повинен забезпечи-

ти реалізацію демократії та залучення громадян до управління суспільс-

твом та державою. Оскільки, саме такому контролю з боку громади на-

лежить значна роль у підвищенні відповідальності органів державної 

влади і місцевого самоврядування перед суспільством і громадянами за 

ухвалення і шляхи реалізації рішень, отримані наслідки. Слід відзначити, 

що такі форми громадського контролю, як громадські слухання, громад-

ська експертиза, створення громадських рад, а також участь громадсько-

сті у роботі колегіальних органів при органах влади взагалі нададуть 

впевненості громаді щодо захисту власних інтересів, ефективності та ре-

зультативності використання державних ресурсів. При чому процедуру 

здійснення громадського контролю слід прописувати у статутах терито-

ріальних громад а самі результати громадського контролю повинні регу-

лярно оприлюднюватися в мас-медіа. 
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УДК: 342.9(477) 

ОСНОВНІ ЕТАПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Автор: Пацюк А. Л., студентка IIІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

З моменту здобуття Україною незалежності система державного 

управління перебуває в стані «перманентного реформування», тобто 

періодично проводяться реформи у сфері публічного управління. Дійсно, 

адміністративну реформу в Україні можна визначити як явище всеохоп-

лююче, багатоаспектне та багатовекторне. Її зміст полягає, з одного бо-

ку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного уп-

равління всіма сферами суспільного життя. З іншого ‒ у розбудові деяких 

інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суве-

ренна держава [1]. 

Метою адміністративної реформи є побудова ефективної моделі 

врядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

Враховуючи те, що роль регіонів у побудові якісного модернізованого су-
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спільства неухильно зростає, реформування публічної адміністрації на 

місцевому та регіональному рівнях є виконанням суспільного замовлен-

ня на ефективні, відповідальні та відкриті інститути виконавчої влади і 

місцевого самоврядування та належне врядування. Сьогодні актуальним 

є аналіз сучасного стану та перспективи здійснення адміністративної 

реформи з урахуванням попереднього досвіду для досягнення постав-

леної мети. Вирішення цього питання прямо пов’язано із важливими нау-

ковими та практичними завданнями державного управління [2]. 

Адміністративна реформа в Україні пройшла декілька етапів. І пер-

шим таким етапом був Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810 

«Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні» [1]. 

У відповідності до Концепції адміністративної реформи в Україні 

адміністративна реформа здійснювалась у кількох напрямках. Перший – 

це створення нової правової бази, що регламентуватиме державне уп-

равління в Україні. В цьому напряму було досягнуто деяких позитивних 

результатів. Найбільш вагомими з них є прийняття Кодексу адміністра-

тивного судочинства України, Закону України від 07.10.2010 р. № 2591-VI 

«Про Кабінет Міністрів України», Податкового кодексу України та ін. Про-

те, низка необхідних для врегулювання важливих суспільних відносин у 

сфері внутрішнього управління нормативно-правових актів ще залиша-

ються не прийнятими Верховною Радою України. Другий – це формуван-

ня нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення 

державного управління. Третій – кадрове забезпечення нової системи 

державного управління. Четвертий – зміцнення та формування нових 

фінансово-економічних основ функціонування державного управління. 

П’ятий – наукове та інформаційне забезпечення системи державного уп-

равління, формування механізмів наукового та інформаційного моніто-

рингу її функціонування. Зазначена реформа в Україні планувалась на-
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самперед як комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на підви-

щення ефективності державного управління, розвиток місцевого само-

врядування, створення необхідних умов для задоволення інтересів, за-

безпечення прав і свобод людини і громадянина. Проте, стало очевид-

ним, що адміністративна реформа, яка була започаткована в 1998 році, 

вже відіграла свою історичну роль. Її критика є виправданою, бо попри 

зрушення, які мали місце внаслідок реформування, досі гостро стоїть 

чимало проблем, які були породжені недосконалістю, нечіткістю, неузго-

дженістю, як основної правової бази реформи з чинним законодавством, 

так і заходів, які здійснювались на втілення реформи [3].  

Наступним етапом адміністративної реформи було реформування 

системи центральних органів виконавчої влади в Україні. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконав-

чої влади» було утворено та ліквідовано перелік певних Державних 

служб. Були внесені зміни до Конституції України шляхом прийняття За-

кону України «Про відновлення дії окремих положень Конституції Украї-

ни» і приведенням відповідно до Основного Закону держави всієї норма-

тивно-правової бази, насамперед тих законів і підзаконних актів, що сто-

суються організації системи органів виконавчої влади, – Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» , внесення змін до Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади», внесення змін до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» тощо [4].  

До основних проблем, що зумовили необхідність оптимізації систе-

ми органів виконавчої влади, слід віднести такі: 

– невідповідність державних функцій потребам суспільства, що мо-

же полягати у сумнівній доцільності завищеного обсягу державного конт-

ролю в будь-якій сфері діяльності, або ж в ускладненні адміністративної 

процедури; 
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– недостатній системний розподіл функцій поміж органами викона-

вчої влади та законодавчо закладеного внутрішнього конфлікту інтересів 

у діяльності кожного органу; 

– невизначеність стосовно розподілу посад на політичні й адмініст-

ративні, що, як правило, призводить до політизації державної служби, 

підвищення рівня корупції та плинності кадрів. 

Отже, документ передбачав, що в Україні залишиться 16 мініс-

терств, 38 інших центральних органів та чотири органи із спеціальним 

статусом. До останніх належатимуть Антимонопольний комітет України, 

Держкомітет телебачення і радіомовлення, Фонд держмайна та Адмініс-

трація державної служби спецзв’язку та захисту інформації [5].  

Наступним етапом адміністративної реформи в Україні стала ре-

форма децентралізації.  

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям 

Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної органі-

зації влади (01.04.2014 р.), Законів «Про співробітництво територіальних 

громад» (17.06.2014 р.), «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (05.02.2015 р.) та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – 

щодо фінансової децентралізації. 

Головна стратегічна мета реформи – створення комфортного та 

безпечного середовища для життя людини в Україні – може бути досяг-

нута шляхом побудови ефективної системи влади на всіх рівнях (грома-

да – район – область), передачею максимально можливої кількості пов-

новажень на найближчий до громадянина рівень – громадам. А також – 

створення умов для динамічного розвитку регіонів і надання якісних та 

доступних суспільних послуг громадянам. 

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самовря-

дування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед дер-

жавою – за її законність. 
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Реформа децентралізації дала поштовх до формування шляхом 

збільшення територіальних громад дієздатного найбільш наближеного 

до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. 

Добровільне об’єднання територіальних громад дозволило ново-

утвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні повно-

важення та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. 

Інтереси громадян, які мешкають на території об’єднаної громади, 

тепер представляють обраний голова, депутатський корпус та виконавчі 

органи ради громади, що забезпечують реалізацію наданих законом по-

вноважень в інтересах громади. У населених пунктах, що увійшли до 

складу об’єднаної громади, право жителів на місцеве самоврядування та 

надання послуг громадянам забезпечують обрані ними старости. 

Збільшення та об’єднання громад здійснюється шляхом добровіль-

ного об’єднання з урахуванням думки громадян. Обов’язковим при пла-

нуванні створення громад є визначення потенційних ресурсних можли-

востей громади для економічного та соціального розвитку і можливості 

забезпечити надання якісних послуг жителям.  

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновки, що адміністра-

тивна реформа здійснюється кожного разу, коли чинна система виконав-

чої влади об’єктивно не забезпечує належної організації виконання зако-

нів, а не за бажанням окремих керівників чи на вимогу іноземних струк-

тур [4].  

На нашу думку, адміністративна реформа як явище однобічне та 

дещо застаріле має перейти на якісно новий рівень, де буде розглядати-

ся в комплексі з конституційною та адміністративно-територіальною ре-

формами як реформа публічної влади в Україні. Саме така реформа, як 

явище комплексне та більш широке за реформу адміністративну, на на-

шу думку, сприятиме реалізації публічних інтересів та належному забез-

печенню прав, свобод та інтересів людини і громадянина.  
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Залишається актуальною проблема погашенні заборованості плат-

ників податків перед бюджетами. В разі несплати обов’язкових платежів 
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у певний строк, виникає право податкової застави. У зв’язку з тим, що 

податкова застава – це самостійний інститут податкового права, специ-

фічний вид податкових правовідносин, яким широко користуються в кра-

їнах з високорозвиненою економікою. Виникає вона не внаслідок догово-

ру, як звичайна застава, а внаслідок самого факту наявності боргу перед 

бюджетами всіх рівнів. Як і інші самостійні інститути, інститут податкової 

застави потребує детального вивчення. 

Платникам податків відомо, що несплата податків у встановлені 

строки спричиняє податковий борг. Погасити цей борг можна за рахунок 

будь-яких власних коштів платника, а також сум надміру сплачених пла-

тежів до відповідних бюджетів та майна, яке належить боржникові. Щоб 

забезпечити виконання платником податків обов’язків, визначених Пода-

тковим кодексом України (ПКУ), майно платника, який має податковий 

борг, передають у податкову заставу [1]. 

Механізм застосування податкової застави контролюючими ор-

ганами прописаний у главі 9 розділу ІІ ПКУ та Порядку застосування по-

даткової застави контролюючими, затвердженому наказом Мінфіну від 

16.06.2017 № 586. 

Податкова застава – спосіб забезпечення сплати платником подат-

ків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у 

строк, визначений ПКУ. Податкова застава виникає на підставах, встано-

влених цим Кодексом [2]. 

Внаслідок податкової застави орган стягнення має першочергове 

право у разі невиконання забезпеченого податковою заставою податко-

вого зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна 

перед іншими кредиторами. 

Рішення про податкову заставу майна свідчить про наміри податко-

вих органів застосувати примусове стягнення податків. Це примусить 

платників прискорити сплату недоїмки. 
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Якщо платник податків не сплатив своєчасно узгоджену суму гро-

шового зобов’язання, контролюючий орган надішле йому або вручить 

особисто, попередньо повідомивши про це телефоном, податкову вимо-

гу. Податкову вимогу не надсилають (не вручають), якщо загальна сума 

податкового боргу платника податків не перевищує 60 неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян [3]. 

Право податкової застави поширюється на будь-які види активів 

платника податків, які перебували в його власності (повному господарсь-

кому віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші 

активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до 

моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу 

[4]. 

Право податкової застави виникає: 

-у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошо-

вого зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податко-

вій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; 

-у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошо-

вого зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня 

виникнення податкового боргу; 

-у випадку, визначеному в статті 100 цього Податкового Кодексу, - з 

дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зо-

бов’язань [2]. 

Право податкової застави має пріоритет перед: 

1) будь-якими правами інших застав, що не були зареєстровані в 

держреєстрах застав рухомого чи нерухомого майна до виникнення пра-

ва на таку податкову заставу; 

2) будь-якими правами інших застав, що виникли після моменту ви-

никнення такого права на податкову заставу, незалежно від того, були 
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зареєстровані права інших застав у держреєстрах заставного рухомого 

чи нерухомого майна чи ні; 

3) будь-якими правами інших застав, що виникли або були зареєст-

ровані в держреєстрах заставного рухомого чи нерухомого майна в той 

самий день, коли виникло право податкової застави. 

Предметами податкової застави не можуть бути: 

- національні культурні та історичні цінності, що перебувають у 

державній власності і занесені до Державного реєстру національного ку-

льтурного надбання; вимоги, що мають особистий характер, а також інші 

вимоги, застава яких забороняється законом; об’єкти державної власно-

сті, приватизацію яких заборонено законодавчими актами, а також май-

но, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних 

підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підп-

риємств[5]; 

- майно та кошти благодійних організацій[6]; 

- приватизаційні папери[7]; 

- майно громадян, на яке не може бути звернене стягнення за вико-

навчими документами, перелік якого встановлено додатком до Закону 

України «Про виконавче провадження» [8] . 

Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня: 

- отримання органом державної податкової служби підтвердження 

повного погашення суми податкового боргу в установленому законодав-

ством порядку; 

- визнання податкового боргу безнадійним; 

- прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визна-

чених законодавством з питань банкрутства; 

- отримання платником податків рішення відповідного органу про 

скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового 
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зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок 

проведення процедури адміністративного або судового оскарження; 

- реєстрації в органі державної податкової служби податкової пору-

ки у випадках, визначених ПКУ. 

Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової 

застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або не-

рухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-

якої з подій, визначених вище [2]. 

Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що подат-

кова застава як засіб погашення податкової заборгованості, є самостій-

ним інститутом, що на достатньому рівні регулюється у різних  нормати-

вно – правових актах. 
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Складовою податкової системи є сукупність загальнодержавних і мі-

сцевих податків, які справляються в установленому законодавством по-

рядку. Одним із загальнодержавних податків, який забезпечує стабіль-

ність грошових надходжень до бюджету є податок на додану вартість. Це 

зумовлено тим, що він є частиною ціни товарів (робіт, послуг) і відшкодо-

вується виробнику покупцем. 

Сучасна економічна ситуація в країні зумовлює реформування пода-

ткової системи та впливає на постійні зміни податкового законодавства, 

у тому числі на адміністрування, нарахування, сплату, облік розрахунків 

та формування податкової звітності за податком на додану вартість. 

Вивчення проблем адміністрування, нарахування, сплати, обліку ро-

зрахунків та формування податкової звітності податку на додану вартість 

розкрито в працях відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців М. Бондаря, 

А. Ходикіної, Ф. Бутинця, O. Власової, Р. Грачової, О. Дугара, О. Коблян-

ської, О. Коцан, Н. Лисенко, Л. Ловінської та ін. Ураховуючи постійні змі-

ни законодавства щодо сплати податку на додану вартість, маємо необ-

хідність і подальшого дослідження та вдосконалення певних аспектів за 

податком на додану вартість.  
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Метою дослідження є огляд сучасного стану адміністрування та пер-

винного обліку ПДВ, виявлення проблем та спроба надання пропозицій 

щодо шляхів їх вирішення. 

Податковим кодексом України (ПКУ) представлено доволі лаконічне 

визначення податку на додану вартість – це непрямий податок, який 

нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (пп. 

14.1.178 п. 14.1 ст. 14) [1]. 

В Україні ПДВ уперше запроваджено в 1992 р., і разом з акцизним 

податком він замінив податок з обороту і податок із продажу. А 1997-го 

був ухвалений новий Закон України «Про податок на додану вартість», 

який суттєво змінив порядок справляння податку, що діяв раніше. 

Сьогодні ПДВ нараховується та сплачується відповідно до норм Розділу 

V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [2]. 

Серед усіх податків ПДВ є лідером за кількістю змін, що вносяться 

до законодавчих актів, які визначають порядок його застосування.  

ПДВ вважається найбільш проблемним податком у системі непрямо-

го оподаткування. Проте сам факт його запровадження в Україні є важ-

ливим кроком у реформуванні сучасної податкової системи. В Україні з 

2015 р. запроваджено систему електронного адміністрування податку на 

додану вартість (СЕА ПДВ), яка і сьогодні змінюється разом із Податко-

вим кодексом України та іншими нормативними актами, якими регу-

люється облік й оподаткування операцій з ПДВ та його адміністрування. 

Надходження з ПДВ у 2016 р. становили 181,5 млрд. грн., що на 42,7 

млрд. грн., або на 30,8%, більше, ніж у 2015 р., що пояснюється ростом 

обсягів імпорту товарів без урахування природного газу, вираженому в 

доларах США, на 12,3% (за даними Державної служби статистики 

України (далі – ДССУ)) та середнього обмінного курсу гривні до долара 

США (за даними Національного банку України, середньорічний курс 
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гривні до доллара США за 2016 р. збільшився на 17% порівняно з 2015 

р.) [6]. 

 До суттєвих проблем механізму стягнення ПДВ слід віднести такі:  

– недосконалість законодавства. Зокрема, ухвалений у 2010 р. ПКУ 

не розв’язує всіх проблем і неузгодженостей попереднього законодав-

ства щодо адміністрування ПДВ [1, с. 312];  

– високий рівень ставки податку. Відомо, що висока ставка не сти-

мулює, а навпаки, стримує економічну активність. В Україні відносно ви-

сока і фактично єдина ставка ПДВ – 20% (хоча ще з 2014 р. ПКУ було за-

плановане зниження до 17%) забезпечує ефективність фіскальної 

функції, проте фактично не реалізує інші функції ПДВ; 

 – недосконалість діючого механізму відшкодування ПДВ із бюджету; 

– необхідність ведення платниками ПДВ як бухгалтерського, так і 

податкового обліку. Для визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до 

бюджету, на підприємстві в обов’язковому порядку організовується по-

датковий облік ПДВ шляхом складання податкових накладних і ведення 

реєстру отриманих і виданих податкових накладних, що ускладнює робо-

ту бухгалтерів[5];  

– виникнення схем ухилення від ПДВ. Мінімізація сплати ПДВ набула 

критичного обсягу, про що свідчить низька продуктивність податку за до-

сить обмеженої кількості податкових пільг, які в ідеалі мають бути єди-

ним фактором, що знижують продуктивність. 

Зважаючи на вагомі напрацювання, а також законодавчі ініціативи 

чинної влади, напрямами вдосконалення ПДВ з урахуванням досвіду ЄС, 

на думку Оксинюка О.І., мають бути такі:  

1. Подальше вдосконалення законодавства у сфері ПДВ та остаточ-

на його адаптація до вимог ЄС. Цей найважливіший напрям трансфор-

мації вітчизняної системи ПДВ повинен стати вирішальним і охоплювати 

діяльність влади на усунення неякісних властивостей чинного законо-
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давства, забезпечивши стабільність правового поля і його систематиза-

цію в єдиному законодавчому актів, а саме ПКУ [6].  

2. Ліквідація неефективних пільг із ПДВ. Хоча перелік пільг в Україні 

економічно і соціально обґрунтований, постає питання щодо ефектив-

ності та раціональності їх надання.  

3.  Забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ і створення умов 

для недопущення нових боргів. Повнота і своєчасність відшкодування 

ПДВ є важливими не лише для відновлення обігових коштів підприємств, 

а й для піднесення міжнародного авторитету України. Так, створення 

урядом спеціального фонду, кошти якого враховувалися б під час скла-

дання бюджету, могли б спрямовуватися на виконання зобов’язань із 

відшкодування лише в разі невиконання плану надходжень ПДВ або пе-

ревищення фактичного обсягу вимог на відшкодування їхнього прогноз-

ного значення [3, с. 279]. 

4. Вдосконалення процесів адміністрування ПДВ. У ЄС функціонує 

автоматизована система обміну інформацією про ПДВ (VIES), метою 

якої є контроль над фінансовими потоками в межах внутрішніх кордонів 

Союзу [7]. 

Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що, не зва-

жаючи на реформування  податку на додану вартість, яке відбулось 

шляхом прийняття відповідного розділу ПКУ та внесення до нього низки 

змін, порядок нарахування і сплати цієї податкової форми ще є далеким 

від досконалості [10]. 
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У результаті загострення політичної ситуації та посилення економі-

чної кризи в Україні вкрай гостро постає питання формування правової 

держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. Ключовим на-

прямом серед комплексу реформ, що були розпочаті в Україні визначено 

децентралізацію влади, адже саме реалізація політики децентралізації 

дозволить побудувати більш ефективну систему державного управління, 

принципово оновити зміст діяльності як органів виконавчої влади, так і 

органів місцевого самоврядування. 

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її те-

риторіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 2014 році. У 

квітні 2014 року Уряд схвалив основний концептуальний документ – Кон-

цепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної ор-

ганізації влади. Після цього був затверджений План заходів щодо її ре-

алізації, які дали старт реформі. 

Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05.02.15 № 157-VIII із змінами дав змогу почати формувати спроможний 

базовий рівень місцевого самоврядування. З 2015 по 2019 роки в Україні 

було створено 936 об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) [3].  

Однак в умовах децентралізації, при зменшенні ролі районів як 

представників інтересів місцевих громад, загострюються питання реалі-

зації великих інвестиційних проєктів. Багато ОТГ є занадто малими за 

розмірами, щоб виконувати власні та делеговані повноваження в повно-
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му обсязі, а тим більше викликати зацікавленість з боку приватних інвес-

торів.  

Так в Миколаївській області в 19 із 41 ОТГ проживає менше 5 тис. 

жителів [3]. Часто такі ОТГ не мають достатніх фінансово-економічних 

ресурсів для надання повноцінних громадських, державних, комунально-

побутових і соціально-культурних послуг на рівні гарантованих державою 

соціальних стандартів. Обсяги державної допомоги не дають змогу в по-

вній мірі вирішити цю проблему.  

Саме тому в Україні активно розвивається міжмуніципальне співро-

бітництво (далі - ММС) як інноваційна і ефективна форма співпраці при 

вирішенні проблем, в т. ч. і масштабних.  

Міжмуніципальне співробітництво регламентується Законом Украї-

ни «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 року № 

1508-VII, котрий визначає організаційні, фінансові, бюджетні та інші фо-

рми відносин між територіальними громадами з метою їх добровільного 

об’єднання, встановлює форми державної підтримки такого об’єднання, 

гарантує незмінність статусу населених пунктів сільської чи міської міс-

цевості тощо [1]. 

Урядом України затверджено низку важливих нормативно-правових 

актів у сфері ММС, зокрема накази Мінрегіону від 27.08.2014 р. № 233 

«Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво те-

риторіальних громад» та від 15.08.2014 р. № 225 «Про затвердження 

Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про спів-

робітництво територіальних громад». 

Суть ММС полягає в тому, що органи місцевого самоврядування на 

договірній основі об’єднують свої ресурси та зусилля для вирішення за-

гальних проблем розвитку. Кінцева мета такого співробітництва – підви-

щення якості життя громад.  

Серед позитивних результатів ММС можна виділити:  
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- створення більшого за кількістю споживачів «ринку» і в ре-

зультаті - зменшення витрат;  

- партнерські органи місцевого самоврядування можуть обмі-

нюватись знаннями та досвідом у наданні окремих послуг, що робить їх 

надання більш ефективним і допомагає вирішити гостру проблему з кад-

рами;  

- формування привабливого інвестиційного клімату, посилення 

спроможності відповідних громад-учасниць щодо співпраці з міжнарод-

ними (донорськими) організаціями, інвесторами щодо залучення необ-

хідних ресурсів для ефективної реалізації програм та проєктів місцевого 

розвитку.  

- громади, які не пройшли процесс об’єднання, а отже не вийш-

ли на прямі міжбюджетні відносини та не отримують трансферів з дер-

жавного бюджету можуть використовувати механізми ММС для вирішен-

ня наявних проблем. 

Завдяки своїй ефективності та результативності ММС активно за-

стосовується громадами. За даними Реєстру договорів співробітництва 

територіальних громад Мінрегіону України станом на серпень 2019 року 

укладено 444 договори в різних сферах життєдіяльності, серед яких най-

популярнішими формами співробітництва є створення ЦНАПів, придбан-

ня техніки, утримання соціальних об’єктів (шкіл, лікарень), збір, утиліза-

ція та переробка сміття, розвиток туристичної інфраструктури, ремонт та 

прибирання доріг, утримання пожежної охорони [4]. 

Та незважаючи на очевидні переваги, впровадження механізмів 

ММС зустрічає на своєму шляху такі перешкоди як особисті амбіції кері-

вництва громад, недостатня обізнаність населення в перевагах такого 

співробітництва, проблема кадрів в органах місцевого самоврядування 

[2, С. 47]. Так в Миколаївські області укладено всього 2 договори міжму-
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ніципального співробітництва, тоді як в Полтавській області, яка є зага-

льнонаціональним лідером ММС, укладено 103 таких договорів [4]. 

Отже, в умовах реформи децентралізації необхідність міжмуніци-

пального співробітництва обумовлюється можливістю вирішення глоба-

льних проблем громад завдяки об’єднанню наявних у них ресурсів, що 

має призвести до більш ефективного виконання органами місцевого са-

моврядування визначених законом повноважень, забезпечення соціаль-

но-економічного, культурного розвитку територій, покращення життя 

громадян. 
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Автор: Джулай Г. Г., старший викладач кафедри теорії та історії 

держави і права, Національний університет кораблебудування  імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

На сьогодні в Україні склалася ситуація, за якої залишити поточне 

місце роботи хотів би кожен десятий працівник. Найбільш популярні при-

чини для звільнення українських робітників: низька заробітна платня, ві-

дсутність перспектив кар’єрного зростання, конфлікти з керівництвом і 

неможливість саморозвитку [1]. 

Практично у всіх організаціях працюють матеріально-відповідальні 

співробітники. Трапляється й таке, що вони звільняються за власним ба-

жанням. Практика свідчить, що при звільнені працівника, із яким укладе-

но договір про повну матеріальну відповідальність, роботодавці припус-

каються юридичних помилок, які дають підстави колишнім працівникам 

звертатися до суду. 

Матеріально-відповідальний працівник звільняється за власним 

бажанням за тим же принципом, що і звичайний співробітник. Однак до 

звільнення він повинен передати всі матеріальні цінності, які на нього по-

кладені. 

В юридичній літературі розірвання трудового договору, укладеного 

на невизначений строк, з ініціативи працівника, найчастіше називають 

звільнення за власним бажанням. Воно відбувається на підставі статті 38 

КЗпП [2]. Суть цієї підстави розірвання трудового договору полягає в то-

му, що за наявності бажання працівника припинити  трудові відносини з 

конкретним роботодавцем останній зобов’язаний в установленому тру-
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довим законодавством порядку звільнити цього працівника незалежно 

від незаінтересованості самого роботодавця в такому звільненні чи від 

будь-яких інших обставин.  

Тобто, право на звільнення за власним бажанням за загальним 

правилом мають усі без винятку працівники, незалежно від посад, які во-

ни обіймають, та сфери їхньої діяльності [3]. Процедура звільнення за 

власним бажанням працівника ретельно виписана в нормах трудового 

законодавства.  

Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник 

має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

попередивши про це роботодавця письмово (у заяві) за два тижні [2]. За-

конодавство не передбачає обов’язкового двотижневого відпрацювання 

перед звільненням за власним бажанням. У ст. 38 КЗпП визначено лише 

обов’язок працівника письмово попередити роботодавця про наступне 

звільнення за два тижні [2].   

У заяві про намір звільнення працівник не зобов’язаний вказувати 

причини звільнення. Заява про звільнення може бути подана як у період 

роботи, враховуючи і час випробування, так і при відсутності на роботі, 

наприклад у період відпустки чи тимчасової непрацездатності [3]. 

Протягом двотижневого строку попередження трудовий договір 

зберігає свою силу для обох сторін. Роботодавець не має права звільни-

ти працівника раніше вказаного у заяві строку, якщо про це працівник не 

просить, але може видати наказ про звільнення за заявою працівника до 

закінчення вказаного в ній строку попередження, вказавши дату звіль-

нення, визначену працівником. 

До закінчення двотижневого строку, працівник також не має права 

самовільно залишити роботу, оскільки це дає право роботодавцеві розі-
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рвати трудовий договір за своєю ініціативою, як за прогул без поважних 

причин. Інші порушення трудової дисципліни з боку працівника протягом 

двотижневого попередження також можуть стати підставою для розір-

вання трудового договору з ініціативи роботодавця чи застосування до 

працівника інших заходів дисциплінарного впливу.  

Останнім днем роботи, тобто днем звільнення при розірванні тру-

дового договору за ініціативою працівника, є той день тижня, у який пра-

цівник попередив про це роботодавця письмово [3]. 

У разі, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним 

бажанням мотивована неможливістю продовжувати роботу (зарахуван-

ням в навчальний заклад, переїзд в іншу місцевість, вихід на пенсію, ва-

гітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку та ін.), ро-

ботодавець зобов’язаний провести звільнення відповідно до вимог ст. 38 

КЗпП України в термін, про який просить працівник [2]. 

Працівник також має право у визначений строк розірвати трудовий 

договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законо-

давства про працю, умови колективного договору чи трудового договору.  

При цьому роботодавець згідно ст. 44 КЗпП зобов’язаний виплати-

ти працівникові вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним 

договором, але не менше тримісячного середнього заробітку [3]. 

Водночас працівникові надається право відкликати раніше подану 

заяву про звільнення до закінчення строку попередження.  

Однак на практиці бувають випадки, коли після закінчення строку 

попередження про звільнення працівник продовжує працювати і не вима-

гає розірвання трудового договору. У такому разі роботодавець не вправі 

звільнити його за поданою раніше заявою. Це правило діє лише тоді, ко-
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ли на робоче місце не запрошено іншого працівника, якому відповідно до 

законодавства не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. 

Після закінчення строку попередження про звільнення за власним 

бажанням працівник має право припинити роботу. У цьому випадку тру-

довий договір вважається розірваним з моменту припинення роботи, а 

не з дня видання роботодавцем наказу про звільнення [3]. 

У день закінчення строку попередження роботодавець зо-

бов’язаний звільнити працівника, якщо той не передумав або на його мі-

сце переводиться інший працівник. Останній день попередження при 

цьому є для працівника останнім днем роботи. У цей день йому видаєть-

ся трудова книжка і повний розрахунок. Жодна заборгованість перед під-

приємством, установою, організацією не може бути підставою для за-

тримання розрахунку з працівником у день звільнення. Незаконним є та-

кож зобов’язання знайти собі заміну, покладене на працівника [4]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням праців-

ника, у разі його звільнення, йому має бути надано невикористану відпу-

стку із звільненням в останній день відпустки [5].  

Отже, правила звільнення матеріально відповідального працівника 

за власним бажанням такі ж, як і для інших працівників. Однак, при зві-

льненні такого працівника необхідно враховувати деякі нюанси такого 

звільнення. Працівник несе повну матеріальну відповідальність у випад-

ку, коли між ним і роботодавцем укладено договір про повну матеріальну 

відповідальність. Відповідно до законодавства такий договір укладається 

тільки з тими працівниками, займана посада яких вказана в Переліку за-

твердженому постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 

28 грудня 1977 р. № 447/24. На законодавчому рівні передбачено й інші 

випадки повної матеріальної відповідальності [6]. 
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Тому в день звільнення матеріально відповідального працівника, 

він повинен передати матеріальні цінності, за які він несе відповідаль-

ність, за актом прийому-передачі іншому працівнику. При чому необхідно 

обов’язково провести інвентаризацію матеріальних цінностей, які пере-

даються. Така інвентаризація повинна проводитись в день прийому-

передачі матеріальних цінностей. Порядок, терміни проведення інвента-

ризації, відповідальні за її проведення визначаються наказом. Прове-

дення такої інвентаризації необхідно для захисту фінансових інтересів 

підприємства [6].  

Організовувати передавання цінностей – завдання роботодавця. 

Роботодавець не може відмовити працівнику у звільненні за власним 

бажанням після спливу строку попередження. Якщо роботодавець має 

до колишнього працівника фінансові претензії, то вирішувати їх потрібно 

у судовому порядку.  

Невидача трудової книжки в день звільнення, непроведення розра-

хунку можуть призвести до фінансових витрат, пов’язаних із оплатою 

вимушеного прогулу або виплати працівникові середнього заробітку за 

весь час затримки по день фактичного розрахунку [3].  

У разі, якщо під час проведення інвентаризації буде виявлено не-

достачу або пошкодження матеріальних цінностей, переданих працівни-

ку, підприємство матиме підставу для відшкодування збитків завданих 

таким працівником відповідно до норм діючого законодавства.   

Разом з тим організація передачі матеріальних цінностей матеріа-

льно відповідальним працівником лягає на плечі роботодавця. Тому не-

своєчасна передача працівником таких цінностей не є підставою для пе-

ренесення термінів звільнення працівника [6]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що за власним бажанням 

звільнитися з роботи може будь-який працівник, що уклав трудовий до-

говір на невизначений строк, в тому числі і матеріально-відповідальна 
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особа. Працівник, що звільняється, повинен письмово сповістити про це 

керівника за два тижні. За цей час він повинен роботодавцю передати 

матеріальні цінності, які знаходяться у нього на відповідальному збері-

ганні, іншій особі не пізніше дня звільнення. Організовувати передавання 

цінностей – завдання роботодавця. Роботодавець не може відмовити 

працівнику у звільненні за власним бажанням після спливу строку попе-

редження, навіть якщо передача матеріальних цінностей не повністю за-

кінчена. Якщо роботодавець має до колишнього працівника фінансові 

претензії, то вирішувати їх потрібно у судовому порядку. 
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Савчик Е. В., старший преподаватель кафедры правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», Рес-

публика Беларусь 

 

Договор энергоснабжения в Республике Беларусь отнесён законо-

дателем к одному из видов договора купли-продажи (п. 5 ст. 424 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси)) [1]. Такой 

же подход к пониманию места договора энергоснабжения в системе 

гражданско-правовых договоров закреплён и в законодательстве ряда 

иных постсоветских государств (напр., в п. 5 ст. 406 Гражданского кодек-

са Республики Казахстан (далее – ГК Казахстана) [2], п. 5 ст. 454 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]). В Украине 

в сфере снабжения энергоресурсами подобный договор имеет название 

«договор снабжения энергетическими и иными ресурсами через присо-

единенную сеть», при этом Гражданский кодекс Украины (далее – ГК 

Украины) прямо не определяет данный договор как вид договора купли-

продажи, несмотря на включение регулирующих его норм в главу 54 

«Купля-продажа»  [4]. Кроме того, в п. 2 ст. 714 ГК Украины установлено, 

что к указанному договору применяются не только общие положения о 

купле-продаже, но и положения о договоре поставки, который граждан-
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скими кодексами Беларуси, Казахстана и России отнесен к отдельному 

виду договора купли-продажи, равно как и договор энергоснабжения. 

В целом, говоря о научном осмыслении и правовом регулировании 

отношений в сфере энергоснабжения в вышеуказанных государствах, 

следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения о сущ-

ности договорной конструкции энергоснабжения [5; 6, с. 30; 7, с. 112–

113; 8, с. 90 и др.], и в специальных нормативных правовых актах нет 

унифицированного подхода к её определению. Так, например, в ГК Бе-

ларуси говорится только о договоре энергоснабжения без выделения 

его на подвиды, в то время как в Правилах электроснабжения, утвер-

жденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 

октября 2011 г. № 1394 (далее – Правила), говорится исключительно о 

договоре электроснабжения, хотя и указывается, что они разработаны в 

соответствии с ГК (п. 1) [9]. В других нормативных актах кроме договора 

электроснабжения упоминаются также договоры газо-, тепло- и водо-

снабжения, которые некоторые ученые считают разновидностями дого-

вора энергоснабжения [5], но это противоречит положениям ст. 519 ГК 

Беларуси, прямо относящим договоры в сфере снабжения тепловой 

энергией, газом, нефтью, нефтепродуктами, водой и другими товарами к 

группе иных договоров, к которым только применяются правила о дого-

воре энергоснабжения, если иное не установлено законом, иными пра-

вовыми актами или не вытекает из существа обязательства (аналогич-

ные нормы закреплены в ст. 492 ГК Казахстана и ст. 547 ГК РФ). По сути, 

все эти договоры объединяет не предмет договора (энергия), а способ 

доставки товара (через присоединённую сеть), поэтому в качестве раз-

новидностей одного договора они могут выступать только исходя из 

норм ст. 714 ГК Украины. 

Имеются спорные вопросы и в определении характерных 

признаков договора энергоснабжения, к которым относят 
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консенсуальность, возмездность и взаимность. Но договор является 

консенсуальным, если считается заключённым с момента достижения 

сторонами соглашения по всем существенным условиям, в то время как 

ч. 1 п. 1 ст. 510 ГК Беларуси и ч. 1 п. 1 ст. 540 ГК РФ устанавливают, что 

в случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор 

считается заключённым с момента первого фактического подключения 

абонента в установленном порядке к присоединенной сети. ГК Казахста-

на идёт ещё дальше и закрепляет данное положение не в качестве ис-

ключения, а в качестве общего правила для всех потребителей (ч. 1 п. 2 

ст. 483). Таким образом формально уничтожается консенсуальная мо-

дель, которая является общей для всех договоров купли-продажи вне 

зависимости от вида, и создаётся ошибочное представление, что в 

определённых случаях данный договор является реальным и может за-

ключаться путём совершения конклюдентных действий [10]. Также су-

ществует спорное мнение, что если абонентом выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потребления, то совпадение мо-

мента заключения договора (у сторон возникают взаимные права и обя-

занности) с моментом первого фактического подключения абонента в 

установленном порядке к присоединенной сети ослабляет консенсуаль-

ный характер договора, но не делает его реальным, поскольку подклю-

чение к сети не эквивалентно передаче товара [11]. Полагаем, что при-

менительно к отношениям, связанным со снабжением электроэнергией 

(которая, как было отмечено нами выше, в соответствии с ГК Беларуси, 

Казахстана и России является практически единственным предметом 

договора энергоснабжения), с данным мнением согласиться нельзя. Во-

первых, спецификой электроэнергии как товара является непрерывность 

технологической связи её производства, передачи, распределения и по-

требления. Кроме того, успешность подключения невозможно проверить 
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без подачи электроэнергии. Поэтому подключение и подача (передача) 

электроэнергии всегда совпадают по времени, т. е. подключение к сети 

эквивалентно передаче товара (энергоснабжающая организация как 

продавец путём подключения абонента (покупателя) исполняет свою 

обязанность по передаче товара, а в какой момент покупатель-

гражданин захочет его непосредственно использовать и в каком количе-

стве – это уже сфера нерегулируемых договором отношений, при этом 

обязанности обеспечения безопасности эксплуатации находящихся в 

его ведении электрических сетей и исправности используемых им при-

боров и оборудования, связанных с потреблением электроэнергии, факт 

неиспользования абонентом электроэнергии не отменяет). Как отмечает 

О.А. Городов, подача энергии производится во исполнение уже заклю-

чённого договора, а первое фактическое подключение является в дан-

ном случае необходимым техническим условием, своего рода предпо-

сылкой для надлежащего исполнения договорных обязательств [12, с. 

47–48]. Во-вторых, присоединение (подключение) электроустановок од-

ноквартирных жилых домов и других капитальных строений граждан к 

электрическим сетям энергоснабжающих организаций осуществляется 

не самостоятельно гражданами, а сотрудниками данных организациями. 

Например, в Беларуси пунктами 6 и 50 Правил установлено, что под-

ключение производится филиалом «Электрические сети» РУП-

облэнерго после подачи гражданином заявления, предоставления им 

необходимых документов «и на условиях, установленных соответству-

ющим договором, заключаемым с гражданином», т. е. даже если або-

нентом выступает гражданин, процесс подключения не может представ-

лять собой совершаемые им конклюдентные действия, а является вы-

полнением работ на договорной основе. Помимо этого, производству 

работ по непосредственному подключению абонента к присоединенной 

сети предшествуют выдача гражданину проекта договора электроснаб-
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жения и получение энергоснабжающей организацией извещения об ак-

цепте гражданином предложения о заключении договора электроснаб-

жения (абзацы 3 и 6 пункта 51 Правил) [9]. Таким образом, на практике 

консенсуальная модель договора электроснабжения не уничтожается и 

не ослабляется, а имеет место четкое распределение двух составляю-

щих этой модели – возникновения обязательственных отношений и пра-

вовых последствий, связанных с передачей вещей. Во избежание спор-

ных ситуаций, возникающих в связи с неправильным толкованием норм 

ГК, считаем целесообразным внести изменения в ч. 1 п. 1 ст. 510 ГК Бе-

ларуси, ч. 1 п. 2 ст. 483 ГК Казахстана и ч. 1 п. 1 ст. 540 ГК РФ, а именно 

изложить их в следующей формулировке: «Необходимым техническим 

условием исполнения сторонами обязательств по договору энергоснаб-

жения является подключение в установленном порядке энергоснабжа-

ющей организацией абонента к присоединенной сети». 

По итогам проведенного исследования необходимо отметить, что 

акцентированные нами спорные аспекты, безусловно, не охватывают 

весь спектр имеющихся проблемных вопросов в динамично развиваю-

щейся сфере правового регулирования энергоснабжения, однако внесе-

ние определённости в их разрешение  имеет важное значение для ре-

шения на востребованной на современном этапе принципиально новой 

научно-методологической основе вопроса о юридической природе дого-

вора энергоснабжения.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВОГО 

РІШЕННЯ 

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

ративного та конституційного права, Національний університет ко-

раблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

Терещенко М. О., студентка магістратури спеціальності 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Одним із найбільш пріоритетних напрямів судової реформи в Укра-

їні є вдосконалення цивільного процесуального законодавства в частині 

виконання судових рішень. Адже, виконання судового рішення, як заве-

ршальна стадія судового провадження, є невід’ємним елементом права 

на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [1]. 

Дане положення як невід’ємна частина національного законодавст-

ва України закріплено на конституційному рівні, зокрема, відповідно до 

Конституції України основними засадами судочинства є: …9) 

обов’язковість судового рішення [2, ст. 129], суд ухвалює рішення іменем 

України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забез-

печує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Кон-

троль за виконанням судового рішення здійснює суд [2, ст. 129-1]. 

Слід зазначити, що в Україні рішення суду може виконуватись як у 

добровільному, так і у примусовому порядку. На жаль, на сьогодні в Ук-

раїні зовсім відсутня правова культура громадян ‒ як наслідок майже всі 

судові рішення цивільного судочинства виконуються в примусовому по-

рядку. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи та осіб, які здійс-

нюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових 

осіб) (далі ‒ рішення) покладається на органи державної виконавчої слу-

жби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» ви-

падках ‒ на приватних виконавців [3]. Але, для того щоб судове рішення 

виконувалося в примусовому порядку, з початку його потрібно 

пред’явити до виконання. 

Слід звернути увагу на те, що не всі судові рішення підлягають 

примусовому виконанню. Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення 

на підставі таких виконавчих документів: 1) виконавчих листів та наказів, 

що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі су-

дових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерцій-

ного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначе-

них законом або міжнародним договором України; 2) судові накази; 3) 

ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних 

справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних 

провадженнях у випадках, передбачених законом; 4) виконавчих написів 

нотаріусів; 5) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на 

підставі відповідних рішень таких комісій; 6) постанов державних викона-

вців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців 

чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого проваджен-

ня, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стяг-

нення основної винагороди; 7) постанов органів (посадових осіб), упов-

новажених розглядати справи про адміністративні правопорушення у ви-

падках, передбачених законом; 8) рішень інших державних органів та рі-

шень Національного банку України, які законом визнані виконавчими до-

кументами; 9) рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням 
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особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», а також рі-

шень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбаче-

них міжнародним договором України; 10) рішень (постанов) суб’єктів 

державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), 

якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійсню-

ють примусове виконання рішень [4].  

Отже, якщо особа в цивільному процесі захистила свої права в суді, 

вона не може просто взяти рішення суду, та подати його до органу Дер-

жавної виконавчої служби або приватного виконавця до примусового ви-

конання. Для цього необхідно отримати виконавчий лист. Так, відповідно 

до ст. 431 Цивільного процесуального кодексу України виконання судо-

вого рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого су-

дом, який розглядав справу як суд першої інстанції [5].  

Як правило, виконавчий лист можна отримати, подавши до канце-

лярії суду, який розглядав справу, відповідну заяву. 

Окремо слід звернути увагу, що  виконавчий документ повинен від-

повідати певним вимогам, які закріплені у ст. 4 Закону України «Про ви-

конавче провадження». 

У разі ж, якщо виконавчий документ не відповідає вимогам ст. 4 

вищевказаного закону, це є підставою для повернення виконавчого до-

кумента без прийняття до виконання, однак, в такому випадку стягувач 

має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що 

видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із за-

значеними вимогами [4].  

Після того, як було отримано виконавчий документ, який відповідає 

всім вимогам, можна подавати його до примусового виконання. Так, у 

відповідності до вимог Закону України «Про виконавче провадження» 

для початку примусового виконання стягувач повинен подати заяву про 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

110 

примусове виконання рішення. Заява про примусове виконання рішення 

повинна бути подана лише стягувачем. У разі ж коли, заяву подає пред-

ставник стягувача, він повинен мати довіреність видану і оформлену від-

повідно до закону. Повноваження ж адвоката, як представника, посвід-

чуються ордером, дорученням органу чи установи, що уповноважені за-

коном на надання безоплатної правової допомоги, або договором про 

надання правової допомоги [4, ст. 26, 16]. 

На останок, слід звернути увагу на те, що на сьогодні згідно рішен-

ня Конституційного суду України від 15.05.2019 року визнано неконститу-

ційним положення ч. 2 ст. 26 Закону України «Про виконавче проваджен-

ня», тобто воно втратило чинність. Зокрема, на теперішній час, під час 

примусового виконання судового рішення стягувач не повинен сплачува-

ти авансовий внесок в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, 

але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням 

немайнового характеру та рішень про забезпечення позову ‒ у розмірі 

одного мінімального розміру заробітної плати з боржника ‒ фізичної осо-

би та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника ‒ 

юридичної особи. Більш того, положення ст. 26 вищевказаного закону чі-

тко встановлює вичерпний перелік судових рішень коли стягувачі звіль-

нялися від сплати авансового внеску [4].  
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Існування фактичних шлюбних відносин сьогодні породжує низку 

спірних питань. Одним із найбільш дискусійних є питання критеріїв само-

го факту спільного мешкання, визначення моменту, з якого конкубінат 

набирає чинності. На даний час існує суперечність у нормативному регу-

люванні даного питання: з одного боку, закон не визнає фактичних 

шлюбних відносин як одної з форм офіційного визнання співжиття між 

чоловіком та жінкою, з іншого боку – даний вид сімейних відносин у 

сфері майнових та аліментних відношень визнається державою. 

Сімейний кодекс України (далі – СКУ) закріпив у п. 1 ст. 21 поняття 

шлюбу: «Шлюбом є сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у 

державному органі реєстрації актів цивільного стану». Тобто єдиною 

можливою формою шлюбу, що визнається законом; а релігійний обряд 

шлюбу не є підставою для виникнення у чоловіка і жінки прав та 

обов’язків, які надаються шлюбом. 

Незважаючи на те, що СКУ визначив, яку форму сімейного життя 

чоловіка та жінки слід вважати єдиною можливою, у деяких правових пи-

таннях він урівнює зареєстрований шлюб та незареєстрований. Так, у п. 

2 ст. 21 закріплено: «Проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу не є підставою для виникнення у них шлюбних прав та 

обов’язків». Разом із тим ст. 74 СКУ вказує: «Якщо чоловік та жінка про-

живають однією сім’єю, але не одружені між собою, майно, набуте ними 

під час спільного проживання, належить їм на праві спільної власності, 
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якщо інше не встановлено письмовим договором між ними». З цього 

можна зробити висновок, що незважаючи на те, що СКУ не визнає шлю-

бом фактичні відносини, він наділяє фактичне подружжя такими самими 

правами, як і законних чоловіка та дружину. Деякі вчені пропонують вве-

сти конкубінат у законодавство, як іспитовий термін, який, на їх думку, 

дасть молодятам можливість оцінити справжнє ставлення один до одно-

го. 

Насправді проживання в конкубінаті не дає стовідсоткової можли-

вості оцінити справжнє ставлення молодят одне до одного . По-перше, з 

моральної точки зору молодята знаходяться в різних психологічних ста-

нах. У жінки в такому шлюбі не виникає бажання народити дитину, а 

якщо і виникає, то як можливість швидше зареєструвати шлюб. Чоловік 

втрачає так звану «свободу» та отримує додаткові права та обов’язки, 

які закріплені в СКУ. Жінка та дитина з правової точки зору є більш за-

хищеними в зареєстрованому шлюбі. 

Щоб детальніше з’ясувати дане питання, необхідно розкрити пи-

тання поняття шлюбу та конкубінату, застосовуючи історико-правовий 

метод дослідження. 

Поняття шлюбу у вітчизняному правознавстві відвіку несе у собі 

правовий початок. Традиція пов’язувати шлюб із дотриманням певної 

процедури його оформлення характерна для права та сходить до права 

Візантії. Наприкінці IX ст. (близько 893 р.) імператор Лев Мудрий видав 

закон, який приписував одружуватися не інакше як за допомогою цер-

ковного вінчання. 

У західних християнських державах склалася інша ситуація. На 

відміну від православного трактування шлюбу, римо-католицька церква 

тривалий час не вважала обов’язковим для укладення шлюбу дотриман-

ня яких-небудь особливих процедур, хоча й рекомендувала католикам 
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отримання церковного благословення. Тому в державах, де панував ка-

толицизм, визнавалися так звані таємні шлюби.  

У країнах, орієнтованих на православ’я, шлюб став розглядатися 

лише як узаконене співжиття, а в країнах, де панував католицизм, навпа-

ки, правові наслідки тривалий час могли породжувати сам факт простого 

співжиття, що оцінювався як шлюб. 

Фактичні шлюбні відносини як соціальне явище існували завжди, 

але останніми роками воно набуває дедалі ширших масштабів. Майже 

третина всіх дітей сьогодні народжується поза шлюбом. Половина поза-

шлюбних дітей реєструється за спільною заявою обох батьків. Під час 

перепису традиційно виявляється більше жінок, які стверджують, що во-

ни перебувають у шлюбі, ніж чоловіків, які зізнаються в цьому, – така си-

туація характерна для багатьох країн. 

Фактичний шлюб не слід прирівнювати до зареєстрованого по-

вністю, але за ним доцільно було б визнати деякі правові наслідки у 

сфері майнових відносин, зокрема за чоловіком, що проживає тривалий 

час у фактичних шлюбних відносинах, можна було б визнати право на 

аліменти, на спадкоємство згідно із законом, а також можна прямо доз-

волити фактичному подружжю укладати шлюбні угоди, у тому числі й з 

умовою про поширення на їхнє майно режиму загальної спільної влас-

ності подружжя. 

Останнім часом фактичний шлюб частіше відносять до різновиду 

передумов виникнення тих або інших правовідносин – до фактичних 

станів (разом із фактичним вихованням дитини, фактичним розлученням 

тощо). Фактичний шлюб більше за інші фактичні стосунки піддається 

правовій дискримінації, яка починається в термінологічному полі і закін-

чується в просторі правових наслідків. 
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Історія питання свідчить, що кордони ці вельми рухливі і розмиті, 

але, безумовно, можна виділити загальні риси «фактичного шлюбу» або 

співжиття чоловіка та жінки, які ми розуміємо як синоніми. Союзи осіб 

однієї статі також розглядаються як спеціальний різновид позашлюбних 

союзів, і хоча зарубіжні законодавства повільно рухаються до надання 

таким союзам легального статусу, вітчизняне суспільство не визнає їх 

матримоніальною нормою.  

До підстав формування подібних союзів відносять також складність 

шлюборозлучного процесу. До XX ст. церква володіла абсолютною мо-

нополією на шлюби і розлучення. Іншим чинником, що визначає виник-

нення конкубінату, є економічний, який виражається у відсутності засобів 

для оформлення відносин, віддаленість місця реєстрації від будинку. 

Подібній союз був своєрідним протестом проти монополії церкви на 

укладення і розірвання шлюбу, втручання соціальних інститутів у при-

ватне життя. 

Таким чином, поняття «конкубінат» багатогранне й різноманітне, як 

і підстави його виникнення. 
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Україна перебуває в постійному розвитку і реформи, які втілюються 

у життя  можуть закріплювати уже фактично наявний рівень розвитку 

нашої країни, суспільних відносин, та стимулювати такий розвиток у пев-

ному напрямку. Для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення су-

часних реалій цивільно-процесуального законодавства у питаннях щодо 

діяльності судового представництва адвокатами, потрібно звернутися до 

минулого, а саме до дослідження та окреслення окремих аспектів Судо-

вих статутів 1864 р.  

Науковці кінця ХІХ – початку ХХ ст. возвеличували судову реформу 

1864 р., та вважали її вінцем творіння судочинства, на відміну від вчених 

радянського періоду. На сьогоднішній день багато вчених-процесуалістів, 

серед яких Фельцан І. Ю., Світлична Г.Ю. та інші, стали набагато частіше 

звертатися до своїх колег  другої половини XIX – початку XX ст.  

Говорячи про Статути 1864 року, не слід забувати про те, що протя-

гом свого історичного розвитку землі сучасної території України відноси-

лися до складу: Австро-Угорської імперії, Російської Імперії, Польщі та 

УРСР. Адже в кожен з цих періодів небайдужі українці активно долуча-

лись до суспільно-політичного життя цих країн. Тут, зокрема, йде мова 

про Сергія Зарудного, який стояв у витоків судової реформи 1864 р. та 

займався захистом принципу змагальності, яким був пронизаний весь 

цивільний процес у той період. Як зазначає Г. А. Джаншиев у дослі-
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дженні «С. И. Зарудный и судебная реформа. Историко-биографический 

эскиз»: «Виходячи з наявних в нас матеріалів, Зарудний першим в офі-

ційній сфері склав положення про присяжних повірених…» [1, с. 45], тоб-

то мова йде про сучасних адвокатів. 

Усвідомлення того, що без адвокатури та адвоката не може бути 

справжнього правосуддя, стало наріжним каменем великої Судової ре-

форми 1864 р. Можна констатувати, що принципи, закладені в основу ор-

ганізації адвокатури кінця ХІХ століття, не втратили своєї актуальності і 

становлять значний інтерес і сьогодні. Так, інститут присяжних повірених, 

за Судовими статутами 1864 р., створювався як незалежна корпорація, 

що проявлялося в тому, що присяжні повірені кожного округу судової па-

лати об’єднувалися в одне ціле їх загальними зборами і Радою. Нагляд 

за діяльністю присяжних повірених був покладений на ради, які обирали-

ся присяжними повіреними з їхнього числа. Організована таким чином 

система управління адвокатською корпорацією забезпечувала автоном-

ність і незалежність адвокатури від державних органів, виборність і підз-

вітність рад присяжних повірених.  

Щодо стажу, який повинен був мати претендент для отримання ста-

тусу присяжного повіреного, необхідно звернути увагу на той факт, що в 

силу статті 203 Судових статутів для призначення на посаду члена окру-

жного суду був потрібний стаж всього три роки на посаді не нижче секре-

таря окружного суду [2, с. 53]. В свою чергу, це свідчить про те значення, 

яке надавали укладачі Судових статутів якості юридичної допомоги при-

сяжними повіреними. За чинним законодавством, сьогодні трудовий 

стаж, що дає право претендувати на статус адвоката, знижено з 5 років 

по Статутах до 2 років. 

Щодо створення етичних норм для адвокатської професії, то їх відп-

равною точкою буде не створення інституту адвокатури в 1864 році, як 

такого, а зі створення та компетентності Рад присяжних повірених, які 
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виступили гарантами виникнення, розвитку та дотримання правил адво-

катської професії. В сьогоднішніх реаліях, можна стверджувати, що в ре-

зультаті логічного упорядкування законодавчих норм, адвокатським са-

моврядуванням займаються суто адвокати. І на останок, вартий уваги 

факт того, що починаючи з судової реформи 1864 р. і аж до 1992 р. в ор-

гани адвокатського самоврядування ніколи формально не «допускали-

ся» державні чиновники [3, с. 50]. 

Висновки. Отже, виходячи із вищенаведеного, можна з  впевненіс-

тю констатувати про фундаментальне значення Судових статутів 1864 

року для розвитку законодавчого оформлення статусу адвоката у циві-

льному процесі. Серед найважливіших питань Статутів 1864 р., які знай-

шли своє відображення у сучасному законодавстві, щодо статусу адво-

ката, були: створення єдиної системи адвокатського самоврядування та 

запровадження єдиної системи гарантій здійснення норм адвокатської 

етики.  
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Сучасна демократизація українського суспільства та стрімкий розви-

ток ринкової економіки викликали особливу увагу до покращення якості 

захисту цивільних прав. Інститут медіації, запроваджений в світовому 

правовому полі, може стати ефективним механізмом у регулюванні циві-

льно-правових спорів.  

Поняття медіації, її принципи, законодавче регулювання та процеду-

ра впровадження в українське судочинство розглядались в працях таких 

вчених як О.А. Бокова, С.М. Воронков,  К.Б. Жолонко, М.М. Карвацький, 

А.Є. Санченко, С.В. Попов та ін. 

Механізм здійснення правосуддя в Україні поряд з доступністю та 

оперативністю судового захисту цивільних прав громадян спрямований 

на можливість примирення сторін, тобто самостійного способу вирішення 

цивільно-правових, спорів за допомогою незалежної особи – медіатора. 

Це дозволяє розглядати  медіацію як своєрідний вид надання посеред-

ницьких послуг конфліктуючим сторонам, сутність якого полягає у пошуку 

прийнятного для всіх компромісу. Як виходить з досліджень правознавця 

С.В. Попова, медіатор не приймає рішення за  конфліктуючі сторони, він 

лише допомагає їм у пошуку рішення та документальному його оформ-

ленні медіаційною угодою [3, с.38]. 

Роль медіатора у вирішенні спору – виявлення, в процесі проведен-

ня переговорів, намагань та інтересів сторін, що можуть бути більш зна-

чними, ніж правові аспекти. 
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З поглядів науковців, які досліджували процедуру медіації, можемо 

зробити висновок, що вона є самостійним досягненням сторонами пози-

тивного рішення щодо предмету спору за підтримки нейтральної сторо-

ни, яка не має компетенції даний спір вирішувати [2, с.81]. 

Медіація має бути врегульована згідно таких принципів: відповіднос-

ті правовим міжнародним стандартам; правової регламентації відносин в 

сфері медіації лише в обсязі необхідного захисту законних інтересів уча-

сників цивільно-правового спору; активної участі держави у впроваджен-

ні медіації в правову систему України. Ознаками медіації є конфіденцій-

ність, добровільність, визначена процедура проведення. 

Аналіз наукових праць О.А. Бокової доводить, що процес медіації 

стане дійсно ефективним лише при належному узгодженні законодавчих 

та цивільно-процесуальних норм, тобто чіткому визначенні позовної дав-

ності під час процедури проведення медіації та тривалості проведення 

медіації [1]. 

В країнах Європейського Союзу медіація визнається як дієвий ін-

струмент економії часу та витрат при вирішенні цивільних спорів [2, с.95]. 

Тому запровадження медіації у вітчизняне законодавство забезпечить 

більш ефективне функціонування судочинства, шляхом зменшення на-

вантаження судів справами, створення нового інституту цивілізованого 

вирішення спорів у правовому полі. Розвиток медіації в Україні має такі 

перешкоди як низький рівень правової грамотності громадян та відсутно-

сті необхідних знань про медіацію, існування недовіри до цього способу 

вирішення цивільно-правових спорів. Ці перешкоди легко можна усунути 

за допомогою надання правової допомоги населенню та прийняттям від-

повідних законів щодо процедури медіації. 

Розглянувши деякі аспекти процедури медіації, можемо зробити ви-

сновок, що запровадження цього способу вирішення цивільно-правових 

спорів на законодавчому рівні є необхідним. Медіація сприятиме забез-
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печенню конституційного права громадян України на захист будь-якими 

не забороненими законом способами. Вона стане тим механізмом, який 

сприятиме приведенню національного законодавства до міжнародних 

стандартів. 
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Інновації в сучасному світі відіграють важливу роль. Країна, яка 

займає головні позиції по впровадженню та управлінню інноваціями, 

займає головні позиції і в економіці. Ефективна інноваційна діяльність 

дає безліч переваг для побудови ефективної економіки. Україні останнім 

часом, незважаючи на певні успіхи у стабілізації макроекономічних по-

казників, не вдається домогтися відчутних результатів в експорті інно-

ваційної продукції та створенні сприятливих умов для інноваційної діяль-

ності вітчизняних виробників. Попри те, що український уряд і науковці 

сходяться на думці, що інноваційний процес знаходиться в незадовіль-

ному стані, суттєвих зрушень у цій сфері вже протягом багатьох років не 
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відбувається. Так, протягом останніх 15 років зростає використання ре-

зультатів наукових досліджень вітчизняних учених у сфері інноваційної 

діяльності сусідніх держав, зменшуються обсяги використання можливої 

бази об’єктів інноваційної діяльності в Україні та знижується кількість ін-

новаційно активних підприємств. Зазначимо, що серед країн Європейсь-

кого Союзу мінімальні показники інноваційної активності мають Порту-

галія – 26% і Греція – 29%, але навіть ці показники удвічі вищі, ніж в 

Україні. А в порівнянні з країнами-лідерами, такими як Нідерланди (62%), 

Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія (71%) та Ірландія (74%), цей ро-

зрив з Україною складає майже п’ять разів. Величезною перешкодою на 

шляху розвитку інноваційної діяльності в Україні є безпосередньо зако-

нодавча база. Вагомим недоліком законодавства України є нескоорди-

нованість законодавчих актів між собою та їх невідповідність економічній 

ситуації в країні.  

У більшості випадків інновації зазнають краху через помилки у ро-

зрахунках, плануванні та через некомпетентність осіб, які займаються 

впровадженням наукових розробок. Основними пріоритетами розвитку 

інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств на рівні держави на 

майбутнє мають стати: 

- створення ринку інноваційної продукції, на якому буде забезпе-

чений належний рівень захисту інтелектуальної власності; 

- держзамовлення на інноваційну продукцію; 

- створення мережі малих інноваційних впроваджувальних підпри-

ємств; 

- цілеспрямована підготовка кадрів, менеджерів інноваційної дія-

льності; 

- ставлення до науки як першочергової умови цілеспрямованої та 

послідовної роботи з формування національної інноваційної сис-

теми; 
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- використання в першу чергу наукових розробок вітчизняних нау-

ковців; 

- активне співробітництво органів влади як між собою, так і з підп-

риємницькими, науковими й бізнес-освітніми секторами економі-

ки; 

- активне використання ринку в якості ефективного інструменту 

координації діяльності учасників інноваційного циклу «наукові 

дослідження, розробки – виробництво – збут – обслуговування»; 

- створення умов для розвитку різноманітних форм підприємницт-

ва у сфері науки, виробництва й обороту. 

Таким чином, інноваційні процеси впливають на розвиток економі-

ки, а високий рівень розвиненої економіки сприяє швидкому й ефектив-

ному впровадженню у виробництво інноваційних процесів. Це позитивно 

впливає на впровадження нових правил корпоративного управління. До 

недоліків можна віднести недостатню увагу з боку лідерів інноваційного 

розвитку підприємств, скорочення витрат за рахунок непрямих витрат, не 

дозволяє розвивати інновації та негативно позначається на стабільності 

українських компаній в цілому. Було виявлено, що проблема інновацій 

прихована в людях, які звикли чітко виконувати свої функції і працювати 

відповідно до правил. В сучасних умовах українським компаніям необ-

хідно просуватися по шляху інноваційного розвитку, генерувати і впро-

ваджувати нові інновації. Для подолання цих бар’єрів був запропонова-

ний іноземний досвід у цьому питанні. Він дозволить компаніям ефектив-

но використовувати і впроваджувати вже розроблені інновації і ство-

рювати ті, які відповідають сучасним тенденціям в області наукового ро-

звитку. 
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ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ДЖЕРЕЛА  

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА 

Автор: Тарасенко О. О., студент I курсу факультету морського права 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаро-

ва, м. Миколаїв і фармацевтичного факультету Національного фар-

мацевтичного університету, м. Харків 

 

Фармацевтичне право – система загальнообов’язкових правових 

норм (сукупності взаємоузгоджених міжнародних та національних міжга-

лузевих чи тільки галузевих підзаконних актів, настанов, директив, коде-

ксів фармацевтичної етики і деонтології), які регулюють правовідносини 

учасників світового чи тільки регіонального фармацевтичного ринку. 
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Може бути і таке визначення: фармацевтичне право – це сукупність 

правових норм, які регулюють суспільні відносини між учасниками фар-

мацевтичного ринку, що виникають у процесі реалізації права на фарма-

цевтичну діяльність.[1] 

Хоча на перший погляд може здатись, що виділяти фармацевтичне 

право окремо від медичного вкрай невірно, оскільки фармація і медици-

на тісно пов’язані один з одним. Все ж сучасний досвід показує необхід-

ність відокремлення фармацевтичного права від медичного через їх різ-

ний предмет. В той час, як предметом медичної галузі є «організація на-

дання громадянам медичної допомоги, її безпосереднє надання в рамках 

діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів, а також контроль 

якості медичних послуг, що надаються.»[2, с.6] – у фармацевтичного 

права предметом є: «організація взаємовідносин між учасниками фар-

мацевтичного ринку»[1]. Тобто, якщо медичне право регулює надання 

медичних послуг (огляд лікарем, постановка діагнозу, призначення ліку-

вання чи профілактики, проведення медичних маніпуляцій), то фармаце-

втичне право регулює належне забезпечення ліками (роздрібну торгівлю 

ліками та виробами медичного призначення, забезпечення належної 

якості ліків та виробів медичного призначення, захист прав на інтелекту-

альну власність, захист прав споживача та інше). 

Стосовно методу, що застосовується у фармацевтичному праві: 

неможливо виділити основний через складну природу правових відносин 

у сфері фармації. З одного боку, ліки безпосередньо впливають на здо-

ров’я, тому уся фармацевтична галузь не повинна порушувати право на 

здоров’я громадян, прописане у Конституції, з іншого ж боку, ліки все ж 

товар і потребують відносин купівлі-продажу. Таким чином фармацевти-

чна галузь потребує одночасне застосування імперативного методу для 

чіткого і сурового регулювання якості ліків і виробів медичного призна-
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чення і диспозитивного методу для забезпечення конкурентоспроможно-

сті і виживання в умовах ринкових відносин. 

Законодавча база фармацевтичної галузі складаються з загальної і 

спеціальної (фармацевтичної) частин. Як загальне законодавство висту-

пають базові положення про господарсько-правові відносини в процесі 

створення та виробництва фармацевтичної продукції, виконання догово-

рів поставок, оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів як това-

ру (наприклад, Цивільний та Господарський кодекси), про організацію 

трудових відносин працівників на фармацевтичних підприєствах та в ап-

теках (наприклад, КЗпП, закони «Про оплату праці», «Про відпустки», 

«Про охорону праці»), податкові відносини (наприклад, Податковий ко-

декс України) та ін. Специфіка лікарського препарату як товару та особ-

ливості діяльності у фармації регулюються низкою галузевих актів (на-

приклад, Законами України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про лікарські засоби», «Про обіг в Україні наркотичних засо-

бів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та ін., накази МОЗ), 

формуючи фармацевтичне законодавство. [1] 

Література: 
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ЦИВІЛЬНІ СТАНИ: НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Автор: Постіка Н. В., студентка магістратури за спеціальністю 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з фі-

зичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиня-

ють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків. 

Зокрема Цивільний кодекс України визнає актом цивільного стану 

народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття гро-

мадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного 

віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієзда-

тності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усинов-

лення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалі-

дність, смерть тощо [1].  

Протягом 2016 року були внесені певні зміни у сфері сімейного за-

конодавства. Розглянемо наступні зміни, які заслуговують особливої ува-

ги. Продовжує набувати популяризації «Пілотний проект «державна 

реєстрація народження дитини у пологовому будинку», а також значно 

поширівся перелік міст в Україні, які його реалізують. 

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються держа-

вою – це закріплено в статті 51 Конституції України. 

Для того, щоб зробити невеликий внесок для комфорту жінок, які 

народжують майбутнє покоління, з метою реалізації сервісів Міністерст-

ва юстиції України, для забезпечення ефективної роботи відділів держа-

вної реєстрації актів цивільного стану та створення сприятливих умов, 

спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних пос-

луг щодо державної реєстрації народження дитини працівники відділів 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

128 

державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють прийом необхід-

них документів та видачу свідоцтв про народження дитини безпосеред-

ньо у закладах охорони здоров’я, де приймалися пологи. 

У місті Миколаєві цей проект стартував у грудні 2015 року. До його 

реалізації спочатку було залучено Миколаївській міський відділ, Інгульсь-

кий та Заводський відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

міста Миколаєва, а відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 

519/5 від 23.02.2016 року в даному проекті приймають участь всі відділи 

державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, на 

території яких є пологові будинки. Завдяки цьому проекту батьки дитини 

мають можливість отримувати свідоцтва про її народження безпосеред-

ньо в пологому будинку без переміщення до органів державної реєстра-

ції актів цивільного стану, що дозволяє батькам без зайвого клопоту та 

втрати дорогоцінного часу отримувати перший офіційний документ не-

мовляти. Суттєві зміни були внесені до Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» у зв’язку з прийняттям Закону Украї-

ни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доку-

ментів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Сою-

зом візового режиму для України» від 14 липня 2016 року № 1474-VIII. 

Ці зміни стосувалися оформлення документів про реєстрацію шлю-

бу та про реєстрацію розірвання шлюбу. 

Таким чином з 1 жовтня 2016 року під час реєстрації шлюбу свідоц-

тва про шлюб видаються і чоловікові, і дружині, а не одне на двох, як це 

було раніше. Окрім цього у паспортах подружжя не робиться відмітка із 

вказівкою прізвища, імені, по-батькові та року народження дружини чи 

чоловіка. Також не проставляється штамп про розірвання шлюбу із за-

значенням прізвища, імені, по-батькові та року народження особи із якою 

розірвано шлюб, як у випадку розірвання шлюбу відповідно до рішення 
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суду, так і у випадку розірвання шлюбу в органах державної реєстрації 

актів цивільного стану. Для забезпечення реалізації гарантованого дер-

жавною права на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної опе-

рації та внутрішньо переміщених осіб, розпорядженням Кабінету Мініст-

рів України від 13 липня 2016 року № 502-р запроваджено реалізацію пі-

лотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за 

обраним заявниками місцем.  Восени 2016 року Головним територіаль-

ним управлінням юстиції у Миколаївській області була зайнята позиція 

щодо доцільності запровадження даного пілотного проекту «Шлюб за 

добу» в місті Миколаєві. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 № 1068-р «Про внеснння змін до пункту 1 розпорядження Ка-

бінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502» розширено перелік 

міст, де запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації шлю-

бу, міста Вінниця, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам’янець-Подільськ, Рівне, 

Житомир та Харків включено до даного Переліку. 

Даний пілотний проект розпочав свою роботу у місті Миколаєві з 13 

січня 2017 року, в якому приймають участь Миколаївський міський та За-

водський районний у місті Миколаєві відділи ДРАЦС Головного територі-

ального управління юстиції у Миколаївській області. Наведений пілотний 

проект передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу 

у місці та у строк, визначений заявниками, у тому числі в день подання 

відповідної заяви. Механізм надання даної послуги доволі простий, чо-

ловік та жінка, за умови досягнення шлюбного віку або отримання в су-

довому порядку прав на шлюб, звертаються до організатора державної 

реєстрації шлюбу (незалежно від місця проживання та громадянства), 

обирають місце та час реєстрації, узгоджують з організатором всі проце-

дурні питання. Після цього, між організатором і заявниками укладається 

договір у письмовій формі, подається заявка на проведення державної 
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реєстрації шлюбу, оплачується державне мито та платні послуги. Подана 

заявка невідкладно передається до відділу ДРАЦС. 

Працівник відділу ДРАЦС перевіряє документи, складає та надає 

на підписання нареченим заяву про державну реєстрацію шлюбу, після 

чого забезпечує проведення державної реєстрації шлюбу, в тому числі 

урочистої церемонії весілля у місці та в певний час, що були обрані на-

реченими. На підтвердження проведеної державної реєстрації видають-

ся свідоцтва про шлюб. Відомості про реєстрацію шлюбу вносяться до 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян у встановленому 

законодавством порядку [2]. 

У Миколаївській області за квітень 2019 року в рамках пілотного 

проекту «Шлюб за добу» до суб’єктів-організаторів державної реєстрації 

шлюбу подано – 93 заявки; зареєстровано – 81 шлюб (з них 22 шлюби з 

іноземними громадянами); стягнуто платних послуг на суму – 103 926, 81 

грн. [3]. 

Вищевказані новели запроваджені з метою апробації європейських 

стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, спрямо-

ваних на створення сприятливих умов для отримання фізичними особа-

ми адміністративних послуг у зазначеній сфері. 

Література: 

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 

435-ІУ // ВВР. - 2003. - № 40-44. - Ст. 83. 

2. Новели у сфері сімейного законодавства, які відбулися протя-

гом 2016 року. Вітовський районний відділ державної реєстрації актів ци-

вільного стану Головного територіального управління юстиції у Мико-

лаївській області - [Текст з екрана] - [Режим доступу] - https://just-

mykolaiv.gov.ua/zmist/20-upravlinnia-derzhavnoi-reiestratsii/433-noveli-u-

sferi-simejnogo-zakonodavstva-jaki-vidbulisja-protjagom-2016-roku 
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3. 3. Звіт щодо реалізації пілотного проекту «Шлюб за добу» за 

квітень 2019 року [Текст з екрана] – [Режим доступу] – https://just 

mykolaiv.gov.ua › article › шлюб за добу за квітень 2019 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ТА 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Автор: Горбач Д. Ю., студент магістратури спеціальності 081 «Пра-

во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м.Миколаїв 

 

Відповідно до п. 4. статті 4 Закону «Про захист економічної конку-

ренції», державний контроль за додержанням законодавства про захист 

економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та 

споживачів від його порушень здійснюється органами Антимонопольного 

комітету України [1]. 

За останні роки чимало зроблено для формування в Україні про-

зорої системи законодавства про захист економічної конкуренції. Проте є 

низка рішень, ухвалення яких може суттєво підвищити ефективність ро-

боти Антимонопольного комітету. 

Основними досягненнями Антимонопольного комітету України (далі 

– АМКУ) за останні роки можна визнати послідовне і професійне вико-

нання вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, де детально виписані пи-

тання в сфері захисту конкуренції, що потребують вирішення. Це була 

тісна співпраця з Комітетом Верховної Ради, з народними депутатами. 

Частина питань вирішувалась ухваленням законів, інша – на рівні підза-

конних актів Антимонопольного комітету, приймалися і нормативні акти, і 

рекомендаційні роз’яснення. Зокрема, найбільш вагомі – це типові ви-
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моги до вертикальних узгоджених дій та методичні рекомендації щодо 

розрахунку розміру штрафних санкцій. Вдосконалено порядок оприлюд-

нення рішень Антимонопольного комітету, які тепер експерти мають 

змогу оцінювати практично у повному обсязі. Тобто, було багато зробле-

но для формування прозорої та ефективно працюючої системи законо-

давства про захист економічної конкуренції. В цій сфері Угода про 

Асоціацію виконана практично на 100%, тоді як загалом – тільки на 40. 

Антимонопольний комітет налагодив ефективну роботу в системі 

державних закупівель. Він дійсно виступає справедливим арбітром у 

спорах і ефективно захищає конкуренцію, та приймає на себе значні 

удари з боку зацікавлених осіб, які програють на відповідних конкурсах 

при проведенні дежзакупівель. Це справа, що потребує чимало ресурсів 

від людей, які задіяні, як державних уповноважених, так і працівників 

апарату, – й АМКУ вдало справляється із таким складним питанням. В 

цій сфері варто було б ще запровадити серйозну відповідальність самих 

організаторів закупівель – міністерств, державних компаній тощо. Тут 

необхідні ефективні зуслля й інших органів влади. Зокрема, потрібно по-

силити роль Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-

подарства України, яке повинно і законодавство удосконалити, і активно 

давати роз’яснення щодо нормативних актів. Уряд також має розглядати 

стан дотримання законодавства і цих роз’яснень, оголошувати догани, і 

навіть вносити подання щодо звільнення міністрів, якщо вони організо-

вують закупівлі у непрозорий спосіб, з порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції. Оскільки це завжди призводить до втрат 

бюджету та негативних наслідків для держави. 

Антимонопольний комітет – це орган, який відповідає за правильне 

застосування норм закону. А урядова політика має бути спрямована на 

демонополізацію. В іншому разі ефективність і зусилля Антимонопольно-

го комітету будуть значно зменшені. Ми часто бачимо публічні дискусії 
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між урядовцями і Антимонопольним комітетом через те, що якісь конкре-

тни підприємства, можливо, не отримали того, на що вони розраховува-

ли, і, як наслідок, збуджуються урядові чиновники, які, напевне, курують 

ту чи іншу оборудку. Тобто, робота уряду і АМКУ має відбуватись в од-

ному напрямку. 

Громадська рада при Антимонопольному комітеті завжди наполя-

гала на необхідності прийняття закону про національну програму розвит-

ку конкуренції, в якому саме Верховна Рада, коаліція поставить уряду 

завдання – розвивати конкуренцію, бо те, що відбувається сьогодні, 

більше схоже на перетягування канату – уряд щось може робити, а може 

не робити, а окремі міністерства підтримують окремі підприємства, і Ан-

тимонопольний комітет залишається по суті сам на сам з проблемою 

монополізації і недостатнього розвитку конкуренції. 

Потрібно відновити механізм взаємодії АМКУ з Урядом, який ефек-

тивно діяв під час роботи першого складу АМКУ, що забезпечив масову 

демонополізацію в найактивніший період приватизації. 

Також вважаємо, що для підвищення ефективності роботи Антимо-

нопольного комітету, потрібно змінити порядок формування його складу. 

Необхідно внести зміни до Конституції і встановити таку процедуру, щоб 

ані президент, ані парламент, ані окрема політична група не могли моно-

полізувати вплив на склад комітету. Інакше нівелюється його значення 

для розвитку конкуренції. Адже кожна політична сила – це, в тому числі, 

певні галузі, підприємства, бізнес, які цю силу підтримують. І якщо вони 

матимуть вплив на склад комітету, тоді йому буде важко діяти неупере-

джено. Тому законодавчо мають бути прописані вимоги до членів АМКУ, 

визначено відсутність конфлікту інтересів, бездоганна ділова репутація. 

Щоб процедура формування складу комітету передбачала можливість 

висловити свою позицію громадськості, участь незалежних експертів, 

бажано міжнародних, які б мали якщо не право вето, то, принаймні, мож-
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ливість суттєво ускладнити прийняття сумнівних рішень. Також важливо 

встановити збалансовану процедуру звільнення та притягнення до 

відповідальності членів АМКУ, щоб з одного боку не поставити під сумнів 

його незалежність, а з іншого- не дозволити безкарність за системні по-

рушення та бездіяльність. Саме тоді буде максимальна довіра до коміте-

ту і результатів його діяльності. А це, в свою чергу, підвищить інве-

стиційну привабливість України та ефективність її економіки загалом [2]. 

Література: 

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

від 11.01.2001 № 2210-III редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 

2. Завада О. Україні потрібен закон про національну програму 

розвитку конкуренції – [Текст з екрана] - [Режим доступу] - 

http://iccua.org/oleksandr-zavada-ukrayini-potriben-zakon-pro-natsionalnu-

programu-rozvitku-konkurentsiyi/ 
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Формування ринкової економіки в Україні сприяло виникненню та 

розвитку різноманітних форм сучасних підприємств, які функціонують в 

розвинених країнах. 

Підприємства можна систематизувати за різними критеріями, най-

більш поширеними і такими, що мають практичне значення для прове-

дення досліджень і здійснення правового регулювання. Такими є форма 

власності, розмір підприємства, сфера діяльності. 
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Залежно від основних форм власності ‒ приватної, комунальної та 

державної ‒ розрізняють такі організаційні види підприємств: одноосібне 

володіння, партнерство, або товариство, корпорація, державне підпри-

ємство. 

Одноосібне володіння ‒ підприємство, у якому майно належить од-

ному суб’єкту, який самостійно веде справу, отримує весь доход і несе 

відповідальність за ризик від бізнесу. Одноособова власність, без сумні-

ву, має свої переваги у реалізації правомочностей власника. До перших 

належать: економічна самостійність, свобода і оперативність дій, силь-

ний безпосередній стимул до ефективного виробництва; низькі організа-

ційні витрати. Але недоліками одноосібних володінь є, насамперед, те, 

що її власні фінансові ресурси обмежені для швидкого розширення ви-

робництва, а комерційні структури неохоче надають достатні кредити. 

Багатоманітність обов’язків, які виконують власники підприємств у виро-

бничій, комерційній, технічній та інших сферах, нерідко призводить до 

помилкових рішень, що стають не лише причиною значних витрат, а й 

навіть банкрутства 

Через ці обставини одноосібні володіння у країнах з ринковою еко-

номікою є досить поширеною і водночас найменш стійкою формою орга-

нізації. Щороку багато їх як виникає, так і банкрутує. 

В Україні найбільш поширеною організаційно-правовою формою 

здійснення підприємницької діяльності є товариства з обмеженою відпо-

відальністю, що належать до корпоративних підприємств. 

Сутнісною характеристикою корпоративного підприємства є процес 

об’єднання, а головними критеріями віднесення суб’єкту господарювання 

до корпоративного підприємства слід вважати кількість засновників та 

особливі механізми функціонування (формування капіталу/майна, уп-

равління діяльністю, участі засновників у розподілі доходів і ризиків). 
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Корпоративне підприємство, на відміну від унітарного, створюється 

не одним, а, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним 

рішенням (договором). Відповідно діє воно на базі об’єднаного ними 

майна, а також/або на об’єднаній підприємницькій чи трудовій діяльності 

засновників. Спільна участь в управлінні справами корпоративного 

підприємства реалізується через участь в органах управління, створених 

засновниками та через розподіл доходів і ризиків підприємства [1]. 

Слід зазначити, що прийняття Господарського [1] та Цивільного ко-

дексів України [2] створили законодавчий фундамент функціонування 

корпоративної форми підприємництва, юридично узаконивши не тільки 

сутнісні характеристики, а й організаційно-правові форми корпоративних 

підприємств.  

Відповідно до Господарського кодексу України, корпоративне підп-

риємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх 

спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або 

підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спіль-

ного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 

через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у 

розподілі доходів та ризиків підприємства.  

Згідно ч. 5 ст. 63 Господарського кодексу України корпоративними є 

кооперативні підприємства та підприємства, що створюються у формі 

господарського товариства [1]. В свою чергу, згідно ч. 2 ст. 83 Цивільного 

кодексу України товариства поділяються на підприємницькі і непідприєм-

ницькі [2]. До підприємницьких товариств відносяться усі види госпо-

дарських товариств та виробничі кооперативи, а непідприємницькими 

товариствами є споживчі кооперативи. 

Особливості організації функціонування корпоративних підприємств 

обумовлюються правами учасників залежно від їх індивідуальної частки 

в капіталі: право власності в підприємстві, право контролю за діяльністю, 
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право участі в розподілі доходів, право безпосередньої участі в управ-

лінні через формування управлінських органів. 

В той же час, поряд з класичними господарськими товариствами 

українське законодавство дозволило заснування фізичними і юридични-

ми особами господарського товариства з одним учасником. Дійсно, гос-

подарське товариство з одним учасником заперечує існування юридич-

ної особи як колективного утворення. Тобто господарські товариства з 

одним учасником вже не забезпечують інтереси концентрації капіталу, а, 

навпаки, вони використовуються для виділення власником тієї частини 

особистого капіталу, яка буде використовуватися у підприємницькій 

діяльності. Така форма організації підприємницької діяльності ідеально 

підходить для випадку, коли одна особа володіє достатнім капіталом для 

того, щоб не об’єднуватися з іншими особами, бажає обмежити свій ри-

зик лише майном, вкладеним у юридичну особу. Причому функція обме-

ження підприємницького ризику розмірами майна, вкладеного у юридич-

ну особу, дістає найбільше вираження саме у господарському товаристві 

з одним учасником. І, звичайно, є абсурдним, маючи намір скон-

центрувати всі акції товариства у своїх руках, створювати спочатку ак-

ціонерне товариство з декількома учасниками, щоб потім залишити всі 

акції у однієї особи. Саме таким цілям має «слугувати» конструкція гос-

подарського товариства з одним учасником. Таким чином, виникнення 

господарських товариств з одним учасником, як і будь-якого явища в 

суспільстві, зумовлено, в першу чергу, потребами економічного розвитку 

суспільства [3]. 

Виходячи з вищевикладеного, питання дослідження і розвитку пра-

вового регулювання корпоративних підприємств є вкрай актуальним для 

розвитку економіки України. 
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Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміно-

логія. Криміналістика» 

 

УДК 343.98 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, 

ЗАПОДІЯНОЇ КОРУПЦІЙНИМИ ЗЛОЧИНАМИ 

Автор: Савчук Т. І., канд. юрид. наук, старший викладач кафедри кри-

міналістики та судової експертології, Харківський національний уні-

верситет внутрішніх справ, м. Харків 

 

Корупційні правопорушення і особливо ті, які містять ознаки злочи-

ну наносять непоправну шкоду як державі взагалі, так і конкретним осо-

бам, зокрема. Характер заподіяної шкоди є достатньо специфічним, 

адже вчиняючи корупційний злочин, особа може нанести не лише мате-

ріальну шкоду, але й підірвати авторитет державних органів, установ та 

організацій, представником яких вона являється. Крім того, залежно від 

виду корупційного злочину та сфери, в якій він вчиняється, своїми зло-

чинними діяннями зловмисник опосередковано може навіть спричинити 

фізичну шкоду життю і здоров’ю конкретної людини. Таким чином, вста-
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новлення та відшкодування завданої злочином шкоди повинно бути од-

ним із пріоритетних завдань розслідування. 

Обов’язки відшкодування шкоди, завданої корупційним злочином, 

передбачаються міжнародним та національним законодавством у сфері 

запобігання корупції. Так в Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції передбачено, що кожна Держава-учасниця вживає таких захо-

дів, які можуть бути необхідними для забезпечення того, щоб юридична 

або фізична особа, яка зазнала шкоди в результаті корупційного діяння, 

мала право порушити провадження щодо осіб, які несуть відповідаль-

ність за цю шкоду, з метою одержання компенсації (ст. 35). Крім того, 

держава повинна вживати заходів, які можуть бути необхідними для за-

безпечення можливої конфіскації: a) доходів від корупційних злочинів 

або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів; б) майна, 

обладнання та інших засобів, які використовувались або призначалися 

для використання під час вчинення корупційних злочинів [1]. 

Закон України «Про запобігання корупції» встановлює кілька шляхів 

відшкодування завданих збитків та відновлення порушених прав:  

1) збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення коруп-

ційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відш-

кодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установ-

леному законом порядку; 

2) нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з по-

рушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою 

особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, 

рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за за-

явою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної 

особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного аге-

нтства, органу місцевого самоврядування; 
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3) збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі вна-

слідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює 

заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Держав-

ного бюджету України в установленому законом порядку, а згодом мо-

жуть бути стягнуті в порядку регресу з особи, яка завдала збитків, шкоди, 

у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, 

пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шко-

ди); 

4) кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній 

конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку [2]. 

Перший кроки з метою встановлення та відшкодування шкоди здій-

снюються органами, які проводять розслідування, адже вказане завдан-

ня прямо передбачено у ст. 91 КПК, як обставина, яка підлягає доказу-

ванню у кримінальному провадженні. Так п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК встановлює, 

що у кримінальному провадженні підлягає доказуванню вид і розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, ст. 127 КПК 

передбачається, що шкода, завдана кримінальним правопорушенням, 

може бути, по-перше, відшкодована винуватцем або іншою особою доб-

ровільно на будь-якій стадії кримінального провадження; по-друге, 

стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову 

в кримінальному провадженні; по-третє, може бути компенсована потер-

пілому за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, 

передбачених законом [3]. 

Важливим для забезпечення відшкодування шкоди є покладений на 

слідчого, прокурора обов’язок вжити необхідних заходів з метою вияв-

лення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт, зокрема 

шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержа-
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ними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та ор-

ганів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (п.2 ч. 1 ст. 

170 КПК). Арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди накладається на майно підозрю-

ваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка 

в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями 

(бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосу-

дної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтовано-

го розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само 

обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною 

особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України) 

[3]. 

Зважаючи на специфіку механізму вчинення корупційних злочинів, 

слід зауважити, що в переважній більшості кримінальних проваджень, 

шкода, завдана злочином відшкодовується у судовому порядку. Окре-

мою проблемою є встановлення майна, яке може бути стягнуто, адже 

злочинці вдаються до різних схем, спрямованих на завчасне або якнай-

швидше відчуження таких активів, чи виведення їх за кордом з метою 

утруднення виявлення та арешту. Для вирішення вказаних проблем ком-

петентні правоохоронні органи повинні не зволікати із вирішенням вказа-

ного завдання та, за необхідності, звертатися до міжнародного співробі-

тництва із відповідними міжнародними правоохоронними органами та 

правоохоронними органами інших держав у сфері протидії корупції. 

Таким чином, встановлення та відшкодування шкоди, заподіяної 

корупційними злочинами є одним із важливих завдань правоохоронних 

та судових органів, які здійснюють розслідування таких злочинів та вирі-
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шення справ по суті. Виконання вказаного завдання забезпечує віднов-

лення порушених прав та усунення злочинних наслідків корупції. 
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ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК: ПРАКТИКА 

НЕВИЗНАЧЕНИХ ВИРОКІВ 

Автор: Сторчак Н. А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри мор-

ського та господарського права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Покарання у виді позбавлення волі на певний строк за своєю суттю 

має не разовий, а строковий характер, тобто обмежене в часі. Водночас 

заздалегідь відомий і зумовлений певними обставинами конкретний 

строк цього покарання не завжди має місце у судовій та пенітенціарній 

практиці.  
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Зважаючи на сучасну «кризу покарання» в контексті досягнення 

ним суспільно корисних цілей доцільним є дослідження різних способів 

подолання труднощів виправлення засуджених до позбавлення волі, у 

тому числі за рахунок модифікації уявлення про строк цього покарання. 

Пошуки оптимальної моделі позбавлення волі у світі (на тлі диску-

сій щодо ефективності тривалих строків позбавлення волі та різних спо-

собів виправного впливу на засудженого) свого часу призвели до появи у 

США концепції «невизначеного покарання». Вона була проголошена в 

1870 році на Національному пенітенціарному конгресі в м. Цинциннаті, 

штат Огайо [6, с. 250]. Водночас відбувалося становлення нової пенітен-

ціарної системи – тюрем-реформаторіїв (перший реформаторій було за-

сновано у 1876 році в м. Ель-Майре, штат Нью-Йорк). Вони були призна-

чені для відбування ув’язнення неповнолітніми та молодими злочинцями 

(до 30-40 років), які вперше вчинили серйозні злочини [2, с. 146; 8, с. 

337].  

У 1877 році за законом штата Нью-Йорк, виданого для реформато-

рію Ель-Майре, суд отримав право призначати покарання з його відбу-

ванням у реформаторію без визначення тривалості ув’язнення, а керів-

никам реформаторію були надані повноваження умовно звільняти в’язнів 

із правом повернення їх до реформаторію в будь-який час до закінчення 

вироку та визначати час остаточного звільнення з реформаторію з при-

пиненням нагляду над звільненим [3]. 

Після введення системи невизначених вироків в Ель-Майре вона 

була прийнята в штатах Колорадо, Іллінойс, Індіана, Айова, Мічиган, 

Міннесота, Нью-Джерсі, Огайо, Пенсільванія, Канзас. У 1910-х роках 20 

штатів використовували невизначені вироки при поміщенні засуджених 

до державних в’язниць. До 1922 року ця система існувала в 37 штатах, а 

до початку 1970-х років – у 41 штаті [3]. 
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За низку злочинів більшість штатів не передбачали призначення 

невизначеного покарання (наприклад, за тяжке вбивство, зраду, згвалту-

вання і викрадення дітей). Крім того, законодавство низки штатів виклю-

чало застосування невизначених покарань до осіб, засуджених до довіч-

ного позбавлення волі, у випадках рецидиву злочинів, а також щодо осіб, 

які страждають психічними відхиленнями, і до бродяг [3]. 

За системи невизначених вироків реальний термін позбавлення 

волі для кожного засудженого повинен визначатися саме «успіхами у ви-

правленні». Американський пенолог, очільник реформаторію, автор за-

конодавчої ініціативи щодо запровадження невизначених вироків З. Бро-

куей відзначав: «Так само, як не можна віддавати в лікарню на заздале-

гідь визначений термін, а потрібно віддавати до одужання, треба відда-

вати звинувачених в виправні заклади до виправлення, інакше покаран-

ня не може досягати цілей виправлення» [6, с. 250]. 

При вирішенні питання щодо звільнення до уваги повинні братися: 

1) поведінка ув’язненого, яка засвідчувалася випискою з кондуїтної книги 

та відгуками представників тюремної адміністрації; 2) розумові та фізичні 

особливості особи, її характер і звички; 3) середовище, в якому опинить-

ся засуджений в разі звільнення; 4) минулі судимості; 5) наявність місця 

майбутньої роботи. Обмеження, які накладалися на звільненого, зазви-

чай зводилися до обов’язку не вчиняти нових злочинів, не відвідувати 

певні місця та заклади, не вживати спиртних напоїв та надавати регуля-

рні звіти про своє життя і заняття. Основним наслідком порушення умов 

звільнення є скасування умовно-дострокового звільнення із зо-

бов’язанням відбувати максимальний термін покарання. Однак законо-

давство більшості штатів надає можливість повторного умовно-

дострокового звільнення [3]. 

Аналіз інституту невизначених вироків (indeterminate sentence) в 

США засвідчує, що він є втіленням однієї з основних ідей американської 
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кримінальної політики другої половини XIX століття. Цей інститут 

пов’язаний з проблемами поняття і цілей покарання, співвідношення ви-

конавчої та судової влади в сфері здійснення правосуддя, взаємних прав 

і обов’язків особи та держави [3]. 

Безпосередніми причинами запровадження невизначених вироків 

вважаються пошуки нових можливостей для реалізації мети виправлен-

ня засудженого та розвиток ідеї індивідуалізації покарання, в тому числі 

шляхом обмеження повноважень суддів. Можна погодитися з тим, що 

суддєві об’єктивно важко визначити, який вид і розмір покарання необхі-

дно призначати особі, яка вчинила злочин, оскільки він бачить підсудного 

протягом нетривалого часу й часто навіть не цікавиться встановленням 

рис особи обвинуваченого [3]. 

У цілому, можна вважати, що система невизначених вироків, як і 

будь-який пенітенціарний інститут, володіла істотним виправним потен-

ціалом [3]. Схожа система, а саме «відносно невизначені вироки», існу-

вала у Великій Британії при призначенні відбування позбавлення волі у 

борстольських (молодіжних) тюрмах. Особа віддавалася в розпоряджен-

ня адміністрації на 4 роки, в межах яких вона повинна була реально від-

бути від 9 місяців до 3 років, а на строк, що залишився до 4 років, звіль-

нений з установи брався під офіційний нагляд [5, с. 141].       

Система невизначених вироків в США мала як прихильників, так і 

противників. Окремі прихильники невизначених вироків відстоювали їх 

повну невизначеність, а інші допускали певні обмеження. Американське 

законодавство пішло саме другим шляхом – у вироку стали визначати 

мінімальний і максимальний строки тримання в реформаторії. Засудже-

ного не можна було звільняти раніше мінімального строку тримання у 

реформатори, який був визначений у вироку, але й не можна було три-

мати понад максимальний строк [1]. 
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На думку окремих вчених, суттєвими недоліками цієї системи вва-

жалися такі: строк перебування ув’язненого в реформаторії цілком зале-

жав від волі адміністрації установи, що могло призвести з іншого боку, до 

зловживань адміністрації, а з другого – здійснювало небажаний вплив на 

засуджених, які розуміючи таку цілковиту залежність, перебували у стані 

страху, хвилювання, пригнічення, що іноді призводило до нервових зри-

вів і психічних захворювань [1]; система невизначених вироків дозволяла 

засудженим за тяжкі злочини незабаром опинитися на свободі (задовго 

до закінчення терміну позбавлення волі, який би був призначений су-

дом); система невизначених вироків не справлялася із завданням випра-

влення засудженого та заважала здійсненню інших цілей покарання, зо-

крема загального залякування [6, с. 250]. 

Дійсно, на практиці невизначеність вироків призводить до суттєвої 

різниці у строках позбавлення волі за однакові злочини, вчинені за схо-

жих обставин, та до розширення розсуду суддів, тюремного керівництва 

та рад із умовно-дострокового звільнення, за що ця система й різко кри-

тикується. В Україні, хоча і відсутні невизначені вироки, проблеми судді-

вського розсуду, неуніфікованості та навіть різнобою в судовій практиці 

все одно мають місце. 

Наразі з позицій національного кримінального права строк є необ-

хідною ознакою позбавлення волі як виду покарання. Чітко визначені 

межі тривалості одного з найсуворіших покарань є гарантією права засу-

дженого зазнати кримінально-правового впливу тільки протягом конкрет-

но визначного часу. 

Видається, що позбавлення волі в рамках сучасного процесу його 

оптимізації поза мірою існувати не може, воно втрачає свою визначе-

ність і перетворюється у примус без кордонів і свавілля. Строк (розмір, 

міра) позбавлення волі дозволяє дозувати його, у всьому обсязі цього 

покарання виділити та конкретизувати його необхідну частину і тому поза 
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цим кількісним показником індивідуально-визначене покарання у виді по-

збавлення волі  на певний строк просто не може існувати [7, с. 78]. 

Разом із тим, можливість існування системи невизначених вироків 

не лише в США, а в європейських країнах засвідчена Конвенцією про пе-

редачу засуджених осіб (конвенція Ради Європи, 1983 рік). Згідно з Ко-

венцією «вирок» означає будь-яке покарання чи захід, який передбачає 

позбавлення волі за рішенням суду на визначений або невизначений пе-

ріод часу на підставі вчинення кримінального злочину (стаття 1) [4]. Це 

дає можливість використовувати потенціал невизначених вироків шля-

хом законодавчого закріплення, запровадження до судової та пенітенці-

арної практики або ж відмовитися від цього інституту, переваги та недо-

ліки якого визначено та аргументовано.   
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335-339. URL: http://pap.in.ua/6_2017/102.pdf.  
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Автор: Безсонна Т. Ф., старший викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології Харківського національного університету 

внутрішніх справ, м. Харків 

 

Паспортна ситема нашої держави постійно розвивається і удоско-

налюється. Так, останнім часом було впровадженно використання доку-

ментів, що містять безконтактний електронний носій із біометричними 

даними власника документа. В сучасному світі фунціонування таких до-

кументів займає одне із ключових місць в паспортній системі, що в свою 

чергу дає можливість стежити за громадянами, які перебувають на тери-

торії тієї чи іншої держави для попередження та профілактики злочинів. 

Одним із кроків для посилення запобігання злочинних діянь і було 

введено в обіг документи з безконтактним електронним носієм, які доз-

воляють ідентифікувати особу не лише за фотокарткою але і за біомет-

ричними даними. У 1980-х роках з’явилися перші машинозчитуємі пас-

порти. Це було зроблено у зв’язку із збільшенням числа повітряних пе-
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ревезень, появою аеробусів та авіалайнерів. Такі паспорти були введені 

за вимогою всесвітньої організації цивільної авіації (ICAO) для підвищен-

ня швидкості перевірки документів та збільшення потоку пасажирів.  

Наступним кроком стала поява біометричних паспортів із вмонтованим 

електронним чіпом. Даний вид документу виник в результаті збільшення 

числа підроблених документів, а також у зв’язку з необхідністю більш 

точної ідентифікації власника документа. У 2002 році представники 188 

країн світу підписали Новоорлеанску угоду, яка визнала біометрії особи 

основною технологією ідентифікації для паспортів та в’їзних віз наступ-

ного покоління. Відповідно до інформації всесвітньої організації цивіль-

ної авіації (ICAO) більше 90 країн з 193 держав-членів ООН в даний час 

видають такі документи, при цьому ще більше двадцяти держав готові до 

впровадження цих документів в найближчі роки. Україна також стала на 

шлях впровадження біометричних документів і 6 грудня 2012 року 

набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвід-

чують особу чи її спеціальний статус». Відповідно до цього Закону в 

Україні були розпочаті роботи із запровадження оформлення і видачі 

паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний 

носій із біометричними даними власника документу. А з 1 січня 2015 року 

в Україні розпочалася видача біометричних закордонних паспортів.  

Згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвід-

чують особу чи її спеціальний статус», кожен громадянин нашої держави 

має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Даний до-

кумент посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку 

він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з України та в’їзд в 
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Україну. Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів 

громадянина України для виїзду за кордон. 7 травня 2014 р. Урядом 

України було прийнято Постанову № 152 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пере-

силання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадя-

нина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, 

його тимчасового затримання та вилучення», яка передбачає основні 

характеристики біометричного паспорту, в тому чіслі з переліком за-

хисних властивостей бланка. Основними елементами захисту є імплан-

тований безконтактний електронний носій, використання спеціальних 

фарб, папір з багатотоновим водяним знакоми та захисними волокнами, 

УФ-захист, використання високого, офсетного, ірисного офсетного, тра-

фаретного та інтагліо друку. 

Таким чином, стає очевидним, що сучасний біометричний паспорт 

громадянина України має високий рівень захисних властивостей, які по-

кликані убезпечити документ від підробок та можливості їх контролю як 

при загальній перевірці, так і при експертному дослідженні. Вважається, 

що документи, які містять безконтактний електронний носій, найбільш 

захищені від підробок та виключають можливість користування ними 

будь-якою особою, окрім власника. Головна ідея впровадження таких до-

кументів, які забезпечують ідентифікацію особи за біометричними дани-

ми, – це суттєве підвищення захищеності суспільства від проявів зло-

чинності. Отже, запровадження та використання біометричного паспорта 

виконує превентивну функцію у протидії злочинності як на національно-

му рівні, так і на міжнародному. 
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Як відомо, торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку 

для осіб, яких використовують з метою сексуальної експлуатації, жебра-

кування та залучення до інших незаконних видів діяльності, що прини-

жують честь та гідність людини.  

У Законі України «Про протидію торгівлі людьми» зазначено, що 

«торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, 

а так само вербування, переміщення, переховування, передача або оде-

ржання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, 

з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану люди-

ни або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з викори-

станням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від 

іншої особи, що відповідно до КК України визнаються злочином» [1].  

У щорічних звітах про торгівлю людьми у світі, що готує Державний 

департамент США, Україна охарактеризована як країна походження, 

транзиту та призначення для чоловіків, жінок і дітей, що піддаються при-

мусовій праці та сексуальній експлуатації. Українці піддаються секс-

торгівлі та примусовій праці в Україні, Росії, Польщі, Туреччині, США, ін-

ших країнах Європи, Центральної Азії та Близькому Сході.  
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Ситуація ускладнюється тим, що Україна і надалі змушена вирішу-

вати проблему масового внутрішнього переміщення осіб з Донбасу і АР 

Крим. Оскільки внутрішньо переміщені особи є цільовою групою для не-

добросовісних посередників, що пропонують послуги з еміграції та отри-

мання статусу біженця за кордоном.  

Ситуація на тимчасово непідконтрольних уряду територіях, а також 

уздовж лінії розмежування, надалі викликає серйозне занепокоєння. З 

огляду на ці обставини вкрай актуальною є проблема вдосконалення 

професійної майстерності працівників поліції щодо попередження злочи-

нів у сфері торгівлі людьми, до їх виявлення та успішного розслідування 

[2, с. 5–6].  

В процесі вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, нері-

дко використовуються підроблені паспортні документи. Так, у березні 

2018 року під час проведення комплексу спецзаходів одночасно в Києві 

та Миколаївській області співробітники Департаменту боротьби зі злочи-

нами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції спільно з 

працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затри-

мали організовану злочинну групу із шести підозрюваних осіб, які займа-

лися виготовленням підроблених документів. За виготовлення фальши-

вого паспорта громадянина України зловмисники отримували 6‒8 тисяч 

доларів. Про даний факт стало відомо з виступу першого заступника 

глави Національної поліції ‒ В’ячеслава Аброськіна. [3].  

Слід відзначити, що характерною є тенденція використання у якості 

основи для виготовлення частково підроблених паспортів бланків справ-

жніх документів, не знищених у встановленому порядку.  

Повне підроблення паспортів на практиці зустрічається досить рід-

ко, оскільки потребує відповідних науково-технічних знань, умінь та на-

вичок, певного технічного обладнання для нанесення тексту, зображень, 

кріплення тощо, матеріалів та засобів, що мають відповідати справжнім. 
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Таким чином, найчастіше відбувається саме часткове підроблення пас-

портів. Наприклад, СБУ викрила співробітників Державної міграційної 

служби, які виготовляли підроблені паспорти. Від іноземних партнерів 

була отримана інформація про затримання в країнах Європи 5 осіб, при-

четних до діяльності міжнародних терористичних угруповань, в яких ви-

явлено паспорти громадян України для виїзду закордон з елементами 

підробки». 

Цікаво, що виявлені бланки паспортів вважаються офіційно знище-

ними одним із регіональних органів Державної міграційної служби. Зго-

дом під час обшуку у будівлі міграційного підрозділу було вилучено 151 

бланк паспорту, які, всупереч наказових вимог, не були знищені [4].  

Слід зазначити, що необхідно більш детально та професійно пере-

віряти вказану категорію документів на предмет характерних ознак під-

роблення.  

Наприклад, особливої уваги потребує сторінка з фото та іншими 

персональними даними: потрібно оглянути, чи немає пошкоджень на її 

поверхні, відшарувань плівки покриття, сторонніх штрихів та елементів.  

Найчастіше саме фото підлягає заміні, тому місце його нанесення 

на сторінці слід оглянути у розсіяному світлі, на просвіт та у косо спря-

мованих променях. 

Фотокартка власника документу може бути змінена цілком чи част-

ково. Заміна її цілком здійснюється у три прийоми: відділення фотокарт-

ки власника (шляхом відпарювання, за допомогою леза, ножа тощо); на-

клейка на бланк паспорта нової і підробка тієї частини відбитка печатки, 

що знаходиться на фотокарточці. Відокремлення фотокартки від бланка 

документа часто призводить до пошкодження як бланка, так і її самої. 

Після того, як фотокартку відокремили від бланка документа, на її 

місце наклеюється фотокартка іншої особи. Застосування рельєфних 

відбитків печаток і штампів на фотознімках в паспортах має важливе по-
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зитивне значення як захисний засіб від підробки. У більшості випадків 

злочинці намагаються відтворити видалену частину відбитку тим чи ін-

шим способом: видавлюванням штрихів загостреним предметом, нано-

сять відбиток монетою чи безпосередньо виготовляють металічне кліше. 

У паспорті можуть замінити аркуш цілком, про що буде свідчити: різниця 

захисної сітки за кольором і малюнком у вклеєного аркуша та інших ар-

кушів документа; неспівпадіння паперу за фізико-хімічними властивостя-

ми; відмінності штрихів записів, захисної сітки та інших зображень на 

межі склейки; невідповідність записів тощо.  

Неоднакова довжина стібків, нерівна лінія строчки, невідповідність 

нитки оригінальній будуть ознаками «перепрошивання» сторінок паспор-

та.  

Таким чином, одним з напрямків боротьби та попередження злочи-

нів у сфері торгівлі людьми є виявлення та усунення джерел надходжен-

ня підроблених паспортних документів; посилення контролю за знищен-

ням недійсних бланків оригінальних документів та підвищення якості пе-

ревірки паспортів на предмет підроблення.  
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В сучасній Україні, в умовах переходу до ринкової економіки, все 

більше посилюється майнова нерівність серед населення. За даними 

Держстату доходи нижче середнього рівня на сьогодні мають більше по-

ловини населення – 58,7%. Через це велика кількість людей перебуває у 

стані, при якому не має змоги задовольняти свої основні (життєві) потре-

би достатньою мірою впродовж тривалого часу ‒ стан депривації. З да-

ними Рахункової палати України, в Україні ці показники у 2017 році ста-

новили 42%, а глибокої матеріальної депривації ‒ 27%. Для порівняння 

рівень матеріальної депривації для 28 країн ЄС за підсумками 2016 року 

становив 16%, а глибокої матеріальної депривації лише ‒ 8%. [1] 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що наразі в Укра-

їні склалися досить складні умови для життя пересічних громадян, до то-

го ж такий низький рівень достатку ‒ матеріальна депривація є досить 

вагомими чинниками, що спричиняють ріст злочинності в нашій країні в 

цілому.  
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Розглянемо більш детально характеристики даної депривації. Перш 

за все, це внутрішній стан особистості, виражений в бідності, що впливає 

на психологічний розвиток і моральні орієнтири. Люди, які постійно 

знаходяться у стані матеріальної депривації, зазнають певної психічної 

деформації, їх прагнення та дії направлені тільки на вирішення своїх 

першочергових побутових проблем. У зв’язку з цим накопичуються обра-

зи, невдоволеність, агресія, що в подальшому приводить до протистав-

лення себе соціуму.  

Бідність створює передумови для подальшої маргиналізації суспіль-

ства, збільшенню кількості асоціальних елементів взагалі.  

По-друге, необхідно також зауважити, що рівень захворюваності на 

психічні захворювання серед бідних вище, ніж серед багатих. Деякі види 

серйозних психічних захворювань збільшують ризик скоєння злочину 

людиною. 

Окремо слід зазначити, що важкі психічні захворювання без лікуван-

ня особливо небезпечні, якщо поглянути на зв’язок між бідністю і вбив-

ством. Так, психічно хворі частіше вчиняють і також стають жертвами 

насильницьких злочинів значно частіше, ніж населення в цілому. 

По-третє, серед людей з низьким достатком та людей, що живуть за 

межею бідності є групи які мають малу ймовірність повернутися до нор-

мального життя і адаптуватися до умов ринкової економіки: 1) особи без 

певного місця проживання; 2) особи, які повернулись з місць позбавлен-

ня волі і не бажають працювати; 3) алкоголіки і наркомани; 4) безпри-

тульні діти. В майбутньому це потенційні злочинці. Саме тому збільшен-

ня чисельності цих груп має негативний вплив на сучасне суспільство [2]. 

На останок слід охарактеризувати особу злочинця, яка скоїла злочин 

через скрутне матеріальне становище. Як показують матеріали українсь-

кої судової статистики, більшість засуджених за навмисне вбивство пер-

соніфікують маргінальні верстви населення, але якщо в 1990 р. особи 
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працездатного віку, які ніде не працювали й не вчилися, становили тре-

тину (30,3%) винних у вбивстві, то у 2004 р. – дві третини (63,7%). Крім 

того, серед засуджених за вбивство у 2004 р. 13,8% були робітниками, 

7,1% – пенсіонерами, 5,2% – учнями й студентами, 5% – безробітними, 

що стоять на обліку у службі зайнятості (табл. 2). Частка осіб, які вчини-

ли вбивство у стані алкогольного сп’яніння, на початку 90-х становила в 

середньому 70%, у 2004 р. – 77,6% [3]. 

Станом на 2017 рік 53,4% умисних убивств вчиняється у стані алко-

гольного сп’яніння. 24,1% умисних убивств вчиняються особами, які 

раніше притягалися до кримінальної відповідальності (рецидивістами). 

Серед вбивць переважають чоловіки (94%), віком 21-40 років (62%), нео-

дружені (64%), працездатні, але не працюючі (58%), із загальною се-

редньою або професійно-технічною освітою (73%). 

Серед усіх виявлених осіб, які вчинили злочини, близько третини 

вже притягалися до кримінальної відповідальності. Приблизно 50% з 

останніх на момент вчинення злочину мали непогашену або не зняту су-

димість. 13,5% виявлених осіб вчинили злочин у стані алкогольного 

сп’яніння; 62,7% на момент кримінальної активності ніде не працювали і 

не навчалися, 14,1% мали офіційний статус безробітного. Таким чином, 

близько 75% усіх злочинів вчинили так звані маргінальні верстви насе-

лення. [4, с. 8; 5]. 

Стосовно раніше засуджених осіб слід додати, що на зростання зло-

чинності серед цієї групи впливає складність з працевлаштуванням осіб, 

які відбули покарання. Серед цих осіб є працездатні люди, які хотіли б 

повернутися до нормального життя, але політика роботодавців щодо 

працевлаштування раніше засуджених не дає цього зробити. 

Враховуючи вищевикладене, можна впевнено стверджувати, що на-

явний безпосередній зв`язок, між низьким рівнем життя населення та 

збільшенням рівня злочинності у суспільстві. Отже, дуже важливо для 
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зменшення рівня злочинності являється покращення матеріального ста-

новища та зменшення розриву між верствами населення. 

На наш погляд, для цього необхідно покращити систему соціальної 

підтримки населення, зробити більш доступною професійно-технічну 

освіту, фахову та вищу освіту, забезпечити повернення до суспільного 

життя осіб, які відбували покарання. Також, ефективним методом є сти-

мулювання розвитку малого і середнього бізнесу, оскільки як показує 

практика в західних країнах саме малий бізнес впливає на економічне 

зростання в країні, загальний добробут, зайнятість населення, і найго-

ловніше ‒ на формування середнього класу, який превалює над іншими 

верствами населення в розвинених країнах. 
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Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і без-

пека визнаються Конституцією України найбільшою соціальною цінністю. 

Саме тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави в цілому. Однак, окрім визнання ви-

щевказаних прав і свобод людини на конституційному рівні, вони повинні 

мати дієвий та ефективний функціонуючий механізм їх реалізація.[1, ст. 

960]. 

Враховуючи орієнтацію України на загальновизнані європейські та 

міжнародні стандарти забезпечення прав людини, одним із рішучих кро-

ків нашої держави в цьому напрямку стало закріплення в новому Кримі-

нальному процесуальному кодексі України відповідних положень право-

вої регламентації та забезпечення прав і свобод затриманого у криміна-

льному провадженні. 

Зокрема КПК України декларує здійснення кримінального судочинс-

тва з дотриманням прав людини. Так, законодавець зазначає, що кримі-

нальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенст-

ва права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні за-
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стосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини 

[2, ст. 8].  

Зокрема, дотриманням прав і свобод людини здійснюється у формі 

судового контролю під час всіх стадій кримінального процесу. Важливим 

нововведенням в цьому напрямі стало впровадження посад слідчого су-

дді в місцевих судах [3, ст. 21]. Вони обираються з числа суддів місцевих 

загальних судів та безпосередньо здійснюють повноваження з судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінально-

му провадженні в порядку, передбаченому КПК України. Кількість слідчих 

суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. 

Повноваження слідчих судів щодо здійснення ним повноважень із 

судового контролю за дотриманням прав, свобод реалізуються за трьо-

ма процесуальними формами: 1) ухвалення рішення про застосування 

до обвинуваченого (підозрюваного) заходів забезпечення кримінального 

провадження; 2) розгляду скарг учасників досудового розслідування на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора; 3) надання дозволу 

на здійснення негласних слідчих дій. 

Окремо в КПК України було закріплено положення щодо загальних 

положень обов’язків судді щодо захисту прав людини. Так, кожен слідчий 

суддя місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції яко-

го знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постанови-

ти ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи служ-

бову особу забезпечити додержання прав такої особи [2, ст. 206].  

При цьому, якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відо-

мості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної 

юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності 

судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під ва-

рти після внесення застави в порядку, установленому КПК України, він 

зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-який орган 
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державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, 

негайно доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав по-

збавлення свободи.  

Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, 

якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких трима-

ється ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, 

або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи 

свободи.  

Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор або 

слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, 

слідчий суддя зобов’язаний забезпечити проведення у найкоротший 

строк розгляду цього клопотання.  

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий 

суддя зобов’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи 

службова особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе: існу-

вання передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали 

слідчого судді, суду; неперевищення граничного строку тримання під ва-

ртою; відсутність зволікання у доставлені особи до суду [ 2, ст. 206; 4, с. 

253]  

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про за-

стосування до неї насильства під час затримання або тримання в упов-

новаженому органі державної влади, державній установі (орган держав-

ної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати 

тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов’язаний зафіксувати таку 

заяву або прийняти від особи письмову заяву та: забезпечити невідклад-

не проведення судово-медичного обстеження особи; доручити відповід-

ному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, ви-

кладених у заяві особи; вжити необхідних заходів для забезпечення без-

пеки особи згідно із законодавством.  
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Наявність заяви від затриманого є необов’язковою, оскільки слід-

чий суддя зобов’язаний організувати вищевикладену перевірку, якщо зо-

внішній вигляд затриманого, стан чи інші відомі слідчому судді обставини 

дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодав-

ства під час затримання або тримання в уповноваженому органі держав-

ної влади, державній установі.  

Слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпе-

чення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який 

розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечен-

ня особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо 

слідчий суддя вирішить, що обставини, установлені під час кримінально-

го провадження, вимагають участі захисника [2, ст. 206].  

Резюмуючи все вищесказане, потрібно зазначити, що, на сьогодні, 

захист прав людини – це одне з основних завдань, що стоять перед су-

довою владою України. Саме тому, сам факт його існування судового 

контролю за дотриманням прав людини справляє позитивний вплив на 

роботу правоохоронних органів у кримінальних провадженнях в цілому.  
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На початку ХХI століття тероризм, в основі якого завжди незаконне 

фізичне або психологічне насильство, став одним із найнебезпечніших 

викликів людству. Проблема організації протидії тероризму є актуальною 

і для нашої держави, а тепер набула особливого значення у зв’язку зі 

складними політичними, соціально-економічними та духовно-

культурними процесами, зокрема, з обстановкою, що склалася в Донець-

кій та Луганській областях. 

Тероризм став небезпечною хворобою суспільства дуже давно. Але 

в останні роки масштаби тероризму досягли глобального рівня. В основі 

тероризму лежить фізичне та психологічне насильство, яке має агресив-

ний характер. 

Широкомасштабні теракти в США, Російській Федерації, Іспанії, Ве-

ликій Британії, Франції, а тепер і в Україні (серії терористичних та дивер-

сійних актів, які сталися в Одесі, Харкові, Донецьку та Луганську) показу-

ють, що тероризм став глобальною проблемою на рівні з ядерною загро-

зою та екологічними небезпеками. 

За рейтингом, складеним експертами цього аналітичного центру 

щодо індексу тероризму за 2018 рік (з урахуванням даних за 2017-й), Ук-

раїна посідає 21-ше місце серед 163 країн світу із показником 6,048, що 

класифікується як «висока» терористична небезпека. Водночас порівня-

но із попереднім роком держава покращила свої позиції (знизилася у 
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рейтингу небезпеки на чотири сходинки). Серед головних тенденцій гло-

бального індексу тероризму за 2018 рік експерти відзначають зменшення 

майже на третину – на 27% – кількості летальних випадків від скоєних 

терактів (загинули 18 814 осіб), порівняно з попереднім роком, а також у 

контексті найбільшого зростання у 2014-му. 

Серед першої десятки країн із найвищою терористичною загрозою 

визначені Ірак, Афганістан, Нігерія, Сирія, Пакистан, Сомалі, Індія, Ємен, 

Єгипет та Філіппіни. 

За експертними висновками, 99% терактів із летальними наслідка-

ми було скоєно у країнах, що втягнені у конфлікти або де застосовується 

політичний терор високого рівня. 

Глобальні економічні збитки, завдані у результаті терористичної ді-

яльності, як ідеться у дослідженні, оцінюються у 2017 році у 52 млрд 

дол., що засвідчує зменшення на 42% порівняно з 2016-м. 

Серед країн Західної Європи покращення на 75% щодо глобально-

го індексу тероризму відзначено у Франції, Бельгії та у Німеччині. Ця те-

нденція має продовження у 2018 році, коли станом на місяць жовтень 

було зафіксовано 8 загиблих. 

Також зафіксовано зростання тероризму з боку представників ра-

дикальних крайніх правих ідеологій у Північній Америці та у Західній Єв-

ропі, у результаті чого була скоєна 31 терористична атака, що спричини-

ло 17 летальних випадків. 

Серед основних способів та засобів скоєння терористичних нападів 

найбільше застосовувалися вибухові пристрої та зброя. 

Серед деяких інших країн за глобальним індексом тероризму слід 

відзначити США (20-те місце у рейтингу, рівень загрози «високий», ситу-

ація погіршилася на 12 пунктів), Росію (34-те місце, рівень загрози «низь-

кий», ситуація покращилася на один пункт). 
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Також заслуговує на увагу той факт, що заключне місце рейтингу із 

оцінкою «відсутності терористичної загрози» та індексом 0,000 посідає 

Туркменістан [1]. 

Останнім часом в Україні правоохоронці фіксують шквал анонімних 

повідомлень з неправдивими погрозами терористичного характеру. 

«Аналіз ситуації показує, що така «вибухова активність» пов’язана 

переважно з розгортанням виборчих процесів в нашій країні – основним 

мотивом «телефонних терористів» є перешкоджання належній організа-

ції та здійсненню волевиявлення громадян. Численні повідомлення про 

псевдомінування сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстанов-

ки в країні, провокують виникнення штучної соціальної напруги, невдово-

лення діяльністю правоохоронних органів і державної влади, породжу-

ють ситуацію паніки і страху», – заявили в спецслужбі. 

У Законі України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.03 р. те-

роризм трактується як « ... суспільно небезпечна діяльність, яка полягає 

у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства із захопленням 

заручників, підпалами, убивствами, тортурами, залякуваннями населен-

ня та органів влади або здійсненням інших посягань на життя чи здоров’я 

ні в чому не винних людей або погрозами виконати дії для досягнення 

злочинних цілей» [2]. 

С. Зелінський у своїй праці намагається визначити сутність сучас-

ного тероризму: «Слід зазначити, що за всю історію існування соціально-

го феномену тероризму значно змінився його зміст та форми прояву, хо-

ча сутність залишилась тією ж ‒ використання крайнього насильства або 

погрози насильством для досягнення певних політичних, релігійних чи 

інших публічних цілей, за наявності основного конструктивного елементу 

‒ мотиву злочинного терористичного діяння ‒ залякування державної 

влади, суспільства або його частини [3]. 
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19 червня 2019 року у Миколаєві надійшло повідомлення про міну-

вання всіх дитсадків у Миколаєві, а 17 червня в Миколаївській області 

повідомили про мінування зоопарку, аеропорту і церков. 21 червня 2019 

року надійшло чергове повідомлення про «замінування» всіх лікарень мі-

ста та дитячих садків. Повідомлення про мінування надійшли на пошту 

Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Мико-

лаївської області. До вказаних об’єктів виїжджали співробітники екстре-

них служб та правоохоронці для перевірки інформації. У лікарнях та до-

шкільних закладах проводили евакуацію дітей, пацієнтів і персоналу. 

Своєю чергою в Миколаївській міській раді звернулися до батьків з про-

ханням по можливості забрати дітей з дитсадків [3]. Інформація про мі-

нування зрештою не підтвердилося, але дестабілізувала життєдіяльність 

десятків тисяч людей. 

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідо-

мому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів 

влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не 

винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 

злочинних цілей. 
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Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Криміна-

льно процесуального кодексів з метою реалізації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цим явищем» №2227 – VІІІ від 06.12.2017 р. 

внесені зміни до Кримінального та Кримінально процесуального законо-

давства України, які набрали чинність 11.01.2019 р. На даний момент ми 

можемо спостерігати динамічні процеси реалізації внесених змін до за-

конодавства.  

Мета дослідження: Встановити об’єктивні реалії правозастосування 

норм кримінального права в частині злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи після адаптації вітчизняного законодавст-

ва до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 

і домашньому насильству та боротьбу з цим явищем (Стамбульської 

Конвенції) від 11.05.2011 р. та без такої. 

Проведенний аналітичний аналіз стану здійснення досудового розс-

лідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 
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особи на території України із застосуванням загальнодоступної інформа-

ції за період з 01.01.2018 р. по теперішній час. 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

мають давню історію і становлять собою небезпеку не тільки стосовно 

особи потерпілого та особи злочинця, але й призводять до низки інших 

тяжких наслідків.  

Особою злочинця є особа, що має антисоціальну направленість, яка 

виражається в агресивно-неповажливому відношенню до людей, їх жит-

тя, честі та гідності. Особи, здійснюючи статеві злочини, діють по стерео-

типами агресивно-насильницької поведінки. Особливість цих людей про-

являється в тому, що для них характерне специфічне поводження з осо-

бами протилежної статі, воно відрізняється від усіх інших видів злочинної 

поведінки [1, с. 154]. 

Кримінальний кодекс України визначає чіткий перелік злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, із них стаття - 152 

Зґвалтування, стаття 153 – Статеве насильство, стаття 154 – Примушу-

вання до вступу в статевий зв’язок, стаття 155 – Статеві зносини з осо-

бою, яка не досягла шістнадцяти років та стаття 156 – Розбещення не-

повнолітніх [2].  

Зміни, які були внесені на підставі Закону України №2227 – VІІІ від 

06.12.2017 р., частково модернізували розділ та призвели до нового ро-

зуміння термінів, що призвело до отримання досвіду у роботі з міжнаро-

дно-правовими актам органами досудового розслідування, які безпосе-

редньо здійснюють досудове розслідування кримінальних правопору-

шень.  

Відповідно до статті 214 КПК України досудове розслідування упов-

новаженим на те органом здійснюється лише після внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслі-

дувань. Прокурор або слідчий не пізніше 24 годин після отримання заяви 
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чи повідомлення, або самостійного виявлення вчинення кримінального 

правопорушення вносить відомості до Єдиного Реєстру досудового роз-

слідування [3]. 

Розслідування зазначених злочинів потребує детального вивчення 

не тільки безпосередньо обставин злочину, а й різноманітних сторін осо-

бистого життя (в тому числі інтимного). У зв’язку з цим нерідко до органу 

досудового розслідування надається клопотання про зберігання таємни-

ці події від близьких та інших осіб (подруг, товаришів по роботі, членів 

родини). Таке клопотання в цілому ускладнює процес розслідування [4, 

с.132]. 

Розглянемо статистичні данні Генеральної прокуратури України за 

минулий, 2018 рік, які було зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань. Зареєстровані кримінальні правопорушення, передбачені: 

1. Статтею 152 – Зґвалтування, у кількості 202 реєстрації, із них 150 

кримінальних правопорушень направлено до суду; 

2. Статтею 153 – Насильницьке задоволення статевої пристрасті не-

природнім способом, у кількості 253 реєстрацій, із них 197 кримінальних 

правопорушень направлено до суду; 

3. Статтею 154 – Примушування до вступу в статевий зв’язок, у кіль-

кості 7 реєстрацій, із них 1 кримінальне правопорушення направлено до 

суду; 

4. Статтею 155 – Статеві зносини з особою, яка не досягла шістна-

дцятирічного віку, у кількості 84 реєстрацій, із них 47 кримінальних пра-

вопорушень направлено до суду; 

5. Статтею 156 – Розбещення неповнолітніх, у кількості 271 реєстра-

ція, із них 138 кримінальних правопорушень направлено до суду [5]. 

Відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури України, 

з січня 2019 р. по серпень 2019 р., було зареєстровано у Єдиному реєст-

рі досудових розслідувань кримінальні правопорушення, передбачені: 
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1. Статтею 152 – Зґвалтування, у кількості 266 реєстрацій, із них 213 

кримінальних правопорушень направлено до суду; 

2. Статтею 153 – Сексуальне насильство, у кількості 56 реєстрацій, із 

них 26 кримінальних правопорушень направлено до суду; 

3. Статтею 154 – Примушування до вступу в статевий зв’язок, у кіль-

кості 9 реєстрацій, із них 1 кримінальне правопорушення направлено до 

суду; 

4. Статтею 155 – Статеві зносини з особою, яка не досягла шістна-

дцятирічного віку, у кількості 49 реєстрацій, із них 14 кримінальних пра-

вопорушень направлено до суду; 

5. Статтею 156 – Розбещення неповнолітніх, у кількості 215 реєстра-

цій, із них 76 кримінальних правопорушень направлено до суду [6]. 

Вищевказані данні не можуть свідчити про загальну ситуацію, яка 

склалась за минулий час та на сьогоднішній день, оскільки Генеральна 

прокуратура висвітлює статистичні данні щодо здійснення реєстрацій у 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань прокурорами різних рівнів на 

території України.  

Висновки: Таким чином висвітлені статистичні данні можуть свідчити 

про позитивну динаміку здійснення досудового розслідування серед зло-

чинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, після 

внесення змін до кримінального та кримінально процесуального законо-

давства України на підставі Конвенції Ради Європи про запобігання на-

сильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим 

явищем (Стамбульської Конвенції) від 11.05.2011 р., яка і досі не ратифі-

кована Україною.  

На даний момент, ще тривають процеси впровадження змін у прак-

тичну діяльність органів досудового розслідування України [7]. 
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Під час написання статті було здійснено дослідження ст. 55 глави 7 

«Розслідування, кримінальне процесуальне переслідування, процесуа-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

172 

льне право та захисні заходи» Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим 

явищем (Стамбульська конвенція), статті 477 Глави 36 «Кримінальне 

провадження в формі приватного обвинувачення» Кримінально процесу-

ального кодексу України, статті 152 Кримінального кодексу України, за 

новою редакцією згідно закону №2227-VII від 06.12.2017. Висвітлено за-

гальні проблеми модернізації правового підґрунтя відповідно до вище-

вказаної конвенції ради Європи через призму практичного застосування 

норм кримінального та кримінально процесуального законодавства Укра-

їни. 

Постановка проблеми: Проблематика сексуального насильства 

особи завжди була актуальна в Україні та світі. На даний час спостеріга-

ється позитивна динаміка вдосконалення реалізації прав людини, які ви-

значені Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу. Стрімким 

кроком у боротьбі зі злочинами проти статевої свободи та статевої недо-

торканості особи, стало підписання Україною, як одного із членів Ради 

Європи 07.11.2018, Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим явищем 

(Стамбульська конвенція), однак процес ратифікації вищевказаної кон-

венції не відбувся ще досі. 

Мета статті: Здійснити дослідження змін до законодавства України 

щодо доцільності практичного правозастосування.  

Стаття 9 Конституції України визначає чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, части-

ною національного законодавства України [1]. 

При ознайомленні із ст. 55 «провадження ex parti та ex officio» Кон-

венції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
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ньому насильству та боротьбу з цим явищем (Стамбульська конвенція), 

від 11 травня 2011 року, що набрала чинності 01 серпня 2014 року, в якій 

зазначається: «Сторони забезпечують, щоб розслідування або криміна-

льне переслідування правопорушень, установлених відповідно до статей 

35 (фізичне насильство), 36 (Сексуальне насильство, у тому числі зґвал-

тування), 38 (Каліцтво жіночих геніталій) та 39 (Примусовий аборт та 

примусова стерилізація) цієї Конвенції, не залежали цілком від повідом-

лення або скарги, поданою жертвою, якщо правопорушення було вчине-

не цілком або частково на її території, і щоб провадження могло продов-

жуватися навіть, якщо жертва відкликає заяву або скаргу». Стаття 78 

вищевказаної Конвенції, зазначає, що будь-яка держава або Європейсь-

кий Союз під час підписання або передачі на зберігання своєї ратифіка-

ційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєд-

нання може в заяві, адресованій Генеральному секретарю Ради Європи, 

заявити, що вона залишає за собою право не застосовувати або засто-

совувати лише в певних випадках або за певних умов положення перед-

бачені в п.1 ст. 55 стосовно статті 35, щодо незначних правопорушень» 

та інших [2]. 

Рада Європи налічує 47 держав які фактично охоплюють весь єв-

ропейський континент. 

Кримінально процесуальним законодавством України, передбачено 

здійснення досудового розслідування кримінального провадження у фо-

рмі приватного обвинувачення - провадження, яке розпочато слідчим, 

прокурором лише на підставі заяви потерпілого, таке твердження міс-

титься у ч.1 ст. 477 КПК України із зазначенням переліку кримінальних 

правопорушень визначених Кримінальним кодексом України, одним із 

яких являється кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.152 
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(без обтяжуючих обставин), а саме –зґвалтування, ч.1 ст. 153 (сексуаль-

не насильство), ст.154 (примушування до вступу в статевий зв’язок). Від-

повідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування кримінального 

провадження розпочинається не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення або після самостійного виявлення будь-якого джерела об-

ставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення 

та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідних ві-

домостей. Здійснення розслідування злочинів (передбачені Криміналь-

ним кодексом України, суспільно небезпечні винні діяння (дія або бездія-

льність), вчинені суб’єктом злочину) має свої логічні строки та форми за-

кінчення, які визначені у главі 24 «Закінчення досудового розслідування. 

Продовження строку досудового розслідування» КПК України [3]. 

За новою редакцією, відповідно до внесених змін до КК України на 

підставі Закону України №2227-VII від 06.12.2017 «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України з метою 

реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

та боротьбу з цим явищем» ч.1 ст.152 КК України визначає « Зґвалту-

вання - вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, 

анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використан-

ням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди 

потерпілої особи», санкція вказаної статті передбачає покарання у ви-

гляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, що являє собою 

злочин середньої тяжкості відповідно до ч.3 ст. 12 ККУ [4]. Вказана дис-

позиція статті на теперішній час викликає певних обговорень, яскравим 

прикладом висвітлення актуального питання пов’язане із формулювання 

диспозиції ст 152 Кримінального кодексу України – розкрито Васільєвою 

В.А. у своїй публікації «Молодий Вчений» №11 (63), листопад 2018 [5]. 
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Крім цього, ч.1 ст. 154 КК України зазначає: примушування до всту-

пу в статевий зв’язок, тобто примушування особи без її добровільної зго-

ди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою, санкція 

якої передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатко-

ваних мінімумів доходів громадян або арешт  на строк до шести місяців 

[6].  

Слушно зазначає М. М. Корчовий, історично проблема зґвалтувань 

взаємопов’язана з падінням моралі, розпустою та проституцією, що 

«програмувало» психологію чоловіків на схильність до сексуальної все-

дозволеності, насильства та статевих оргій [7, с. 72]. Перші згадки про 

зґвалтування (тоді вони мали назву «пошибання» і означали зґвалтуван-

ня чужої дружини або доньки) містилися в церковних статутах Володи-

мира і Ярослава [8, с.13]. Якщо ці церковні статути містили положення 

щодо відповідальності за зґвалтування жінок із шляхетних родин, то 

Статут Великого князівства Литовського 1529 р. передбачав відповіда-

льність за зґвалтування жінки або дівчини «незалежно від її стану» [9, с. 

101]. 

Висновки: Україною було частково проігноровано Конвенцію Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому наси-

льству та боротьбу з цим явищем (Стамбульська конвенція), в частині 1 

статті 55 якої вказано: «Сторони забезпечують, щоб розслідування або 

кримінальне переслідування правопорушень, установлених відповідно 

до статей 35, 36, 38 та 39 цієї Конвенції, не залежали цілком від повідом-

лення або скарги, поданою жертвою, якщо правопорушення було вчине-

не цілком або частково на її території, і щоб провадження могло продов-

жуватися навіть, якщо жертва відкликає заяву або скаргу». На даний мо-

мент відповідно до ст. 477 КПК України, частина кримінальних правопо-

рушень глави 4 Кримінального кодексу України є формою приватного 
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обвинувачення. На мою думку, це раціональне рішення, яке враховує не 

тільки теоретичні основи, а й практичні навички. Зґвалтування є найне-

безпечнішим і найпоширенішим серед злочинів, спрямованих проти ста-

тевої свободи і статевої недоторканості особи. У зв’язку з цим статеві 

злочини можна віднести до високо латентних, де частка прихованих –  

майже 90 %. Багато потерпілих і осіб, яким стало відомо про зґвалтуван-

ня, за допомогою в поліцію або прокуратуру не звертаються, ці злочини 

йдуть в латентну тінь і таким чином не входять в рамки правового регу-

лювання [10, с. 47]. Також трапляються випадки, коли особа дійсно звер-

тається за допомогою до правоохоронних органів, однак через малий 

проміжок часу відмовляється від обвинувачення з тих чи інших причин. 

Також основним елементом доказування у кримінальному провадженні 

при розслідуванні основних злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості є проведення комплексу судово-медичних експертиз, у 

разі зміни форми обвинувачення, у разі відмови потерпілої від прохо-

дження судово-медичних експертиз, процес доказування, максимально 

ускладняється.   
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УДК 343.222.4:004.9(477) 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ  

В ІТ-СФЕРІ В УКРАЇНІ 

Автор: Габібов Т. Н., студент І курсу за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» , Харківський національний університет радіое-

лектроніки, м. Харків 

 

Мета даного дослідження – з’ясувати, якими нормами законодавст-

ва України передбачена відповідальність за злочини в ІТ-сфері. 
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Спочатку визначимо, що таке злочин. Злочином є передбачене 

Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія 

або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Злочин не може бути пе-

редбачений жодним іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Злочини в IT-сфері є відносно новим явищем у правовій системі 

України. Тривалий час подібні явища залишалися «білою плямою» в 

українському законодавстві. Аналогічна ситуація була і в інших країнах. У 

зв’язку з численними та такими, що стрімко розповсюджуються, випад-

ками порушення прав за допомогою комп’ютерних пристроїв та мереж, 

виникла потреба криміналізувати такі правовідносини. 

У зв’язку з цим, до Кримінального кодексу України (далі – КК Украї-

ни) були включені наступні склади злочинів: 1) Стаття 361. Несанкціоно-

ване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку; 2) Стаття 361-1. Створення з метою використання, розпо-

всюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а та-

кож їх розповсюдження або збут; 3) Стаття 361-2. Несанкціоновані збут 

або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігаєть-

ся в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизо-

ваних системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації; 4) 

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в еле-

ктронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих сис-

темах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформа-

ції, вчинені особою, яка має право доступу до неї; 5) Стаття 363. Пору-

шення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них об-
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роблюється; 6) Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розпов-

сюдження повідомлень електрозв’язку [1]. 

Крім цього, досить поширеною є злочинна практика з порушення 

авторського права, відповідальність за яку передбачена ст. 176 КК Укра-

їни, зокрема, використання комп’ютерної програми (яка, відповідно до 

законодавства, охороняється як літературний твір) без дозволу власника 

іншою особою для створення аналогічної власної комп’ютерної програ-

ми, по суті з ідентичним «front end»-ом. Зазвичай, в таких випадках весь 

тягар зібрання доказової бази лягає на плечі потерпілої особи, яка вод-

ночас, виступає, і заявником, і навіть подання повної, підкріпленої безза-

перечними доказами зави про вчинення тягне за собою початок досудо-

вого розслідування часто тільки після оскарження бездіяльності правоо-

хоронців у судовому порядку. 

На жаль, практика свідчить, що правоохоронні органи та суди в пи-

таннях кримінального провадження щодо кіберзлочинів часто діють за 

старими, усталеними практиками, що в даному випадку не сприяють зіб-

ранню доказової бази чи об’єктивного вирішення справи. Прикладом є 

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 28.11.2016 у 

справі № 757/58671/16-к про накладення арешту на грошові кошти, роз-

ташовані на рахунках (ідентифікаторах) електронної платіжної системи 

«Вебмані.юей», скасувати який вдалося лише завдяки грамотній позиції 

адвоката, який доніс до суду розуміння того, що рахунки «Вебмані.юей» 

не містять грошових коштів, оскільки ця платіжна система не передбачає 

обігу грошових коштів, тому фактично на вказаних рахунках розміщена 

інформація про облік та електронний обмін титульних знаків, які мають 
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виражену вартість у грошовому еквіваленті, і якими користувачі системи 

можуть здійснювати оплату за товари та послуги тощо, але аж ніяк не 

грошові кошти [3]. 

Крім цього, правоохоронні органи часто просто не володіють відпо-

відним рівнем знань та належної підготовки для правильної кваліфікації 

кіберзлочинів і початку ефективного їх розслідування, тому, при отри-

манні інформації про вчинення злочину даного виду, зволікають із вне-

сенням відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розсліду-

вань [3]. 

Отже, кримінальна відповідальність за злочини в ІТ-сфері в Україні 

передбачена статтями 361. 361-1. 361-2. 362. 363. 363-1, а також ст. 176 

Кримінального кодексу України. 
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Секція 5 «Морське право. Міжнародне публічне право. Міжна-

родне приватне право» 

 

УДК 347.791.3:331(043.2) 

СУДНОВІ ДОКУМЕНТИ  

ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 2006 

РОКУ ПРО ПРАЦЮ В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ  

(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД) 

Автор: Краснікова О. В., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського 

права, Національний університет «Одеська морська академія», м. Оде-

са 

 

У лютому 2006 р. на 94-й сесії Генеральної конференції Міжнаро-

дної організації праці делегатами без єдиного голосу «проти» була 

прийнята Конвенція про працю в морському судноплавстві [1] (далі – 

Конвенція 2006). Таким чином, держави, судновласники і моряки прийш-

ли до єдиної думки про необхідність перевести трудові відносини в між-

народній морській індустрії на якісно новий рівень, забезпечивши моря-

кам гідні умови праці і відпочинку. Названий документ являє собою єдину 

консолідовану Конвенцію, яка встановлює права моряків на гідні умови 

праці і допомагає створити справедливі умови конкуренції для судновла-

сників.   

Структурно Конвенція 2006 складається з трьох частин: статей, 

Правил і Кодексу, а також має чотири додатки. Правила та Кодекс 

об’єднані в п’ять розділів. Саме Розділ 5 містить стандарти щодо судно-

вих документів, які видаються судну на підтвердження виконання вимог 

Конвенції 2006. 

Процедура національного огляду є одним з нововведень Конвенції 

2006. Кожна держава повинна не тільки переконатися, що судна, що 
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плавають під її прапором, відповідають і будуть продовжувати відповіда-

ти вимогам щодо забезпечення «гідної праці», а й засвідчувати відповід-

ність даних суден вимогам щодо умов праці і життя моряків видачею 

спеціальних суднових документів – Свідоцтва про відповідність трудовим 

нормам у морському судноплавстві (Maritime Labor Certificate, далі – MLC 

або Свідоцтво) і Декларації про дотримання трудових норм у морському 

судноплавстві (Declaration of Maritime Labour Compliance (частини I і II), 

далі – DMLC або Декларація). Наявність цих документів на борту судна і 

відповідність умов праці моряків вимогам названого міжнародного акту 

будуть перевірятися службами державного портового контролю. 

Згідно з Правилом 5.1.3 п.1 Конвенції 2006 встановлюється вимога 

про необхідність мати MLC і DMLC всім судам валовою місткістю 500 і 

більше, які здійснюють міжнародні рейси або плавають під прапором 

держави-члена Конвенції 2006 і експлуатуються в портах або між порта-

ми іншої країни [1]. 

При позитивних результатах огляду MLC видається судну морсь-

кою адміністрацією прапора або визнаним класифікаційним товариством 

на період, що не перевищує 5 років, і має підтверджуватися проміжною 

інспекцією між другим і третім роками після видачі.  

Підлягати інспекції повинні питання, зазначені у Додатку A5-I до 

Конвенції 2006. Це вимоги міжнародного акту, що стосуються мінімаль-

ного віку моряка, його медичного огляду, кваліфікації, трудових договорів 

моряків, їх харчування й столового обслуговування, тривалості робочого 

часу або часу відпочинку, а також умов для відпочинку на борту судна, 

рівня укомплектування судна екіпажем, комфортного розміщення, охоро-

ни здоров’я, забезпечення безпеки і попередження нещасних випадків з 

моряками, вимоги щодо використання послуг, які підлягають ліцензуван-

ню, сертифікації або іншим чином регулюванню приватної служби набо-

ру й працевлаштування, медичного обслуговування на борту судна, про-
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цедури розгляду скарг на борту судна и, нарешті, вимог щодо виплата 

заробітної плати (стандарт 5.1.3). 

Пунктом 5 того ж стандарту 5.1.3 передбачена можливість видачі 

MLC на тимчасовій основі новим суднам при їх здачі в експлуатацію або 

якщо судновласник приймає на себе відповідальність за експлуатацію 

судна, яке є новим для цього судновласника, а також при переведенні 

судна під прапор іншої держави. В такому випадку тимчасове MLC вида-

ється відповідним органом на строк до шести місяців, а для того, щоб 

отримати MLC на повний термін, проводиться повна перевірка судна для 

підтвердження згаданого стандарту. 

Свідоцтво втрачає силу, якщо інспекція не завершена у встанов-

лені терміни; якщо аналізований судновий документ не підтверджений в 

результаті чергових перевірок; якщо судно змінило прапор; якщо конст-

рукція або устаткування судна зазнали істотних змін і, нарешті, якщо су-

дно змінило судновласника (стандарт 5.1.3 п.14). 

Додатком до Свідоцтва є Декларація, яка видається морською ад-

міністрацією прапора судна і складається з двох частин (стандарт A5.1.3 

п.10). 

У частині I міститься метод узгодження законів держави прапора 

до положень Конвенції 2006 з метою визначення питань інспектування 

(тобто вказані конкретні і залежні від типу судна вимоги, що 

пред’являються національним законодавством до судна). А в складеної 

судновласником частини II – інформація про те, як судно виконує вимоги 

частини I (окремо на кожному судні). У ній викладаються заходи, що 

вживаються з метою повної відповідності національним вимогам між 

двома інспекційними перевірками, так само як і запропоновані заходи 

щодо забезпечення постійного поліпшення ситуації в області застосу-

вання. 
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Морська адміністрація прапора судна або класифікаційне товари-

ство підтверджує частину II і видає DMLC при позитивних результатах 

проведення інспекції судна. 

Таким чином, Свідоцтво, Декларація, яка повинна бути завірена 

належним чином морською адміністрацією держави прапора або класи-

фікаційним товариством і пов’язані з ними документи, а також результа-

ти інспекцій з праці в морському судноплавстві, що включають недоліки і 

дії, вжиті для їх ліквідації, зберігаються на борту судна. Ці документи по-

винні бути доступні членам команди, а також надаватися для інспекції 

офіційним особам держав прапора і порту, представникам судновласни-

ків і моряків. Якщо оригінали англійською мовою відсутні, то на борту по-

винен бути переклад всіх документів на англійську мову. 

У випадку, коли судно не відповідає вимогам положень Конвенції 

2006 і знаходиться в серйозному протиріччі з ними і ніякі заходи не ви-

правили ситуацію, то компетентні органи держави прапора можуть вилу-

чити MLC [2]. 

Отже, знаходження на борту судна Свідоцтва про відповідність 

трудовим нормам у морському судноплавстві і Декларації про дотриман-

ня трудових норм у морському судноплавстві – є вимогою Конвенції МОП 

про працю в морському судноплавстві, 2006 р. Ці суднові документи під-

тверджують виконання судновласником, а точніше, і в першу чергу – 

державою, положень Конвенції. При цьому, держава прапора судна са-

мостійно вирішує, як їй виконати стандарти та принципи аналізованого 

міжнародного акту. В свою чергу, держава порту має переконатися в то-

му, що все на судні в порядку тоді, коли воно заходить в порт. Тому, ная-

вність такого документу показує, що судно в даному відношенні відпо-

відає внутрішньому законодавству держави прапора та чинним міжна-

родним вимогам і стандартам. 
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Since declaration of independence in 1991, Georgia has been clear and 

consistent in its aspirations to move steadily toward Europe. Such aspirations 

were not novel for Georgia, a post-Soviet state with a centuries-old tradition 

of trying to maintain close cultural ties with the West despite the many difficul-

ties faced throughout its history. But the progress that has been achieved 

over the last 15 years in terms of strengthening cooperation between Georgia 

and the European Union has arguably never been more tangible, particularly 

so after the EU-Georgia Association Agreement entered into force in 2016, 

laying out the path for promoting political association and economic integra-

tion between the parties.  
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The Association Agreement has provided for deeper and more multi-

faceted cooperation between Georgia and the EU in various areas including 

economy, trade, justice, and foreign and security policy, requiring in many 

cases that Georgia carry out approximation of its legislation to the relevant 

EU acts. And while legal approximation as such may prove to be a challeng-

ing process, it is especially so for states like Georgia where there is weak in-

stitutional capacity of ministries to engage in legal drafting and little to no 

practice of conducting an impact assessment for legislative proposals. Given 

this fact, one of the instruments that Georgia has turned to and has been rely-

ing on in an effort to, among other things, fulfill the commitment undertaken 

pursuant to the Association Agreement to gradually approximate its legisla-

tion to that of the EU, is the EU twinning programme.  

Established in 1998, this technical assistance programme aims at facili-

tating institutional cooperation between public administrations of EU Member 

States and Beneficiary countries with the view to improve the administrative 

capacities of the latter. It does so by training the staff of the Beneficiary and, if 

necessary, helping adjust the structure of the Beneficiary Institution through 

activities such as trainings, consultations, study visits, counselling, and work-

shops. In addition, it supports the approximation of national legislation to the 

EU acquis.  

The twinning programme became available to Georgia under the East-

ern Partnership of the European Neighborhood Policy. Since then, more than 

30 projects covering various sectors have been successfully implemented or 

are well on the way to completion.  

The twinning project that is the focus of this brief article is entitled En-

hancing Accounting and Audit Quality in Georgia. As the title suggests, this 

18-month project is essentially concerned with the improvement of the quality 

of accounting, financial reporting and audit in the country. As part of an ongo-

ing reform in the field of corporate reporting and auditing initiated with the 
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adoption of the Law of Georgia on Accounting, Reporting and Auditing in 

June 2016 and aimed at increasing financial transparency, the twinning pro-

ject has been working since November 2018 toward the achievement of the 

following two main objectives: 

1) To advance approximation of Georgian legislation on accounting, re-

porting and auditing with the EU acquis; and 2) to enhance capacity building 

of the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision in accord-

ance with its mandate and tasks entrusted.  

The first objective envisions the approximation of primary and second-

ary Georgian legislation with the EU rules and standards in the field of ac-

counting and auditing in accordance with the provisions of the Association 

Agreement, specifically articles 316-319. Despite the fact that national legisla-

tion was considered to be in general compliance with the EU acquis, the pro-

ject has by now carried out a gap analysis to identify the remaining discrep-

ancies with the relevant EU directives. These include Directive 2013/34/EU 

on the annual financial statements, consolidated financial statements and re-

lated reports of certain types of undertakings1, Directive 2014/56/EU on statu-

tory audits of annual accounts and consolidated accounts2, and Regulation 

No 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-

interest entities3. Based on the findings of the gap analysis, a list of Georgian 

legislation that needs to be amended has been compiled and draft amend-

ments subsequently developed. It is further anticipated that regulatory impact 

assessment will be applied and public consultations held before proposed 

amendments are submitted to parliament by the end of the project.    

                                                           

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0537 
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Apart from legal approximation, the project tackles institutional capacity 

building of Georgia’s main regulatory body for accounting and auditing. In 

2016, the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision, or 

SARAS, was established under the authority of the Ministry of Finance and 

was designated by law to assume responsibility over all aspects of the regula-

tion and oversight of corporate sector financial reporting and auditing in 

Georgia. Effective functioning of this agency is vital if any significant im-

provements are to be made in corporate governance and financial reporting 

practices, which could in turn increase trust in the financial reporting system 

and by doing so help Georgia develop its economic potential. The support 

provided to institutional strengthening of SARAS by the project involves sev-

eral directions and is expected to ultimately translate to its enhanced ability to 

review financial and non-financial statements, enforce corporate reporting re-

quirements, conduct audit quality inspections, monitor certification programs 

and examination processes of professional organizations, as well as to an 

improved administrative and human resources capacity.   

The twinning project therefore directly addresses one of the main objec-

tives of the Association Agreement, namely contributing to economic and in-

stitutional stability in the country through approximation of Georgian legisla-

tion to the EU acts and strengthening the capacities of the Georgian supervis-

ing and regulatory authority.    

It is also important to emphasize that all of the interventions of the pro-

ject, either already carried out or planned to be implemented, have been tai-

lored to Beneficiary’s needs that were first outlined in the project fiche submit-

ted to the European Commission. Following its approval, the fiche was dis-

seminated among the EU member states, which had the opportunity to sub-

mit their project proposals.  

In the case of Enhancing Accounting and Audit Quality in Georgia, the 

partner eventually selected by the Beneficiary was Greece’s supervisory au-
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thority, Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board. Since 

becoming twinning partners, the two agencies have been working together 

closely, implementing activities focused on transferring public sector expertise 

and sharing best practices for the achievement of common objectives, per-

haps making the case that twinning and the cooperation it entails is indeed an 

effective way in which states can adequately deal with the responsibility of 

meeting obligations under the Association Agreement.   
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ В 

УКРАЇНІ:ТЕОРІЯ ТА РЕАЛІЇ 

Автор: Ломакіна О. А., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри ад-

міністративного та конституційного права, Національний універси-

тет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Не зважаючи на всі складнощі, які існують в національній економіці, 

Україна розвивається як морська держава, про що свідчить будівництво 

морських терміналів в портах і стабільне зростання перевалки різних ви-

дів вантажів. При цьому виникає маса питань, повязаних з неурегульо-

ваним статусом приватних портових операторів, які за останні десять ро-

ків побудували практично з нуля сучасні перевалювальні термінали на 

земельних ділянках, що належать їм на праві власності або ж які знахо-

дяться в довгостроковій оренді. Такі приватні оператори перевалюють 

більше третини всіх вантажів. 

Виходячи з цього, питання визначення меж території морських пор-

тів стає з кожним днем все більш актуальним. 

Відповідно до Закону України «Про морські порти України», тери-

торія морського порту – частина сухопутної території України з визначе-

ними межами, у тому числі штучно створені земельні ділянки [1]. 

Робота з визначення меж територій морських портів України триває 

з моменту початку реформи портової галузі в 2013 році. Межі акваторії 

всіх портів були визначені ще в 2013 році. Це обумовлено тим, що поря-

док визначення та змін меж акваторії морського порту виявився вдалим. 

Робота щодо розмежування територій портів триває вже майже 6 років. 

Територія морського порту – це земельна ділянка, яка має певні особли-

вості, що відрізняють її від інших земельних ділянок. Як слушно зазначає 

Драпайло Ю.З., з положень ч. 1 ст. 78 ЗК та ч. 3 ст. 78 вбачається, що 
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територія порту як земельна ділянка повинна перебувати або у держав-

ній, або у комунальній, або у приватній власності. Відповідно до ч. 1 ст. 

24 Закону України «Про морські порти» земельні ділянки в межах тери-

торії морських портів можуть перебувати у державній, комунальній та 

приватній власності. Згідно з ч. 3 ст. 24 Закону територія морського порту 

може складатися із земель морського транспорту, земель промисловості 

за земель водного фонду. Таким чином, в межах території порту як зе-

мельної ділянки із особливим правовим статусом можуть знаходитися 

інші (менші) земельні ділянки із різним режимом власності та різними ка-

тегоріями, разом з тим правовий режим території порту поширюється на 

усі земельні ділянки у її межах, незалежно від форми власності [2]. 

Межі територій морських портів Кабінетом Міністрів України не 

визначені. Це пов’язано з тим, що суб’єкти господарювання з різних підс-

тав не поспішають подавати координати своїх земельних ділянок до 

АМПУ. 

В розвинутих європейських державах з великим досвідом морських 

торгівельних відносин такої проблеми не існує взагалі ‒ внаслідок доста-

тньо високого рівня лібералізації економічних та майнових відносин в га-

лузі та й в економіці загалом. Фактично, мова йде про те, що портові 

влади приймають в межі порту земельні ділянки будь-якої форми влас-

ності: аби тільки будувалась інфраструктура, збільшувався судозахід, а 

разом з ним ‒ і портові збори. Колишні країни СРСР ‒ прибалтійські рес-

публіки, Російська Федерація ‒ притримуються саме такої політики, пе-

редбачаючи на законодавчому рівні можливість входження земельних 

ділянок приватної форми власності в межі території порту. 

Фахівці Адміністрації морських портів України (АМПУ) збирають 

пропозиції від представників портового бізнесу для включення підпри-

ємств всіх форм власності в межі морських портів. Надалі на базі зібра-

ної інформації буде підготовлено постанову Кабінету Міністрів України 
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«Про визначення меж територій морських портів». Але станом на сього-

днішні день Білгород-Дністровський морський порт першим в Україні 

отримав затверджені на державному рівні межі території [3].  

Розпорядження №156-р про визначення меж території морського 

порту Білгород-Дністровський прийнято Кабінетом Міністрів України 13 

лютого 2019 року. Робота з визначення меж територій морських портів 

України триває з моменту початку реформи портової галузі в 2013 році. І 

тільки зараз АМПУ вдалося зробити перший дуже важливий крок ‒ за-

твердити межі території першого з тринадцяти портів. Прийняття 

відповідних рішень щодо усіх портів створить умови для правової визна-

ченості ведення господарської діяльності компаній, які працюють у 

морських портах України, і матиме позитивний вплив на розвиток всієї 

морської галузі нашої держави [4]. 

Цей крок має принципове значення для реалізації наступних етапів 

реформи портової галузі, зокрема впровадження у галузі європейської 

моделі порт-лендлорд. Так званий «Лендлорд порт» (від англійського 

landlord ‒ власник нерухомості, землевласник) є однією із загально-

прийнятих та таких, що розвиваються, форм портового володіння. В 

цьому випадку держава володіє землею та морськими водами, прилег-

лими до порта, та здає термінали в оренду приватним стивідорним 

компаніям. У випадку «Лендлорд порту» власник надає в оренду всю 

портову інфраструктуру, а про все інше піклується орендар [5]. 

Визначення меж територій морських портів дозволить органам 

державної влади якісно і своєчасно здійснювати потрібне державне ре-

гулювання, управління, нагляд і контроль за безпекою мореплавства, а 

також дозволить упорядкувати роботу морських портів. 
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Міжнародний трибунал з морського права відіграє для України важ-

ливу роль щодо розв’язання спору з Російською Федерацією, який стосу-

ється незаконного захоплення трьох українських військово-морських ко-

раблів та їхніх екіпажів. Справа про затримання трьох українських війсь-

ково-морських кораблів (Україна проти Росії) досліджувалася як україн-

ськими вченими-міжнародниками (Б.В. Бабін та ін.), так й представника-

ми західної доктрини (Жан-Марк Тювенин, Альфред Соонс та ін.). Метою 

даної роботи є доведення важливості застосування Конвенції ООН з 
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морського права 1982 р. в умовах триваючого конфлікту, що відбуваєть-

ся між Україною та Росією, а також висвітлення надзвичайної ролі Між-

народного трибуналу з морського права у вирішенні спірних питань між 

сторонами. 

Міжнародний трибунал ООН з морського права (International 

Tribunal on the Law of the Sea) – незалежна міжнародна судова інституція 

для вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням та тлумаченням Кон-

венції ООН по морському праву 1982 р. 

Міжнародний трибунал з морського права входить до системи між-

народних організацій ООН, функціонує на основі Статуту та Регламенту, 

прийнятого в 1997 році [1]. Цей суд – молодий за віком, що, втім, його ав-

торитету в світі не зменшує. Міжнародний трибунал з морського права 

вирішує спори між державами, що виникають виключно на підставі Кон-

венції ООН з морського права 1982 р. [2]. 

На даний час 166 держав (включно з Україною) та Європейський 

Союз є членами Міжнародного трибуналу з морського права. 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції ООН з морського 

права 1982 р. та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції ООН з 

морського права 1982 р.» Україна ввела у свій правопорядок ці міжнаро-

дні акти. У згаданому Законі Україна обрала головний засіб вирішення 

спорів щодо тлумачення або застосування Конвенції ООН з морського 

права 1982 р., а також визнала компетенцію Міжнародного трибуналу з 

морського права щодо питань, пов’язаних з негайним звільненням з-під 

арешту суден або звільненням їх екіпажів [3]. 

Незважаючи на вирішення Міжнародним трибуналом з морського 

права невеликої кількості справ, у 2018 р. Україна була вимушена звер-

нутися до цієї міжнародної судової інституції з метою вжиття Трибуналом 

тимчасових заходів щодо агресивних дій Російської Федерації, яка, до 

речі, до цього була стороною розгляду спорів вже чотири рази.  
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Таким чином, справа «Україна – Росія», яка отримала назву «Спра-

ва про затримання трьох українських військово-морських кораблів (Укра-

їна проти Росії). Тимчасові заходи», стала 26 справою для Міжнародного 

трибуналу з морського права. 

Передумовою звернення України до Міжнародного трибуналу з 

морського права став акт агресії у Керченській протоці, який відбувся 25 

листопада 2018 р., коли кораблі ВМС України здійснювали перехід з Чо-

рного до Азовського моря. В районі Керченської протоки їх зупинив ро-

сійський танкер, що перегородив прохід під побудованим окупаційною 

владою керченським мостом. Українські кораблі зазнали нападу з боку 

сил ВМФ Росії та Берегової охорони РФ – було протаранено буксир «Яни 

Капу», а поза 12-мильною зоною українські артилерійські катери супро-

воду були обстріляні. Усі три українські військові кораблі захопила РФ. У 

полон потрапили 24 моряки, 6 із яких – поранені [4]. 

27 листопада 2018 р. російська окупаційна влада в Криму ініціюва-

ла в м. Сімферополь суд над полоненими українськими моряками. Усім 

заарештованим морякам інкримінують частину 3 статті 322 КК РФ – не-

законний перетин кордону групою осіб за попередньою змовою [5]. 

10 травня 2019 року розпочалися відкриті слухання у Міжнародно-

му трибуналі з морського права щодо незаконного захоплення 3 україн-

ських катерів та 24 моряків [6]. 

25 травня 2019 р. розпочалося засідання Міжнародного трибуналу 

ООН з морського права щодо винесення вердикту в справі захоплення 

українських кораблів і екіпажів. У результаті в рішенні цієї міжнародної 

судової установи було визначено, що Росія має негайно звільнити 3 суд-

на і всіх членів екіпажів. [7]. 

Насправді зазначене рішення є проміжним і його слід віднести до 

«попередніх заходів», адже порушення імунітету українських кораблів 

має остаточно підтвердити окремий арбітраж. Втім, саме рішення Міжна-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

196 

родного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 р. стало визна-

чальним для України, оскільки згідно даного рішення: 

а) РФ має невідкладно звільнити кораблі «Бердянськ», «Нікополь» 

та «Яни Капу» і повернути їх у розпорядження України; 

б) РФ має невідкладно звільнити 24 українських військовослужбов-

ців та дозволити їм повернутися додому; 

в) Україна та РФ мають утриматися від дій, які б загострили супе-

речку або ускладнили її вирішення [8]. 

Проте, враховуючи той факт, що РФ відмовилась брати участь у 

розгляді справи, є велика ймовірність того, що Росія буде утримуватись 

або затягувати виконання рішення Трибуналу. 

Насторожує також і коментар зовнішньополітичного відомства РФ, 

що було опубліковано для ЗМІ за результатами вирішення справи. Від-

повідно до повідомлення МЗС РФ заяви, зроблені як Росією, так і Украї-

ною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 

1982 р., виключають можливість використання передбачених Конвенцією 

процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 р. в рай-

оні Керченської протоки [9]. Зазначеним повідомленням РФ вказала на 

відсутність у Міжнародного трибуналу з морського права юрисдикції що-

до розгляду питання звільнення захоплених українських моряків. 

В свою чергу, Україна не погодилась з такою позицією МЗС РФ. За-

ступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інте-

грації Олена Зеркаль зазначила наступне: «Росія бачить себе перемож-

цем, якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії мо-

жуть розглядатися судом чи трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія – 

міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідаль-

ності. Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морсь-

кого права буде перемогою. Для нас і для всього світу».  
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Треба розуміти, що тривале затягування виконання Росією рішення 

Трибуналу може призвести до запровадження нових санкцій й тиску на 

РФ, а також ігнорування РФ іншими країнами на міжнародній арені, що 

завдасть вказаній країні непоправного удару у всіх його проявах. 

Висновок. У результаті, завдяки Міжнародному трибуналу з морсь-

кого права Україна захистила імунітет своїх військових кораблів, оскільки 

згідно норм національного законодавства та міжнародного права війсь-

кові кораблі підпорядковуються виключно країні свого прапора. До інозе-

мних військових кораблів прибережна держава не має права застосову-

вати будь-яких заходів примусу.  

Незважаючи на те, що в подальшому Арбітражному суду з морсь-

кого права доведеться ухвалити рішення щодо його юрисдикції по справі 

про порушення РФ прав України, як прибережної держави в Чорному, 

Азовському морях і Керченській протоці за Конвенцією ООН з морського 

права 1982 р., на даний час Україна досягла головної мети –  оголошен-

ня на авторитетному міжнародному рівні вимоги про звільнення своїх 

військових кораблів та моряків, що були захоплені РФ. 
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СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 

«ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» 

Автор: Сандюк Г. О., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та 

господарського права, Національний університет кораблебудування 
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Закупівлі за державні кошти стали окремим предметом правового 

регулювання в Україні у 2000 році з прийняттям Закону України «Про за-

купівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти». Це стало відображен-

ням загальноєвропейської практики, яка має на меті оптимізацію (змен-

шення) державних витрат; придбання товарів, робіт, послуг найкращої 

якості за найменшу ціну. З того часу законодавство щодо закупівель змі-

нювалось багатократно. Останні зміни були викликані активізацією євро-

інтеграційного процесу.  

З метою наближення до законодавства та стандартів ЄС, в резуль-

таті виконання  Стратегії розвитку системи управління державними фі-

нансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 

серпня 2013 року №774, 25 грудня 2015 року був прийнятий Закон Украї-

ни «Про публічні закупівлі». Метою нового закону є забезпечення ефек-

тивного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного 

середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції 

у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.  

Мета даного дослідження – з’ясувати, чи розповсюджується Закон 

України «Про публічні закупівлі» на підприємства морської галузі, та в 

якому статусі можуть виступати підприємства морської галузі у відноси-

нах щодо публічних закупівель.  

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) називає сто-

рони договіру про закупівлю: замовник і учасник.  
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Замовниками відповідно до п.9 ч. 1 ст. 1 Закону, окрім органів дер-

жавної влади, органів місцевого самоврядування та органів соціального 

страхування, виступають також юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або те-

риторіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промис-

ловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: 

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або 

інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління 

юридичної особи; 

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна 

частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 

До замовників також належать юридичні особи та/або суб’єкти гос-

подарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарю-

вання та відповідають хоча б одній з таких ознак: 

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки 

Крим, органам місцевого самоврядування належить частка у статутному 

капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або 

такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта госпо-

дарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого 

органу або наглядової ради суб’єкта господарювання; 

наявність спеціальних або ексклюзивних прав. 

Учасник процедури закупівлі (відповідно до п.35 ч.1 ст. 1 Закону) – 

фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична осо-

ба (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взя-

ла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури за-

купівлі. 
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Термін «підприємства морської галузі» досить широкий. Він охоп-

лює підприємства різної форми власності та різних видів діяльності, що 

здійснюються у морській галузі.  

Підприємства морської галузі можуть виступати учасниками проце-

дури, якщо вони можуть запропонувати відповідні товари, роботи, послу-

ги, незалежно від форми власності. 

Що стосується статусу замовника, то ситуація відрізняється в зале-

жності від форми власності. 

Якщо підприємство знаходиться у приватній власності, то його уч-

асть у відносинах щодо публічних закупівель обмежується статусом уча-

сника. Таке підприємство не виступає замовником в розумінні Закону. 

Підприємства, які знаходяться у державній або комунальній влас-

ності можуть виступати як учасниками, так і замовниками відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі». Причому державні підприємства 

ніколи не можуть виступати розпорядниками бюджетних коштів; хоча 

можуть виступити одержувачами бюджетних коштів. 

Трохи складніше щодо підприємств змішаної форми власності.  

Із Закону слідує, що, якщо підприємство морської галузі має у ста-

тутному капіталі більше ніж 50 відсотків, які належать органам державної 

влади, органам влади АРК, органам місцевого самоврядування або такі 

органи володіють більшістю голосів у вищому органі підприємства чи 

правом призначати більше половини складу його виконавчого органу або 

наглядової ради, то воно є замовником. 

Крім того, підприємство морської галузі відноситься до замовників 

за Законом, якщо воно має спеціальні або ексклюзивні права.  

Спеціальні або ексклюзивні права (відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 1 За-

кону) – права, надані в межах повноважень органом державної влади 

або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормати-

вно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують прова-
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дження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кілько-

ма особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити дія-

льність у зазначених сферах.  

Таким чином, законодавство України щодо публічних закупівель 

розповсюджується і на підприємства морської галузі. Причому вони мо-

жуть виступати як учасниками, так і замовниками в розумінні Закону Ук-

раїни «Про публічні закупівлі».  

Замовниками виступають ті підприємства морської галузі, які є оде-

ржувачами бюджетних коштів; ті, органам державної влади, органам 

влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування 

належить частка у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків 

або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта го-

сподарювання чи правом призначати більше половини складу виконав-

чого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання; ті, які мають 

спеціальні та ексклюзивні права. 

Література: 
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Україна має розгалужену транспортну систему. Саме транспорт є 

однією з важливих галузей народного господарства, ефективне функціо-

нування якого є необхідною умовою для розширення торгово-
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економічних відносин, забезпечення потреб населення й суспільного ви-

робництва в перевезеннях і, як наслідок, гарантія стабільного розвитку 

економіки. У цьому зв’язку рівень розвитку транспортної системи держа-

ви є одним з найважливіших ознак його технологічного прогресу та циві-

лізованості. 

Міждержавний транзит через українську територію – це значний 

національний ресурс, який на сьогодні використовується не повною мі-

рою. Пошук шляхів підвищення його використання являє собою важливе, 

у практичному та науковому відношенні, завдання практиків і науковців, 

що зумовлює актуальність обраної теми.  

Інтеграція України в міжнародне співтовариство через міжнародні 

транспортні коридори дасть нашій країні та її регіонам основу динамічно-

го розвитку економіки, посилить ефективність використання транзитного 

потенціалу, створить умови для поліпшення соціально-економічного ста-

ну в регіонах та підвищення якості зовнішньоекономічних зв’язків країни 

[1]. 

Існує дві групи чинників, які визначають втрати транзитних ванта-

жопотоків, а саме: внутрішні та зовнішні.  

До зовнішніх чинників відносяться: 

– зміна кон’юнктури міжнародного ринку транспортних перевезень 

(зростання вимог до швидкості та якості транспортних послуг, обсягів 

комбінованих перевезень); 

– різні темпи інтеграції та трансформації національних транспорт-

них систем у міжнародну транспортну систему, зокрема, прискорений 

розвиток транспортної інфраструктури конкуруючих з нами країн; 

– зростання міжнародної конкуренції на державному рівні за додат-

кові транзитні потоки. 

Внутрішні чинники включають в себе: 
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– недостатньо гнучку тарифну політику, яка не завжди враховує 

зміни в тарифній політиці конкуруючих з нами країн та не сприяє забез-

печенню конкурентоздатності перевезень по території України; 

– низький рівень розвитку інфраструктури державного кордону, 

пропускної спроможності прикордонних пунктів пропуску та відносно ви-

сока вартість послуг, що надаються при перетині кордону, а також скла-

дна та тривала процедура проходження кордону, простої; 

– технічно застарілий рухомий склад, обмеженість швидкості тран-

зитних перевезень, низька якість внутрішньої транспортної мережі; 

– економічна та політична нестабільність, часті зміни в правовому 

та законодавчому полі, неузгодженість національних законодавчих актів 

з відповідними нормами в європейських країнах [2]. 

Однак, незважаючи на перелічені проблеми, Україна має потенційні 

можливості для залучення додаткових транзитних потоків через свою 

територію за умови модернізації власної транзитної транспортної інфра-

структури, впровадження нових форм співробітництва з міжнародними 

партнерами, а також створення сприятливих умов для переміщення тра-

нзиту територією країни. 

Розвиток транспортних коридорів в Україні дозволить ефективно 

використати вдале географічне розташування нашої країни на карті Єв-

ропи, що, в свою чергу, буде сприяти створенню нових робочих місць; 

значно збільшиться кількість замовлень українським підприємствам, а 

найголовніше, це дозволить підняти рівень інвестиційної привабливості 

інфраструктури, що розвивається, забезпечить статус України як транзи-

тної держави, сприятиме реалізації національних стратегічних інтересів 

та інтеграції національної транспортної системи в міжнародну. 

Транзит є каталізатором розвитку широкого спектра супутніх послуг 

з ремонту транспортних засобів та їх сервісного обслуговування, запра-

влення транспортних засобів паливом, організації торгівлі й харчування. 
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Він стимулює розвиток власного транспортного машинобудування, спри-

яє ефективному використанню резервів перевізних можливостей націо-

нальних транспортних систем, стимулює їх вдосконалення та відтво-

рення. Тому транзит варто розглядати як важливий елемент міжнародно-

го позиціонування країни, а не тільки як частину бізнесу, що додає свій 

внесок у ВВП [3]. 

Якщо створити конкурентне середовище у цій галузі, то пошук віль-

них коштів на оновлення залізничних потужностей буде йти значно ефе-

ктивніше. Тобто, напрямком діяльності держави має бути створення рин-

кових умов та поступове скасування державної підтримки. Кроком у цьо-

му напряму була ліквідація монополії у діяльності залізниці. 

Головною метою транспортної політики є швидкість перевезень, 

яка успішно реалізується в країнах Західної Європи. Актуальність про-

блеми введення швидкісного руху в міжнародному сполученні на заліз-

ницях України зросла після розробки Концепції розвитку транспорту Ук-

раїни на 1997-2010 років і прийняття Кабінетом Міністрів України Про-

грами створення та функціонування національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів в Україні. У цих документах передбачається під-

вищення швидкості руху поїздів на існуючих лініях міжнародного значен-

ня та технічна модернізація залізничних коридорів [4]. 

Отже, організація перевезень в межах міжнародних транспортних 

коридорів залежить значною мірою від успішного вирішення проблеми 

постійної взаємодії. Робота таких складних об’єктів інфраструктури між-

народних транспортних коридорів має базуватися на поширеному вико-

ристанні можливостей інформаційних систем забезпечення МТК та стан-

дартизованих документів змішаних перевезень пасажирів і вантажів, на 

єдиному, погодженому з усіма країнами-учасницями транспортному за-

конодавстві.  

Література: 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

206 

1. Позднякова, Л. А. Международные транспортные коридоры и 

особенность их формирования в Украине / Л. А. Позднякова // Вісник 

економіки транспорту і промисловості : Зб. наук. праць. – 2004. – № 7. – 

С. 4.  

2. Джулай, С. В. Одеський національний політехнічний університет 

Транзитний потенціал України: сучасний стан та проблеми використання 

[Електрон. ресурс] / С. В. Джулай, С. С. Шаповал – Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/ Economics/24101.doc.htm  

3. Колесников, А. Перспективы для транзита / А. Колесников // 

Порты Украины. – 2007. – № 5. – С. 17-19.  

4. Козак, В. В. Интенсификация международных железнодорожных 

перевозок / В .В. Козак // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 2. – С. 3-4.  

 

УДК 341.1:221 

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН 

Автор: Шаповалов М. А., студент ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Україна була однією з перших серед 51 держави, що підписали 

Статут Організації Об’єднаних Націй, і від того часу країна неухильно до-

тримується цілей і принципів Статуту, роблячи значний внесок у підтри-

мання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, економічний і соціа-

льний розвиток, захист прав людини, а також зміцнення міжнародного 

права [1]. 

На шляху від часу отримання незалежності у 1991 році до сього-

дення було та є декілька конфліктних ситуацій, з вирішенням яких може 

допомогти лише Міжнародний суд ООН. 
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В силу свого статусу як головного судового органу Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ООН), Міжнародний суд позиціонує себе як 

світовий центр юридичного інституту щодо забезпечення верховенства 

права в міжнародних відносинах. Після розгляду справи Міжнародний 

суд ООН нормалізує ситуацію з точки зору міжнародного права і тим са-

мим сприяє підтримці юридичної безпеки держав як сукупності їх 

об’єктивних прав і законних інтересів. 

Практика України в Міжнародному суді ООН налічує 3 справи. 

Перша Справа стосувалась позову Румунії від 16 вересня 2004 ро-

ку щодо «делімітації морських кордонів виключної економічної зони і 

розділу континентального шельфу в Чорному морі». Рішення суду зали-

шило обидві сторони судового розгляду – Україну та Румунію – в поло-

женні статус кво, оскільки таке проходження лінії розмежування практич-

но точно відтворює лінію, запропоновану радянською стороною на пере-

говорах про розмежування з Румунією 1987 року [2]. Щодо острова 

Зміїний, суд підтвердив українську приналежність самого острова та на-

явність українських територіальних вод навколо острова, однак разом з 

тим вирішив, що цей острів не є складовою частиною берегової лінії. Суд 

виходив з того, що острів Зміїний розташований відносно далеко від бе-

регу та є дуже маленьких розмірів.  

Тому суд прийшов до висновку, що острів Зміїний «не повинен 

впливати на делімітацію у цій судовій справі, окрім 12-мильної смуги те-

риторіальних вод навколо острова» [3]. 

Доречно сказати, що обидві сторони висловили задоволення 

рішенням суду. 

Друга справа, процес якої є актуальним на цей час, – це позов 

України проти Росії від 16 січня 2017 року щодо «боротьби з фінансуван-

ням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».  
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Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших 

видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака «Ма-

лайзійських авіаліній» рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя 

та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса непо-

далік від Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дис-

кримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона 

діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбив-

ства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання україн-

ської й кримськотатарської мов [4]. 

У рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року Україна відправи-

ла до Міжнародного суду ООН цілий автобус із доказами російської 

агресії. Йдеться про меморандум – головний документ, який налічує по-

над 17,5 тис. сторінок і важить близько 90 кілограмів. Меморандум 

містить докази порушення Росією міжнародного права в Криму і на Дон-

басі. 

У Міжнародному суді ООН в Гаазі в четвер, 6 червня 2019 року, 

розпочався другий раунд слухань щодо заперечень Росії про наявність 

юрисдикції цього суду за позовом України проти РФ. Якщо аргументи 

України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до 

розгляду справи по суті [5].  

Відповідно до розглянутого, ми бачимо, що Україна є активним 

борцем за справедливість та верховенство права в міжнародних відно-

синах та володіє невеликим, але корисним досвідом в Міжнародному 

суді ООН. Вся ця практика допоможе країні в майбутньому у розвитку та 

захисті інститутів права як у самій країні так і на міжнародній арені. 
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З метою забезпечення безпеки мореплавства, запобігання аварій-

ним морським подіям, захисту навколишнього природнього середовища 

та людського життя в територіальних водах, на підходах до морських 

портів, на акваторіях портів, між портами, на фарватерах і каналах, а та-

кож в інших районах, ускладнених для плавання, законодавством Украї-

ни встановлюються райони лоцманського проведення, проведення у 

яких усіх суднам, незалежно від їх прапору і форми власності, здійсню-
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ється виключно морськими лоцманами. Відповідна норма закріплена у 

ст. 92 Кодексу торговельного мореплавства України [1]. 

Морська лоцманська служба в України діє відповідно до глави 3 ро-

зділу 4 КТМУ та Положення про морських лоцманів, затвердженого нака-

зом Міністерства інфраструктури України №292 від 08.05.2013 (зареєст-

ровано в МЮУ 10.06.2013 за №920/23452), який набрав чинності одноча-

сно із ЗУ «Про морські порти». 

Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства і 

міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також загальне 

керівництво лоцманськими підприємствами здійснює Міністерство ін-

фраструктури України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері транспорту, за погодженням з іншими заінте-

ресованими міністерствами та центральними органами виконавчої влади 

затверджує райони обов’язкового лоцманського проведення, категорії 

суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення, і 

публікує ці відомості у лоціях і Повідомленнях мореплавцям. 

У районах обов’язкового лоцманського проведення судно не має 

права здійснювати плавання без державного морського лоцмана, якщо 

тільки судно не належить до категорії суден, що звільняються від 

обов’язкового лоцманського проведення. 

Лоцман направляється на судно лоцманським підприємством на пі-

дставі заявки капітана судна та/або морського агента, уповноваженого 

судновласником. У разі виклику лоцмана лоцманське підприємство зо-

бов’язане негайно направити лоцмана на судно та сповістити про це ка-

пітана судна. Разом з лоцманом на судно може бути направлений лоц-

ман-стажист. 

Засоби доступу лоцмана на судно (лоцманський штормтрап, комбі-

нований трап) повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим Між-
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народною конвенцією про охорону людського життя на морі 1974 року та 

відповідними резолюціями Міжнародної морської організації, що регла-

ментують зазначене питання. 

Лоцман, який прибув на судно, зобов’язаний пред’явити капітану 

судна посвідчення морського лоцмана і вручити лоцманську квитанцію. 

Лоцманські послуги бувають: 

лінійні (міжпортові) лоцманські послуги (надаються на судноплав-

них шляхах у територіальних водах, на фарватерах, каналах, крім підхі-

дних до портів каналів, у відкритому морі); 

портові лоцманські послуги, які надаються в межах акваторій пор-

тів, крім тих ділянок акваторій портів, лоцманські послуги на яких нале-

жать до лінійних (міжпортових) лоцманських послуг. 

Кандидатами на посаду лоцмана можуть бути тільки громадяни Ук-

раїни, які мають: 

чинний в Україні диплом судноводія; 

чинний в Україні диплом капітана далекого плавання, або капітана 

малого плавання, або штурмана далекого плавання; 

документально підтверджений стаж роботи на посаді капітана суд-

на не менше 12 місяців або на посаді старшого помічника капітана судна 

не менше 24 місяців на суднах валовою місткістю 500 регістрових тонн і 

більше; 

висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за 

професією "Лоцман морський"; 

рівень знань англійської мови в обсязі, необхідному для здійснення 

лоцманської діяльності [2]. 

В Україні діє державне підприємство «Дельта-лоцман», в якому 

функціонують шість регіональних лоцманських підрозділів у північно-

західній частині Чорного моря, в Дунайському, Бузько-Дніпровському та 

Азовському басейнах, у тому числі дві єдині морські лоцманські служби 
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«Дунай» та «Миколаїв», а також портові лоцманські служби (далі – ПЛС): 

ПЛС «Чорноморськ», ПЛС «Одеса», ПЛС «Южний» та ПЛС «Маріуполь». 

До району обслуговування ПЛС входять акваторії та рейди портів. 

До району обслуговування ЄМЛС входять як порти, так і канали та річко-

ві фарватери, по яким здійснюються лінійні лоцманські проведення, тому 

до складу ЄМЛС входять портова лоцманська служба з відділеннями у 

портах та лінійна лоцманська служба [3]. 

Таким чином, проаналізувавши науково-практичні та нормативно-

правові джерела, можна зробити висновок, що .державна морська лоц-

манська служба в Україні – це сукупність підрозділів державне підприєм-

ство «Дельта-лоцман», що належить до сфери управління Міністерства 

інфраструктури України, та на яку покладені функції щодо надання лоц-

манських послуг у відповідних районах лоцманського проведення в тери-

торіальному морі й на внутрішніх водних шляхах України. 

Література: 

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 

176/95-ВР, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://jure.in.ua/tema-2-

informatsijne-suspilstvo/  

2. Наказ Міністерства інфраструктури від 08.05.2013 № 

920/23452 «Про затвердження Положення про морських лоцманів» [Еле-

ктронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0920-13 м 

3. Лоцманська служба. «Дельта-лоцман» Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.delta-pilot.ua/pilotage_service  
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УДК 347.79 

НОВИЙ TITANIC ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА 

Автор: Ругін В. В., студент IV курсу спеціальності 081 «Право», Націо-

нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

«Titanic II» ‒ океанський лайнер, що має повторити знаменитий лай-

нер «Titanic». Проект був оголошений австралійським мільярдером 

Клайвом Палмером у квітні 2012 року як флагман круїзної компанії «Блу 

Стар Лайн». Можлива дата спуску на воду спочатку була ‒ 2016 (через 

104 роки після першого рейсу). Планувалося, що лайнер відпливе з Сау-

тгемптона в Нью-Йорк в тому ж році. Однак згодом дата була змінена на 

2018, пізніше – на 2022 рік.  

До 2013 року більш ніж 40 000 чоловік виявили бажання придбати 

квитки на лайнер. 

Варто нагадати, що «Тitanic»‒ найбільше пасажирське судно світу 

класу «Олімпік» на час своєї побудови. «Тitanic» належав англійській 

компанії White Star Line. Під час першого рейсу 14 квітня 1912 лайнер зі-

ткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. У цій катастрофі 

загинуло 1517 осіб.  

Для морського права ця трагедія стала поштовхом для прийняття 

заходів щодо безпеки на морі. Було створено дві комісії – від США та 

Великої Британії. Обидві комісії дійшли однакових висновків щодо при-

чин аварії, зокрема, що багато заходів безпеки або були застарілими, 

або проігноровані. З огляду на це, було рекомендовано впровадити нові 

вимоги щодо дизайну корпусу кораблів, рятувальних жилетів, тренувань 

евакуації, сигналів про допомогу тощо. Окремо рекомендувалося, щоб 

кількість рятувальних човнів відповідала кількості пасажирів на борту су-

дна. Наступного року, у листопаді 1913 р., в Лондоні відбулося засідання 
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міжнародної комісії, яка мала на меті заснувати спеціальний морський 

патруль у складі берегової охорони США для дослідження айсбергів по-

близу узбережжя США. Також було вирішено, що радіостанції на морсь-

ких суднах мають працювати цілодобово, і для них мають бути запасні 

джерела електроенергії [1]. 

З плином часу з’явилися чіткі норми щодо конструкції суден, і 

«Тitanic ІІ» як круїзний лайнер має відповідати цим нормам. Зокрема, 

мова йде про норми Міжнародної конвенції з охорони людського життя 

на морі (SOLAS-74) [2]. Головною метою даного нормативного документа 

є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам з без-

пеки при будівництві, обладнанні та експлуатації суден. SOLAS-74 на-

брала чинності 25 травня 1980 року. 

Відповідно до статті ІІ SOLAS-74, її норми застсовуються до суден, 

які мають право плавати під прапором держави, уряд якої є урядом, що 

домовляється. Таким чином «Тitanic ІІ» також підпадає під дію цієї конве-

нції. 

Сумнівно, що «Тitanic ІІ» можна буде вважати судном історичної 

побудови, для яких може бути зроблене виключення, оскільки він буде 

обладнаний іншою силовою установкою, мати інше рульове обладнання, 

мати конструктивні відмінності від первісного «Тітаніка». 

Виходячи з цього країна прапора «Титаніка ІІ» має дотриматися 

нині чинних норм конвенції СОЛАС для того, щоб здійснювати міжнарод-

ні круїзи. 

Література: 

1. Австралийский миллиардер основал круизную компанию с 

единственной задачей: повторить рейс «Титаника», только со 

счастливым исходом. Сравнительно точная копия легендарного судна 

отправится в круиз в 2018 году [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://nat-geo.ru/travel/titanik-ii-gotovitsya-k-pervomu-reysu/ 
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2. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 

1974 р. ( СОЛАС-74 ) (SOLAS) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251 

 
УДК 347.791.6(477) 

ДО ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЇ МІЖНАРОДНОГО ТА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ЩОДО АРЕШТУ МОРСЬКОГО СУДНА В 

УКРАЇНІ 

Автор: Міляр А. В., студентка ІV курсу спеціальності «Право», Націо-

нального університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Прибережні держави мають власні національні правила, які регу-

люють відносини стосовно арешту суден. В різних державах ці правила 

можуть значно відрізнятися, а можуть мати досить багато спільного. В 

сучасному світі є чітка тенденція уніфікації морського права. Зрозуміло, 

що повна уніфікація права, в тому числі морського, неможлива та навряд 

чи потрібна, проте урегулювання таких відмінностей – це необхідна пот-

реба, яка вже давно практикується міжнародною морською спільнотою. 

Досить легко зрозуміти труднощі, які виникають в Україні у справах 

про арешт судна. 

Перш за все, постає питання про співвідношення міжнародного і 

внутрішнього права. Це питання просте лише на перший погляд, а на-

справді навколо нього йде багато дискусій. Такі дискусії мають далеко не 

тільки теоретичне наукове значення, а викликають значний інтерес у 

практикуючих юристів, оскільки відіграють суттєву роль у формуванні 

правових позицій у конкретних справах [1, c. 8].  

Щодо арешту морських суден діють дві конвенції: Міжнародна кон-

венція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські 

судна, прийнята в Брюсселі 10.05.1952 р., та Міжнародна конвенція про 
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арешт суден, прийнята в Женеві 12.03.1999 р. Відповідні норми цих кон-

венцій по-різному регулюють відносини стосовно арешту суден. Якщо у 

ст. 2 Брюссельської конвенції встановлюється пріоритет національного 

права над міжнародним, то у ст. 2 Женевської конвенції простежується 

положення про пріоритет міжнародного права над національним [1, c. 9-

10]. 

Міжнародні норми стають нормами національного права, коли по-

ложення міжнародних договорів включаються до національних правових 

систем. 

Законом «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уні-

фікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна» від 

07.09.2011 р. Україна впровадила положення цієї Конвенції до свого на-

ціонального законодавства. 

Оскільки Україна є учасницею Брюссельської конвенції 1952 року, 

то в Україні стосовно арешту морських суден має пріоритет національне 

законодавство щодо арешту морського судна.  

Приєднання до Брюсельської конвенції 1952 року вимагало прий-

няття норм внутрішнього права, які привели б його у відповідність до 

міжнародних зобов’язань. Спачатку Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ 

про арешт на морські судна» від 20.12.2011 р. вніс лише дві зміни до 

українського права: до ст. 16 Господарського процесуального кодексу 

України, а також до ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України. 

Ці зміни однаково закріплювали, що справи про арешт морських суден 

для забезпечення морської вимоги розглядаються судом за місцезнахо-

дженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту 

реєстрації судна. Пізніше були внесені ще додаткові зміни, які дозволили 

звертатися за арештом судна за місцем знаходження порту спрямування 

судна. 
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Крім того, арешт морського судна регулюється Кодексом торгове-

льного мореплавства України. Ст.ст. 41-47 КТМ України спеціально при-

свячені інституту арешту суден, але згідно з п. 1 ст. 14 КТМ України вони 

могли стати правовою підставою арешту суден лише під прапором Укра-

їни. Це обмеження знято відповідно до ст. 2 Брюссельської конвенції. 

Конвенцію 1952 року не слід застосовувати у відносинах, де діє лише 

національне право України, зокрема, КТМ України (ст.ст. 41 – 47). 

Література: 

1. Паліюк В. П., Брильов О. А. Особливості судового арешту суд-

на(вантажу) / Адвокат. ‒ 2001. ‒ № 1-2. ‒ С. 8-10.  

2. Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накла-

дення арешту на морські сдуна 1952р.: Приєднання від 07.09.2011 р. // 

База даних «Законодавство України» /ВР України. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g89Кодекс тор-

говельного мореплавства України: Закон від 23.05.1995 р. // База даних 

«Законодавство України» /ВР України. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80 

3. Господарський процесуальний кодекс України : Закон від 

06.11.1991 р. // База даних «Законодавство України» /ВР України. [Елек-

тронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна» 

Закон від 20.12.2011 р. // База даних «Законодавство України» /ВР Укра-

їни. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4190-17 
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УДК 339.543:656.61 

МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ЗАСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Автор: Кравець Д. О., студентка магістратури за спеціальністю 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків пов’язаний з характерними 

тенденціями до лібералізації торговельних відносин, які породжують ри-

зики втрати економічної безпеки держави. Тому ефективне здійснення 

країною активної і цілісної митної політики та реалізація митними ор-

ганами завдань економічної безпеки є запорукою захисту економічних ін-

тересів держави. Складовою митної справи та однією з основних функцій 

митних органів будь-якої країни є митно-тарифне та нетарифне регулю-

вання, розробка й вирішення проблеми належного здійснення митних 

процедур на морському транспорті, приведення цієї важливої галузі тра-

нспортного господарства у відповідність із завданням розбудови в Украї-

ні правової, демократичної держави, формування справжньої ринкової 

економіки. 

Окремі питання щодо визначення місця митних процедур на морсь-

кому транспорті в системі права України, їх взаємозв’язку з іншими інсти-

тутами митної системи, організаційно-правових аспектів функціонування 

митних органів на морському транспорті розглядалися в роботах О.М. 

Ганжина, В.Г. Деркача, Є.В. Додіна, Ю.М. Дьоміна, Ф.Л. Жоріна, М.М. Ка-

ленського, С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, А.В. Мазура, В.Я. Настюка, А.П. 

Павлова, П.В. Пашка, Д.В. Приймаченко, К.К. Сандровського, С.С. Тере-

щенка, О.В.Тодощука, М.Г. Шульги та  ін. 

Метою роботи є дослідження митних процедур на морському тран-

спорті як складової митної політики держави. 
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На сьогодні провадження митної справи та реалізація митної полі-

тики держави залишається стратегічно важливим механізмом забезпе-

чення надходжень до бюджету та сталого економічного розвитку держа-

ву. Ефективному функціонуванню митної системи в країні відводиться 

чільне місці, як у довгострокових Стратегіях [1], так і тактичних Планах 

Уряду [2], у контексті забезпечення заходів щодо покращання функціону-

вання митних органів та господарювання суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД).  

Митна політика України виступає різновидом державної політики, а 

її головним функціональним завданням є забезпечення захисту націона-

льних інтересів та національної безпеки України в політичній, економіч-

ній, соціальній, екологічній та інших сферах. Митна політика базується на 

базових національних інтересах та відповідних аспектах державної полі-

тики національної безпеки і здійснюється шляхом реалізації відповідних 

доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах державної діяль-

ності, як внутрішніх, так і зовнішніх, відповідно до чинного законодавства 

та міжнародно-правових актів та звичаїв. В основному, засоби реалізації 

митної політики є задіяними при переміщенні фізичними та юридичними 

особами товарів через митний кордон України. У відповідності до ст.2 

Митного кодексу митна політика – це система принципів та напрямів дія-

льності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та 

безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулю-

вання зовнішньої торгівлі [3].  

У рамках сервісної концепції державна влада розглядається як 

«постачальник послуг», система державного управління – як організація 

з надання державних послуг, а громадянин – їх замовник та споживач [4, 

c. 523]. Українське слово «сервіс» має іншомовне походження (від англ. 

service – послуга, обслуговування [5, c. 250]) та наповнене позитивним 

змістом, не є «відповіддю» держави на порушення встановлених правил. 
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У юридичній науці є різні підходи до тлумачення поняття «митні 

процедури». На думку Б.М. Габричидзе, митні процедури – це контроль 

за дотриманням порядку переміщення товарів і майна, огляд предметів, 

оформлення митних документів, накладення митних забезпечень, пере-

вірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахуван-

ня підлягаючих сплаті сум, передача статистичних відомостей в органи 

Держкомстату та інші дії, що здійснюються органами державного митного 

контролю на виконання законодавства з митних питань [6, с.189].  

Деякі науковці, зокрема, Ю.П.Соловков, К.Є.Гальський, В.П.Гмирко, 

О.Б.Єгоров, розділяють категорії «митні операції» й «митні процедури», 

розуміючи під першими дії, пов’язані з провадженням митного контролю 

щодо правомірності переміщення транспортних засобів і товарів через 

митний кордон країни, митного оформлення цих товарів, а також стяг-

ненням мита, митних зборів та інших митних платежів [7, с. 154], а під 

другими – порядок та організацію переміщення товарів та інших предме-

тів через митні кордони, оподаткування митом, оформлення, здійснення 

митного контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики [7, с. 

156].  

Одним з перших спеціальних нормативних актів у сфері прова-

дження митних процедур на морському транспорті був «Порядок здійс-

нення митного контролю за переміщенням через митний кордон України 

товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й по-

ромного видів транспорту», затверджений наказом Державної митної 

служби України №26 від 23 січня 2001 р. [8].  

Необхідно зазначити, що морський транспорт можна розглядати у 

2-х аспектах: як товар і як транспортний засіб. Вбачається абсолютно ар-

гументованим саме такий поділ, однак ми розглядаємо транспортний за-

сіб інакше аніж у визначенні, що наводиться в Митному кодексі України 

2002 р. [8]. Положення його пунктів 39 і 40 ст.1 є не зовсім зрозумілими й 
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доволі спірними. Так, п.39 цього Кодексу визначає товари як будь-яке ру-

хоме майно (в тому числі валютні й культурні цінності), електрична, теп-

лова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком тих, 

що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів че-

рез митний кордон України. А в п.40 закріплено, що транспортні засоби – 

це будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного 

транспорту, що застосовуються виключно для перевезення пасажирів і 

товарів через митний кордон України. Отже, за цими приписами маломі-

рне судно, призначене для особистого пересування без мети перевезен-

ня пасажирів і товарів через митний кордон України, за МК визнається 

товаром, хоча в дійсності це є звичайний транспортний засіб[8]. 

Узагальнивши ці трактування митних процедур, можна зробити ви-

сновок, що вони складаються з 3-х основних елементів (процедур): 

•процедура митного контролю; 

•процедура митного оформлення; 

•процедура справляння передбачених законом податків і зборів. 

Є.В.Додін пропонує розглядати митні процедури на морському тра-

нспорті залежно від виду вищезазначеного транспорту [9, с.60-79].  

В загальному вигляді можна класифікувати ці процедури з ураху-

ванням саме виду морського транспорту наступним чином. Це митні 

процедури на суднах: (а) пасажирських, (б) вантажних, (в) військових, (г) 

риболовецьких, (д) поромних, (е) маломірних, а також (є) з митного конт-

ролю маломірних суден, плавзасобів лоцманської та інших служб порту 

[10]. 
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УДК 341.225.5 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОРСЬКИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ 

ПІД ЧАС ЛИХА І ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА МОРІ 

Автор: Левчук А. Ю., студентка магістратури за спеціальністю 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Активний розвиток перевезень і лінійного судноплавства висунуло 

на перший план необхідність забезпечити безпеку на морі. Велике поши-

рення на морському флоті отримали радіотехнічні засоби зв’язку завдяки 

своїй зручності та надійності визначення місця судна в морі в умовах по-

ганої видимості та для швидкого реагування під час лиха. 

Транспортний сектор в Україні перебуває у процесі кардинальних 

трансформаційних морських перетворень. Регулювання відносин у сфері 

судноплавства належить до пріоритетних напрямів внутрішньої політики 

нашої держави. Створення правових стимулів для розвитку транспортної 

системи відповідно до напрямів розвитку держави, закріплених у Консти-

туції України, є однією з основних запорук підвищення добробуту суспі-

льства, його економічного потенціалу та охорони людського життя.  

Саме тому здійсненню ефективного контролю та нагляду у сфері 

судноплавства, спрямованих на забезпечення високого рівня безпеки, 

виявлення, припинення та усунення порушень законності має приділяти-

ся належна увага з боку держави та уповноважених нею органів.  

Діяльність учасників відносин у сфері транспорту має бути законо-

давчо врегульованою, оскільки використання транспортних засобів може 

завдати непоправної шкоди життю та здоров’ю населення, екології, вод-

ному світу (тваринам, рослинам) і тягнути за собою адміністративну чи 

кримінальну відповідальність учасників таких відносин. Між тим норма-
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тивно-правове регулювання безпеки судноплавства, засобів річкового 

транспорту та маломірних суден і досі перебуває на недостатньому рівні. 

На даний час компетенція щодо розв’язання проблем безпеки на 

морі і наданням допомоги суднам, що терплять лихо, належить Міжна-

родної морській організації (ІМО) [1]. ІМО в 1978 році почали запрова-

дження Глобальної морської системи зв’язку під час лиха і для забезпе-

чення безпеки мореплавства (ГМСЗБ). Україна стала членом Міжнарод-

ної морської організації у 1994 році. Участь України в ІМО забезпечуєть-

ся Міністерством інфраструктури України, Міністерством закордонних 

справ України та Міністерством юстиції України. 

Сповіщення про лихо – це швидке і надійне передавання інформа-

ції суднам, що знаходяться поблизу, а також рятувально-

координацiйному центру (РКЦ). Останній через берегову радiостанцiю 

або берегову наземну станцію системи ІНМАРСАТ передає її пошуково-

рятувальним службам. Сповіщення про лихо має містити назву аварійно-

го судна і координати аварії та, якщо це можливо, вид лиха й іншу інфо-

рмацію, яка може бути корисною при проведенні пошуково-рятувальної 

операції (ПРО). Засоби зв’язку при цьому мають забезпечити оповіщення 

про лихо, незалежно від району плавання судна, у таких трьох напрям-

ках: судно-берег, судно-судно і берег-судно [2,c.10]. 

Cуб’єктами єдиної системи проведення з пошуку і рятування на мо-

рі в Україні є Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури, Мініс-

терство внутрішніх справ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, 

Адміністрація Державної прикордонної служби, Державна авіаційну слу-

жба, Державна служба морського та річкового транспорту. 

Спеціальні норми зв’язку під час лиха на морі містить Конвенція 

Міжнародного союзу електрозв’язку разом з «Ухвалою деяких термінів, 

які використовуються в цій Конвенції та в адміністративних регламентах 
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Міжнародного союзу електрозв’язку», яка укладена в Женеві 22 грудня 

1992 р.[3]. 

Дана Конвенція закріплює поняття електрозв’язку, що здійснюється 

за допомогою радіохвиль, розуміючи під останніми електромагнітні хвилі, 

які розповсюджуються у вільному просторі без штучного спрямовуючого 

середовища. Конвенція розрізняє радіохвилі на дві групи:  

- з частотами нижче 3000 ГГц;  

- з частотами вище 3000 ГГц, на які поширюється Конвенція тільки 

в частині вимог, встановлених пунктами 149-154.  

Регламент радіозв’язку разом з Резолюцією №2 щодо справедли-

вого використання на рівних правах усіма країнами геостаціонарної орбі-

ти і смуг частот для служб космічного радіозв’язку та Резолюції №507 

щодо укладення угод і складання відповідних планів для радіомовної су-

путникової служби, які прийняті в Женеві 6 грудня 1979 р .  

Застосування зазначеного регламенту і супутніх йому документів в 

даний час передбачено Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку 

1992 р.  

У розділі I регламенту закріплені визначення окремих термінів, які 

застосовуються в даній сфері. Так, під електрозв’язком Регламент розу-

міє будь-яку передачу, випромінювання або прийом знаків, сигналів, пи-

сьмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду 

по дротовій, радіо, оптичній чи інших електромагнітних системах, а під 

радіозв’язком традиційно для міжнародних актів – електрозв’язок, що 

здійснюється за допомогою радіохвиль.  

При цьому Регламент виділяє два види радіозв’язку: 

- наземна - будь-яка застосовується на планеті Земля радіозв’язок, 

за винятком космічної радіозв’язку або радіоастрономії;  
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- космічна - будь-яка радіозв’язок, при якій використовується одна 

або кілька космічних станцій, або один або кілька відображають супутни-

ків, або інші космічні об’єкти.  

Також закріплює поняття радіоастрономії, тобто астрономії, засно-

ваної на прийомі радіохвиль космічного походження.  

До міжнародних актів, які регулюють порядок використання ра-

діозв’язку в частині своїх норм можна віднести вище згадану Конвенцію 

про Міжнародну організацію морського супутникового зв’язку 

(ІНМАРСАТ), яка укладена в Лондоні 3 вересня 1976 Конвенція про Між-

народну організацію морського супутникового зв’язку (ІНМАРСАТ) (Ра-

зом з Процедурою вирішення спорів, передбачених статтею 31 Конвенції 

та статтею XVI Експлуатаційної згоди.) 

Наприклад, ЦВВ є однією з основних підсистем радіозв’язку в гло-

бальній морській системі зв’язку у разі лиха та забезпечення безпеки. 

Цифровий вибірковий виклик (ЦВВ)  – вид радіозв’язку, що використовує 

цифрові коди для передавання викликів і налагодження зв’язку у вигляді 

формалізованих повідомлень. Відповідно до норм регламенту ра-

діозв’язку всім радіотелефонним передачам із  пріоритетом важливості 

повинен передувати відповідний цифровий вибірковий виклик. Проте на 

практиці процедури радіозв’язку з використанням ЦВВ постійно порушу-

ються як у випадках лиха, так і при зв’язку з іншими пріоритетами. [ 4 c. 

183] 

Нині в морському радіозв’язку використовується голосова ідентифі-

кація оператора передавальної станції значною мірою залежить від 

«людського чинника» і тому може бути відсутньою взагалі, передана із 

затримкою або сприйнята з помилками, що в істотній мірі може позначи-

тися на безпеці судноплавства, особливо в складних навігаційних умо-

вах, що вимагають оперативних рішень в управлінні судном. Тому , як 

навігація , так і самі норми закріплені законодавством повинні удоскона-
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люватись. Слід відзначити інтенсивне впровадження сучасних навігацій-

них систем, зокрема, автоматичної ідентифікаційної системи суден та 

електронної картографічної навігаційної інформаційної системи. [ 4 c. 

186] 

Мережеві та інформаційні системи і, в першу чергу, інтернет, відіг-

рають важливу роль у сприянні транскордонному руху товарів, послуг та 

людей. Через транснаціональний характер, значні порушення функціо-

нування таких систем, як навмисні, так і ненавмисні, а також незалежно 

від місця здійснення, можуть впливати на окремі держави-члени та Союз 

у цілому. Таким чином, безпека мережевих та інформаційних систем сут-

тєва для безперебійного функціонування внутрішнього ринку. 

Спираючись на значний прогрес у рамках Європейського форуму 

держав-членів у сприянні обговоренням та обмінам належними практи-

ками в політиці, у тому числі розробки принципів для європейського спів-

робітництва з питань кібер-кризи, необхідно створити Групу співпраці, що 

складатиметься з представників держав-членів, Комісії та Європейського 

агентства з питань мережевої та інформаційної безпеки («ENISA»), для 

підтримки та сприяння стратегічній співпраці між державами-членами 

щодо безпеки мережевих та інформаційних систем. Для того, щоб така 

група була дієвою та інклюзивною, суттєво, щоб всі держави-члени мали 

мінімальні можливості та стратегію, що забезпечує високий рівень без-

пеки мережевих та інформаційних систем на їхній території. Крім того, 

необхідно застосовувати вимоги до безпеки та повідомлення до опера-

торів основних послуг та надавачів цифрових послуг щоби просувати ку-

льтуру управління ризиками та забезпечити звітування про найсерйозні-

ші інциденти[5]. 

Можна зробити висновок, результативна відповідь на виклики в 

сфері безпеки мережевих та інформаційних систем вимагає глобального 

підходу як національному так і на міжнародному рівні, що охоплюватиме 
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спільні мінімальні вимоги до розбудови спроможності і планування, обмін 

інформацією, вимоги співпраці та спільні безпекові вимоги до операторів 

основних послуг та надавачів цифрових послуг. Однак, радіозв’язок для 

забезпечення  безпеки на морі проходить свою інтеграцію від «застаріло-

го» до новітнього та більш якісного зв’язку під час лиха, що допоможе 

зберегти саме цінне – людське життя.  
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Актуальність даної теми зумовлена недостатнім рівнем розповсю-

дженості знань про Антарктичний регіон та його вплив на планету. Важ-

ливість державного фінансування діяльності науковців на материку є не-

заперечним фактом. Важливим є усвідомлення великого потенціалу ук-

раїнської науки в галузі антарктичних досліджень як для науки в цілому, 

так і для сприйняття нашої держави на міжнародній арені як надійного 

партнера, країну з великим інтелектуальним рівнем населення.  

Метою статті є висвітлення діяльності нашої країни в Антарктиді, 

починаючи з проголошення незалежності України, розгляд можливих га-

лузей наукових досліджень та законодавчих актів щодо антарктичної 

станції, а також розгляд діяльності Національного антарктичного науко-

вого центру як органу державного управління в сфері антарктичних дос-

ліджень. 

Антарктида – материк, дослідження якого розпочалося за часів, ко-

ли уся діяльність науковців є задокументованим процесом. Якщо зверну-

тися до наявних джерел, то можна цілком прослідкувати історію знайом-

ства людства з цим холодним та відчуженим континентом. З часів пер-

шого контакту людини з цією холодною пустелею пройшло майже 200 

років і тепер тут можна нарахувати 40 наукових станцій, що займаються 

дослідженням екології, природних ресурсів та метеорології регіону, се-

ред цих станцій і українська станція імені академіка Вернадського [5]. 
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Наявність власної станції на материку є приводом для гордості, 

адже свідчить про високий рівень науково-технічного розвитку країни 

учасниці. 

Вперше українські дослідники, якщо не враховувати здобутки укра-

їнських вчених часів СРСР, з’явилися на континенті в 1996 році, коли Ан-

глійське Антарктичне Товариство передало Україні станцію Фарадей, яка 

в подальшому і отримала назву імені академіка Вернадського [3]. 

Звичайно, українці досліджували регіон і до проголошення Украї-

ною незалежності, проте після розпаду СРСР усі станції відійшли під ві-

дання Російської Федерації, яка оголосила себе правонаступницею Ра-

дянського Союзу. Україна ж потрапила до дослідницького складу мате-

рика завдяки діяльності С. Комісаренка, який був послом України у Вели-

кобританії та зміг добитися передачі станції «Фарадей» нашій країні 

майже безкоштовно, а саме – за один фунт стерлінгів.[3] 

Розташована станція на мисі Марина острова Галіндез. Не зважа-

ючи на те, що найсприятливіший період роботи – антарктичне літо (лис-

топад – березень), вона працює цілий рік та є метеорологічною та геог-

рафічною обсерваторією. В зимовий період на усіх станціях материка діє 

черговий режим роботи для того, аби підготувати станції до прибуття но-

вих експедицій влітку. Взимку на «Академіку Вернадському» залишаєть-

ся до 10 осіб [1].  

Управління діяльністю науковців на станції за часи незалежної Ук-

раїни здійснюється через Національний антарктичний науковий центр 

(раніше – Український антарктичний центр) – це державний оператор Ук-

раїни в Антарктиці, що підпорядковується Міністерству освіти і науки Ук-

раїни. В межах своїх повноважень Центр займається розробкою та вико-

нанням програм досліджень в Антарктиці, підготовкою та проведенням 

комплексних наземних та морських експедицій у Південній півкулі, а та-

кож дослідженнями у сфері захисту навколишнього природного середо-
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вища. На сьогоднішній день Центр організував 23 українські антарктичні 

експедиції та неперервну роботу і дослідження на станції «Академік Вер-

надський». Центр співпрацює з низкою науково-дослідних установ та ор-

ганізацій, зокрема, науковими університетами та інститутами Національ-

ної академії наук, академії медичних наук, МОН та іншими установами та 

організаціями [1]. 

Керується у своїй діяльності НАНЦ Постановою Кабінету Міністрів 

«Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми про-

ведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки» №1002 від 3 лис-

топада 2010 року. Метою програми є проведення фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективно-

го функціонування наукової станції, виконання міжнародних зобов’язань 

України відповідно до Договору про Антарктику [4]. 

На станції «Академік Вернадський» наразі здійснюються геолого-

геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні, геокосмічні, біологічні, 

медико-фізіологічні дослідження. Тобто, українці вивчають на материку 

як атмосферу, так і гідросферу та сферу льодовиків.[5] 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що після більш як двадця-

тирічної діяльності України в Антарктиці, в нашої країни є великі перспек-

тиви на світовій арені як передової країни антарктичних досліджень. Але 

для цього необхідна державна підтримка діяльності України в Антаркти-

ці. Відомий науковець та перший керівник НАНЦ Гожник виділяє такі нау-

кові пріоритети в антарктичній діяльності: 

1) визначення глобальної взаємодії атмосфери Антарктики та Пів-

денного океану; 

2) вивчення механізму зменшення льодовикового покриву Антарк-

тики3 

3) відтворення процесів зародження і розвитку життя в Антарктиці; 

4) розкриття процесів зародження і розвитку життя в Антарктиці; 
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5) взаємодія геосфер Землі і Космосу; 

6) визначення і пом’якшення впливу діяльності людини в Антарктиці 

[2]. 

Таким чином, можна сказати, що діяльність станції «Академік Вер-

надський» має великий потенціал та значний масив наукових пріоритетів 

та завдань, які потребують рішення.  Для цього необхідне посилене 

сприяння держави та справляння відповідної державної політики, пок-

ращене фінансування.  

Окрім бюджетної проблеми, існує проблема законодавчої невизна-

ченості діяльності України на материку. Відповідний законопроект багато 

разів реєструвався у Верховній Раді, проте не був належним чином розг-

лянутий. Прийняття Закону України про забезпечення діяльності в Анта-

рктиці дасть змогу розмежувати повноваження органів виконавчої влади, 

що регулюють відносини у сфері дослідження материка, а також розгля-

нути питання функціонування станції та соціального захисту її працівни-

ків. 

Наостанок варто зазначити, що діяльність України в Антарктиці мо-

же бути розцінена не тільки як наукова, але й як важіль міжнародного ви-

знання України як надійного партнера. Окрім того, незабаром можливим 

є варіант початку розроблення і освоєння антарктичних надр, що відіграє 

для України позитивну роль в економічному плані. В аспекті природоохо-

ронної діяльності нашої держави в регіоні, вона сприятиме зміцненню 

позицій України в системі Договору про Антарктику.  

Література: 
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2. Гожик П. Ф.,  Литвинов В. А, Маланчук В. М.  «Двадцять років 

в Антарктиці:основні досягнення та перспективи» - Український антарк-

тичний журнал URL:  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129678 
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Під протоками потрібно розуміти природні морські проходи, які 

з’єднують між собою частини відкритого моря або моря й океану [1]. 

Багато з них є єдиним можливим морським шляхом для міжнарод-

ного судноплавства. Тому вони стали відомі як міжнародні протоки. Се-

ред них варто назвати протоки Ла-Манш і Па-де-Кале, Гібралтарську, 

Сінгапурську, Малаккську, Баб-ель-Мандебську та ін [1]. 

Берега протоки можуть належати одній державі або двом, чи біль-

ше державам. Якщо ширина протоки перевищує подвійну ширину тери-

торіального моря прибережної держави або держав, на тій частини про-
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токи, що знаходиться поза межами територіального моря, діє принцип 

свободи судноплавства. Якщо ж ширина протоки не є більшою, ніж по-

двійна ширина територіального моря, міжнародно-правовий статус про-

токи є подібним до статусу територіального моря (так звані «територіа-

льні протоки»). Традиційно на підставі звичаєвої норми міжнародного 

морського права в водах протоки діяло право мирного проходу. 

Женевська конвенція про територіальне море і прилеглу зону забо-

роняє у п. 4 ст. 16 призупиняти право мирного проходу іноземних суден 

через протоки, які служать для міжнародного судноплавства між двома 

частинами відкритого моря або між відкритим морем і територіальним 

морем іноземної держави. 

Враховуючи, що внаслідок збільшення ширини територіального 

моря, багато проток стало територіальними, Конвенція ООН з морського 

права 1982 р. задля гарантування морського судноплавства запровади-

ла новий інститут – право транзитного проходу. 

Транзитний прохід полягає у використанні свободи судноплавства і 

польоту лише з метою безперервного і швидкого транзиту через протоки 

між однією частиною відкритого моря або виключної економічної зони і 

іншою частиною відкритого моря або виключної економічної зони. Тран-

зитний прохід має бути безперервним і швидким, що не виключає прохід 

через протоку для цілей входу, виходу або повернення з держави, що 

межує з протокою, при дотриманні умов входу в таку державу. 

Судна і літальні апарати при здійсненні права транзитного проходу 

повинні утримуватись від будь-якої діяльності, окрім тієї, яка властива їх 

звичайному порядку безперервного і швидкого транзиту, за винятком ви-

падків, коли така діяльність викликана обставинами непереборної сили 

або лихом. Також вони повинні дотримуватись морських коридорів, що 

визначені прибережною державою, а також інших правил цієї держави 

[2]. 
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У свою чергу прибережна держава не повинна ані чинити перешкод 

транзитному проходу, ані призупиняти це право. 

Держави, що межують з протоками, не повинні перешкоджати тран-

зитному проходу і повинні відповідним чином сповіщати про будь-яку ві-

дому їм небезпеку для судноплавства в протоці або прольоту над прото-

кою. Не повинно бути ніякого припинення транзитного проходу. 

Конвенція ООН по морському праву 1982 р. встановила такі види 

проток, які використовуються для міжнародного судноплавства: 

- протоки між однією частиною відкритого моря або економічної 

зони, в яких будь-які судна користуються правом безперешкодного тран-

зитного проходу в цілях безперервного і швидкого проходу або прольоту 

через протоку; 

- протоки між островом і континентальною частиною прибереж-

ної держави, в яких застосовується право мирного проходу як для тран-

зиту, так і для заходу в територіальні і внутрішні води; 

- протоки між одним районом відкритого моря і територіальним 

морем держави, в яких також застосовується право мирного проходу; 

- протоки, правовий режим в яких регулюється спеціальними 

міжнародними угодами (Чорноморські протоки, Балтійські протоки і т.д.). 

Право транзитного проходу через міжнародну протоку означає пра-

во здійснення свободи судноплавства і польоту з метою безперервного і 

швидкого транзиту через протоку. Прибережна держава (держави) не 

вправі скасовувати чи обмежувати право транзитного проходу. Зі свого 

боку, судна і літальні апарати при здійсненні даного права зобов’язані 

дотримуватися загальноприйнятих правил, процедур і практик, що сто-

суються безпеки на морі, скорочення і запобігання забруднення із суден, 

а також діючих правил польотів і використання радіочастот, виділених 

для передачі сигналів лиха. 
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Загальна вимога до судів і літальних апаратів, що здійснюють тран-

зитний прохід у міжнародній протоці, полягає в тому, що вони повинні 

утримуватися від будь-якої погрози силою або її застосування проти 

прибережних держав, а також від будь-якої іншої діяльності, не властивої 

звичайному порядку транзитного проходу, крім випадків дії випадків, 

спричинених лихом або обставинами непереборної сили. 

Держави, що межують з міжнародною протокою, мають право в 

межах, передбачених міжнародними угодами, регулювати транзитний і 

мирний прохід судів і літальних апаратів через протоку, зокрема, встано-

влювати правила відносно: 

- безпеки судноплавства; 

- запобігання забрудненню з судів; 

- недопущення рибальства; 

- навантаження і розвантаження товарів, посадки і висадки осіб 

тощо [3]. 

Таким чином, проаналізувавши науково-практичні та нормативно-

правові джерела, можна зробити висновок, що морська протока – це 

природний морський прохід, що сполучає райони одного і того ж моря 

або моря і океани між собою. Правовий статус морських проток визнача-

ється Женевською конвенцією про територіальне море та прилаглу зону 

1958 року, Конвенцією ООН по морському праву 1982 року, рядом лока-

льних конвецій, наприклад, Конвенцією Монтрьо про статус проток 1936 

року. Перед Україною ще стоїть завдання вирішити проблему із статусом 

та режимом користування Керченкською протокою, враховуючи вище-

вказані міжнародні джерела. 

Література: 

1. Міжнародне публічне право - Репецький В. М [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:https://westudents.com.ua/glavy/65365-1441-

mjnarodn-protoki-ta-kanali.html. 
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Проблема морского пиратства – совокупность преступлений против 

личности, экономики и безопасности государства. Если рассмотреть 

данные Международного центра по борьбе с пиратством, то сегодня в 

море около двухсот крупных группировок пиратов. За последние годы 

нападениям подверглись более 62 стран мира [1]. 

За данными экспертов более 40 000 000 000 долларов составляет 

ежегодный мировой ущерб от морского пиратства. Более 2000 моряков, 

по неофициальным данным, находятся в пиратском плену, в числе кото-

рых – граждане Украины. В 450 000 000 долларов в год оценивается 

размер прямых финансовых убытков от морского пиратства [2]. 
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К «горячим точкам» морского пиратства можно отнести берега Ма-

лайзии, Филиппин, Южно-Китайского моря, Гвинеи, западного берега 

Африки, Бразилии и других. 

Из-за этого двумя основными факторами развития пиратства есть 

попустительство со стороны государства, а вернее сказать, отсутствие 

единой государственной власти в глубокий политический, экономический 

и социальный кризис. Многие мужчины экономическим выходом из него 

видят для себя в участии в вооруженных группировках, совершающих 

вооруженные нападения и похищения и на суше, и на море. Однако это 

является лишь одним аспектом проблемы. Вторым элементом процве-

тания пиратства является безнаказанность с точки зрения норм между-

народного права. С 2008 года и до настоящего времени не проведено 

реформирования международного права на предмет введения между-

народной ответственности за пиратство, а также не создано специали-

зированного органа, применяющего санкции к лицам, организациям и 

государствам, осуществляющим и способствующим осуществлению пи-

ратской деятельности. 

На сегодняшний момент нормы, которые регулируют пиратство на 

международном уровне, считаются устаревшими и требуют полнейшего 

переформатирования. Так, основными источниками современного меж-

дународного права является Конвенция ООН по морскому праву 1982 

года и Конвенция ООН о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства 1988 года. 

Согласно этого документа, а именно статьи 101 Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года, пиратством признается любой неправомер-

ный акт, а также любое деяние, являющееся подстрекательством или 

сознательным содействием совершению насилия, задержания или лю-

бой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажира-

ми какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого 
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летательного аппарата и направленный: в открытом море – против дру-

гого судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, 

находящихся на их борту; против какого‐либо судна или летательного 

аппарата, лиц или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни 

было государства; любой акт добровольного участия в использовании, 

какого‐либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием 

обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат является 

пиратским судном или летательным аппаратом [3]. 

Что касательно Украины, то пиратство как преступление против 

человечества регулируются Уголовным кодексом Украины, а именно в 

статье 446 УКУ указано, что пиратство, а именно использование с целью 

получение материального вознаграждения или иной личной выгоды во-

оруженного судна для захвата другого морского или речного судна, при-

менение насилия в отношение экипажа или пассажиров – наказываются 

лишением свободы на строк от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. Так же стоит отметить, что те же деяния, совершенные по-

вторно или повлекшие гибель людей, либо иные тяжкие последствия – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества [4].  

Отмечают, что пиратство имеет определенную внешнею поддерж-

ку. В данном случаи подозрения падают на Переходное федеральное 

правительство Сомали, признанное международным сообществом в ка-

честве законной сомалийской власти [1]. И особо стоит обратить внима-

ние на то, что пираты работают як единая команда, и их лояльность к 

друг другу заменяет им все другие качества. 

В соответствии с приведенными фактами можно сделать вывод о 

том, что общая криминогенная ситуация в мире и несовершенство пра-

вовых норм мешает в настоящее время эффективно бороться с прояв-

лениями пиратства. Для этого требуется высокая степень кооперации 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

240 

координации усилий правоохранительных органов всех стран мира. 

Именно, поэтому государствам необходимо создать на мировом уровне 

конвенцию, которая я бы смогла регулировать все вопросы, связанные с 

данной проблемой.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

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

та конституційного права, Національний університет кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова, м. Миколаїв  

 

Майже всі країни світу визнають пріоритет норм міжнародного пра-

ва над нормами національного законодавства, і Україна не є виключен-
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ням. Іншими словами, якщо норми внутрішнього законодавства супере-

чать нормам міжнародних договорів, то застосовуються норми міжнаро-

дних договорів. 

Норми міжнародно-правової охорони авторського права сформу-

льовані в ряді конвенцій, угод і договорів. Міжнародний період охорони 

авторського права розпочався з підписання Бернської конвенції про охо-

рону літературних і художніх творів 09 вересня 1886 року (далі – Бернсь-

ка конвенція). Поява й поширення технічно все більш досконалих мето-

дів використання творів вимагало змін Бернської конвенції, яка перегля-

далася у 1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971 і 1979 роках. Текст ді-

ючої конвенції відповідає Паризькому акту 1971 року, зміненому у 1979 

році [2, с. 21]. 

Основним принципом Бернської конвенції є принцип територіаль-

ності, який закріплено у ст. 5, зокрема: Щодо творів, з яких авторам на-

дається охорона на підставі цієї Конвенції, автори користуються в краї-

нах Союзу, крім країни походження твору, правами, які надаються нині 

або будуть надані в подальшому відповідними законами цих країн своїм 

громадянам, а також правами, особливо надаваними цією Конвенцією 

[1]. 

Засада територіалізму виражається у з’ясуванні змісту авторських 

прав у Бернській конвенції. Обсяг охорони визначається відповідно до 

закону країни, в якій обґрунтовується вимога щодо охорони. Суб’єкту 

охорони надається національний режим, тобто ті самі права, які нада-

ються законодавством цієї країни. Крім цього, автору надаються права, 

спеціально передбачені Бернською конвенцією. Здійснення авторських 

прав та охорони цих прав у країні не залежить від охорони творів у країні 

їх походження [3, с. 82].   

Бернська конвенція містить широкий перелік творів, які підпадають 

під конвенційну охорону. Статтею 2 визначено, що термін «Літературні і 
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художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, 

яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, 

брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші поді-

бного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні 

твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематогра-

фічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогіч-

ним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, 

графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, 

виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистец-

тва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що 

відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам. Проте за 

законодавством країн Союзу зберігається право приписати, що літерату-

рні і художні твори або будь-які певні їх види не підлягають охороні, якщо 

вони не закріплені в тій або іншій матеріальній формі [1]. Слід зазначити, 

що Бернська конвенція виділяє наукові твори як самостійну групу охоро-

нюваних творів.  

Стаття 5 (2) Бернської конвенції передбачає, що користування ав-

торськими правами і їх здійснення не пов’язано з виконанням формаль-

ностей. Дане положення означає, що охороні підлягають твори з момен-

ту їх створення у будь-якій матеріальній формі і не потребують будь-яку 

реєстрацію, депонування примірників тощо. 

Положення Бернської конвенції, що встановлюють строк охорони 

авторських прав, не лишалися незмінними [4, с. 21]. На сьогоднішній 

день, відповідно до ст. 7 Бернської конвенції термін охорони, надаваний 

цією Конвенцією, становить увесь час життя автора і п’ятдесят років піс-

ля його смерті [1]. 

Таким чином, сьогодні вже певною мірою склалась система міжна-

родно-правового захисту авторських прав, а норми Бернської конвенції 

закріплюють основні стандарти їх охорони і захисту. Проте, застаріла си-
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стема правової охорони і захисту авторських прав призводить до чис-

ленних порушень і потребує вдосконалення з урахуванням сучасних тех-

ніко-технологічних, економічних та політичних умов.  
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THE EMPLOYMENT FOR FOREIGN TEACHERS  

OF ENGLISH IN CHINA 

Author: Andrii Balaban, teacher of English, China  

 

During the last 10 years, the demand for teachers of English in China 

has skyrocketed. And with that, dozens upon dozens of agencies were estab-

lished, offering their services in finding just the perfect teacher for the school 

of English. They promise to find a native speaker with the experience in the 

teaching field for just several thousand CNY (local currency) a month.  

Unfortunately, the People’s Republic of China government prohibits to 

hire a non-native speaker or at least a person with an English speaking coun-
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try diploma. Only recently, the Chinese government allowed hiring citizens of 

the Philippines. According to local regulations, a term “native teacher” refers 

to the USA, GB, South Africa, Canada, Australia, Ireland and New Zealand 

passport holders. So it makes the task of finding a “qualified” teacher quite 

hard. Although, as practice shows, a legal restriction for someone who wants 

to get money is not a problem at all.   

Agencies in Ukraine are offering vacancies on different headhunting 

web sites, and they can easily be spotted because of the unusually high sala-

ry. For a teaching position, the salary is about 4-5 times higher in China than 

in Ukraine. Naturally, a lot of young and broke alumni are ready to take a risk, 

go to China and break several immigration laws, just to get the salary that al-

lows them to buy a car or an apartment after two or three years of work, com-

pared to ten at home.  

To work in China legally one must hold at least a Bachelors degree, be 

a native speaker, have two years of teaching experience, but there are just 

not enough native speakers willing to come to China. Sometimes schools are 

more interested in Ukrainian, Russian or Belarusian teacher, as native 

speakers do not have any experience and adequate diploma. In this case, 

Ukrainian teachers are both cheaper and more qualified. Unfortunately, it is a 

normal situation here when an ex-plumber is teaching kids in kindergarten 

and a very respected teacher Asian of appearance doesn’t get the position 

because of the skin colour. So agencies are signing contracts with people all 

over the world. Teaching experience and even a decent level of English is not 

strictly required, so any person who knows a little English can go to China 

and say that they are a teacher. Provided contracts usually don’t hold any le-

gal power and are dismissed by companies and teachers likewise.  Compa-

nies are making tourist visas, students or business ones. Teachers are then 

get sent across China and are usually asked not to tell anybody that they are 

Ukrainians, Russians etc. The teacher is normally asked to pretend to be Brit-
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ish or American. Usually, parents and even other employees don’t notice the 

accent unless someone tells them.   

To start work in China, teachers are asked to pay all visa fees, plane 

tickets and other expenses not only at the beginning of the term but every 

time the renewal is needed. If any unexpected problem, denied a visa, or 

health issue occurs, teachers are left unprotected, as only Working Visa pro-

tects the employee and grants insurance. Usually, workers are officially hired 

to positions not connected to teaching, to other companies that may be locat-

ed not even in the same province. Also, there are two main ways to pay off an 

agency fee ‒ it is either at the beginning of the contract or a monthly payment 

of roughly six-seven hundred dollars that is deducted from the salary for 

about half a year. 

Corruption is a huge problem of Mainland China, except for Hong Kong, 

Macao and Taiwan. To get any visa one should get an invitation from a Chi-

nese citizen or company that is eligible to invite foreigners. Most of Chinese 

private English schools don’t have any permits even to run the business. But 

yet they can be working for years and decades. Entrepreneurs know who do 

they need to give money to, thus they have no problems with the law. Agen-

cies and some University employees make fake invitation letters with real 

stamps that allow potential teachers to get 180 days Student Visa. Will illegal 

worker get caught by police or not depends on how much money did his em-

ployer pay to the local office. 

So, is it worth the risk? On the one hand, a decent salary, unique expe-

rience and an opportunity to live better than most young people in the coun-

try. On the other hand, a huge risk of getting caught and spending a few 

months in a Chinese jail, spending a lot of money on visas and tickets and 

having a hard time in the foreign environment. One must decide for himself.  
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УДК 341.225.5 

THE DIFFERENCE BETWEEN THE MARITIME LAW AND THE LAW 

OF THE SEA 

Author: Dovzhenko Denis, the II-year student, specialty 081 “Law”, Admiral 

Makarov Nutional University of Shipbuilding, Mykolayiv 

 

For a long time, the spaces of the seas and oceans have served hu-

manity as a field of various activities (navigation, mining of living and non-

living marine resources, scientific research, etc.). In the course of this activity, 

the states and international organizations enter into relations with each other, 

which are governed by legal norms that are interrelated and constitute as a 

whole the field of international legal regulation, called international law of the 

sea. 

In Ukraine, the Law of the Sea is limited to one concept. Maritime law of 

Ukraine – is a sub-branch of international private law that regulates property 

relations complicated by a foreign element, arising in the process of interna-

tional economic circulation and associated with the use of the sea. 

In the USA there are several concepts of the Maritime Law that have 

their own characteristics. Maritime law – is the collection of laws and agree-

ments that govern behavior and activities on the seas. The area of law gov-

erns how people interact and do business on the waters of the world. 

There is the other consept – “Admiralty law” in the USA. 

Admiralty law – is a body of law that governs nautical issues and private 

maritime disputes. Admiralty law consists of both domestic law on maritime 

activities, and private international law governing the relationships between 

private parties operating or using ocean-going ships. 

Law of the Sea – is a body of international law that concerns the princi-

ples and rules by which public entities, especially states, interact in maritime 

matters, including navigational rights, sea mineral rights, and coastal waters 
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jurisdiction. It is the public law counterpart to admiralty law, which concerns 

private maritime intercourse. 

Difference between Maritime law and Law of the Sea: Maritime law and 

the Law of the Sea have almost nothing to do with another, despite the prox-

imity that their names imply. Maritime law is domestic, whereas the Law of 

the Sea is international. The Law of the Sea, on the other hand, is a body of 

laws, customs, and international agreements that apply to all nations.  

The Law of the Sea governs how nations interact with one another in 

maritime matters. These rules and principles were developed over centuries 

until being codified in the 1994 United Nations Convention on the Law of the 

Sea, or “UNCLOS.” The United States did not ratify the convention, although 

it recognizes UNCLOS as a part of customary international law and generally 

follows its rules. 

Specifically, the law of the sea deals with the following matters: 

Jurisdiction over Coastal Waters – For centuries, each country’s territo-

ry extended three nautical miles into the sea. But beginning in the twentieth 

century, many countries extended their territorial waters to 12 nautical miles 

beyond the low water line, also known as the baseline. UNCLOS sets territo-

rial waters at 12 nautical miles, and puts in place a contiguous zone out to 24 

nautical miles, in which nations can still enforce their laws concerning cus-

toms, taxation, immigration, and pollution. 

Ownership of Natural Resources – Each country can claim an Exclusive 

Economic Zone up to 200 nautical miles from the baseline, or 350 nautical 

miles should the continental shelf extend that far. Within its EEZ, each nation 

is entitled to the exclusive exploitation of fisheries, mineral resources, and 

other seafloor deposits such as oil and gas. 

Navigational Rights – Vessels from other nations – even military ones – 

have the right to pass through territorial waters but only to the extent neces-

sary to reach their destination. Under the doctrine of “innocent passage,” for-

eign vessels must not break any laws or otherwise harm the nation to whom 

the territorial waters belong. Beyond these limits, the venerable principle of 
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“mare liberum” applies: the seas are free to all nations, but belong to none of 

them. 

In contrast to the Law of the Sea, which applies to public entities, Mari-

time Law applies to private entities such as ship-owners, their clients, and 

their employees. Like the Law of the Sea, Maritime Law slowly developed out 

of various sets of customs and rules – some of which date back millennia.  
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імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; 

Тищенко Л. С., студентка магістратури за спеціальністю 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

В законодавстві України закріплено низку визначень поняття «мало-

мірне судно». При цьому слід зазначити, що це поняття не врегульовано 

на рівні спеціальних законів – джерел морського права, однак є цілий ряд 

підзаконних нормативно-правових актів, що дають визначення поняття 

«маломірне судно». 
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Положення про підготовку та підвищення кваліфікації стернових-

мотористів маломірних суден, затверджене наказом Держкомрибгоспу 

України від 23.09.1998 № 129, визначає маломірне судно як самохідне і 

несамохідне судно, довжина якого менше 18 м  [1]. 

В Положенні про класифікацію, порядок розслідування та обліку 

аварійних морських подій із суднами, затвердженому Мінтрансзв’язку 

України наказом від 29.05.2006 №516 в редакції наказу Мінфрастрактури 

України від 06.08.2018 наводяться окремі поняття малого та маломірного 

судна: 

- мале судно – судно, найбільша довжина корпусу якого не пере-

вищує 24 м, за виключенням буксирів, штовхачів, криголамів, пасажирсь-

ких, стоянкових суден з більше ніж 12 пасажирами на борті, вантажних 

суден, що перевозять небезпечні вантажі, вітрильних та вітрильно-

моторних суден, несамохідних суден з потужністю первинних двигунів 

100 кВт і більше, плавкранів і суден технічного флоту (плавмайстерні, 

земснаряди); 

- маломірне судно – самохідне судно з головними двигунами поту-

жністю менш як 55 кВт і несамохідні судна та вітрильні судна валовою 

місткістю менш як 80, а також моторні судна незалежно від потужності 

двигунів або валовою місткістю не більш як 10 та несамохідні судна (гре-

бні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки - ванта-

жопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна - вантажопідйом-

ністю 225 і більше кілограмів).Причому, зазначене Положення не резпо-

всюджується для класифікації, розслідування та обліку аварійних морсь-

ких подій, що з ними сталися. [2] 

В Ліцензійних умовах провадження господарськиї діяльності з пере-

везення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річко-

вим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Мініст-

рів України від 23 грудня 2015 р. №1186 [3] міститься наступне визна-
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чення: мале/маломірне судно – моторне судно з корпусом завдовжки до 

24 метрів та вітрильне судно з корпусом завдовжки від 2,5 до 24 метрів 

валовою місткістю менш як 80 одиниць (крім суден, що перевозять більш 

як 12 пасажирів, суден, що перевозять небезпечні вантажі, буксирів, 

штовхачів, криголамів, поромів, суден допоміжного та технічного флоту). 

В чинному Порядку виконання митних формальностей на морсько-

му та річковому транспорті, затвердженому Наказом Міністра фінансів 

України від 10.03.2015 №308 [4], нормотворець відмовився від закріп-

лення поняття маломірного судна, хоча таке було в попередніх нормати-

вно-правових актах з даного питання (наприклад, в Наказі Держмитслу-

жби від 23.01.2001 №26, який наразі втратив чинність). В даному Поряд-

ку окремо виділяється виконання митних формальностей для яхт, які ча-

сто відповідають ознакам маломірних суден. 

В чинній редакції Правил плавання і лоцманського проведення су-

ден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-

лиманському та Херсонському морських каналах, затверджених Наказом 

Мінтрансзв’язку України від 01.08.2007 №655 із з змінами, внесеними згі-

дно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018 [5], від 

термун «маломірне судно» нормотворець відмовився; замість викорис-

товується термін «мале судно» – будь-яке судно з корпусом максималь-

ною довжиною до 24 м (за винятком суден, на яких дозволено перевози-

ти більше 12 пасажирів, суден, побудованих або обладнаних для букси-

рування, штовхання або ведення в зчалі суден, які не є малими, суден, 

що перевозять вантажі, криголамів, поромів, плавучих кранів, суден до-

поміжного та технічного флоту, суднових шлюпок і плотів), а також водні 

мотоцикли (гідроцикли). 

У Кодексі про адміністративні правопорушення України від 

07.12.1984 № № 8073-X під маломірним судно розуміється самохідні су-

дна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамо-
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хідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових 

тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності дви-

гунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або оди-

ниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і біль-

ше кілограмів, байдарки – 150 і більше кілограмів та надувні судна – 225 і 

більше кілограмів), що належать громадянам. [6]. Це визначення не мо-

жна вважати вдалим, оскільки в ньому використовується одиниця містко-

сті судна – «регістрова танна (обо одиниця). Регістрова тона дорівнює 

2,83 м3. Термін же «одиниця», який застосовується, наприклад, у Кодексі 

торговельного мореплавства України щодо місткості судна означає ве-

личину, розрахувану відповідно до Міжнарордної конвенції по обміру су-

ден 1969 року, яка набула чинності у 1994 році. В таких «безрозмірних» 

одиницях зазначається міскість судна в мірильному свідоцтві чи докуме-

нтах аналогічного змісту, якими підтверджується місткість судна. По суті 

ця «одиниця» місткості більше відповідає 1 м3.  

Відмовились від використання терміну «маломірне судно» і в Ін-

струкції з проведення технічного нагляду за суднами флоту рибної про-

мисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товари-

ства, затвердженій Наказом Мінагрополітики України від 03.04.2017 

№169. 

Органи місцевого самоврядування затверджують «Правила користу-

вання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах». Буває, що 

поняття малого та маломірного судна об’єднують [7]. У проекті відповід-

них Правил у Миколаївській області [8] міститься наступне визначення: 

«під маломірним судном слід розуміти  самохідні судна з головними дви-

гунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні 

судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а 

також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою мі-

сткістю не більш як 10 регістрових тонн. Реєстрація якого здійснюється 
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органами виконавчої влади, шляхом прийняття Правил користування 

маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, які відповідають за-

конодавству України. [12] Можна побачити і в цьому випадку не коректне, 

на наш погляд, використання одиниць виміру місткості судна. 

Таким чином, поняття «маломірне судне» в Україні на законодавчо-

му рівні закріплене лише в Кодексі про адміністративні правопорушення 

України – і це поняття є, на наш погляд, не є вдалим, оскільки викорис-

товує одиницю виміру місткості судна, що не відповідає Кодексу торго-

вельного мореплавства України. В ряді підзаконних нормативно-

правових актів поняття «маломірне судне» закріплюється – і ці визна-

чення відрізняються за змістом. У ряді підзаконних нормативно-правих 

актів змішуються поняття «мале судно» та «маломірне судно», а той час 

як в Положенні про класифікацію, порядок розслідування та обліку ава-

рійних морських подій із суднами затверджене Мінтрансзв’язку України 

наказом від 29.05.2006 №516 в редакції наказу Мінфрастрактури України 

від 06.08.2018 наводяться окремі поняття малого та маломірного судна. 

Можливо, у зв’язку з такою невизначеністю прослідковується тенденція 

того, що нормотворці відмовляються від використання терміну «маломі-

рне судно» у підзаконних нормативно-правових актах, замінюючи на «ях-

ти» або «судна, що не підлягають нагляду класифікаційних товариств». 
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ні адмірала Макарова, м. Миколаїв; 

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

подарського права, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Мета даної роботи – дослідити, з якого моменту виникає право 

морської вимоги, що є підставою для арешту морського судна. 

Арешт морського судна на морську вимогу в Україні врегульований 

Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення 

арешту на морські судна 1952 року (далі – Конвенція 1952 року), яка на-

була чинності для України 16 травня 2012 року, Кодексом торговельного 

мореплавства України, Цивільним процесуальним та Господарським 

процесуальним кодексами України. 

«Арешт» за Конвенцією 1952 року означає затримання судна за ух-

валою суду для забезпечення морської вимоги, але не включає конфіс-

кацію судна на виконання судового рішення [1].  

Термін «арешт судна» відповідно до статті 41 КТМУ означає будь-

яке затримання судна або обмеження в його пересуванні, що здійсню-

ються для забезпечення морських вимог, зазначених у статті 42 цього 

Кодексу, під час перебування судна в морському порту України. Арешт 

не включає заходів, що здійснюються для виконання рішень суду чи гос-

подарського суду, що набрали чинності. Арешт судна здійснюється за 

рішенням суду, господарського суду або голови Морської арбітражної 

комісії [2].  
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Відповідно до ст. 42 КТМУ морська вимога – це вимога, що виникає 

з права власності та інших майнових прав на судно, будівництво судна, 

управління, експлуатацію або комерційне використання судна, заставу 

судна чи здійснення заходів, пов’язаних з рятуванням судна, а саме ви-

мога у зв’язку з: 1) заподіянням шкоди в результаті втрати або пошко-

дження майна у зв’язку з експлуатацією судна; 2) заподіянням шкоди в 

результаті позбавлення життя або ушкодження здоров’я на суші або на 

воді у прямому зв’язку з експлуатацією судна; 3) заподіянням шкоди на-

вколишньому природному середовищу; 4) винагородою, що належить за 

здійснення рятувальних заходів або виконання вимог будь-яких догово-

рів про рятування; 5) компенсацією та іншими сумами, що належать за 

усунення або спробу усунення загрози заподіяння шкоди, за вжиття за-

побіжних заходів чи здійснення аналогічних операцій; 6) підняттям, від-

даленням або знищенням судна, що стало уламками, чи його вантажу та 

викликаними цим витратами; 7) будь-яким договором використання або 

фрахтування судна; 8) будь-яким договором перевезення вантажу або 

пасажирів на судні; 9) втратою чи пошкодженням вантажу, включаючи 

багаж, під час перевезення або у зв’язку з ним; 10) загальною аварією; 

11) лоцманським проведенням та сплатою лоцманських зборів; 12) бук-

сируванням; 13) постачанням продуктів харчування, матеріалів, палива, 

запасів, обладнання, включаючи контейнери, для експлуатації судна або 

утримання його; 14) будівництвом, ремонтом, перебудовою або переоб-

ладнанням судна; 15) зборами в порту, каналі та інших судноплавних 

водах, а також у доці; 16) заробітною платою та іншими коштами, що на-

лежать капітану, членам командного складу та іншим членам екіпажу у 

зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків на борту судна, 

включаючи витрати на репатріацію і внески за соціальним страхуванням, 

що сплачуються від їх імені; 17) дисбурсменськими витратами, які здійс-

нюються щодо судна капітаном, власником, фрахтувальником або аген-
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том; 18) страховою премією, включаючи внески за взаємне страхування, 

що сплачуються стосовно судна його власником або фрахтувальником 

за бербоут-чартером; 19) будь-якою комісійною, брокерською або агент-

ською винагородою, що сплачується стосовно судна його власником або 

фрахтувальником за бербоут-чартером; 20) будь-яким спором про право 

власності на судно або володіння ним; 21) будь-яким спором між двома 

або кількома власниками судна щодо використання судна і розподілу 

прибутку; 22) заставою судна; 23) будь-яким спором, що виникає з дого-

вору купівлі-продажу судна [3].  

Стаття 1 Конвенції 1952 року, також встановлює перелік вимог, які 

відносяться до морських.  

І в КТМУ, і в Конвенції 1952 року серед до морських вимог віднесені 

певні договірні і недоговірні цивільно-правові та господарсько-правові 

зобов’язання; зобов’язання по оплаті праці; зобов’язання у зв’язку із 

сплатою зборів. 

Із статті 530 Цивільного кодексу України слідує, що зобов’язання 

підлягає виконанню: 

- у строк (термін) його виконання, встановлений у самому зо-

бов’язанні; 

- з настанням події, яка неминуче має настати, якщо строк 

(термін) виконання визначений вказівкою на таку подію; 

- у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо строк 

(термін) виконання визначений моментом пред’явлення вимоги або не 

встановлений; 

- негайно, якщо це випливає із договору або актів цивільного 

законодавства. [3] 

Боржник має право виконати свій обов’язок достроково, якщо інше 

не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не ви-

пливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту (ст. 531 ЦКУ). 
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Дані положення щодо виконання зобов’язання застосовуються і до гос-

подарських правовідносин (див. абз. 2 ч.1 ст. 193 Господарського кодек-

су України [4]), взагалі, і до відносин щодо арешту морського судна на 

морську вимогу, зокрема.   

Для прикладу – постанова Одеського апеляційного господарського 

суду по справі №916/1854/17 від 11.09.2017 року: 

04.08.2017 АЛЬПАКО ПРОДЖЕКТ С. А. звернулося до господар-

ського суду Одеської області із заявою про вжиття запобіжних заходів 

(накладення арешту на судно) в порядку ст. 43-1 ГПК України в якій про-

сило накласти арешт на судно «MALBURG», власником якого є компанія 

ЮРОПІЕН ШИПІНГ ІНГ та фрахтувальником відповідно до Договору Бе-

рбоут чартеру від 10.08.2016, є Компанія РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД 

СЕРВІСІЗ ЛТД, яке знаходиться в акваторії морського порту Чорно-

морськ, шляхом заборони виходу судна з акваторії морського порту Чор-

номорськ. 

Вказана заява мотивована наявністю чинної морської вимоги до 

судна «MALBURG», яка виникла на підставі ремонту Судна, судновлас-

ником якого є компанія ЮРОПІЕН ШИПІНГ ІНГ (Судновласник). 

24.04.2017 Заявником був направлений лист із рахунком № 7/17 

компанії РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД на сплату залишку вар-

тості ремонту Судна в розмірі 65 000 доларів США. 

Однак компанія РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД не викона-

ла свої зобов’язання з оплати за ремонт Судна в повному обсязі. Станом 

на день подання заяви про вжиття запобіжних заходів заборгованість 

компанії РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД складає 65 000 доларів 

США. 

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.08.2017 за-

доволено заяву АЛЬПАКО ПРОДЖЕКТ С. А.  про вжиття запобіжних за-

ходів, в порядку ст. 43-1 ГПК України, накладено арешт на судно  
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«MALBURG», яке знаходиться в акваторії морського порту Чорноморськ, 

шляхом заборони виходу судна з акваторії морського порту Чорно-

морськ. 

Не погодившись із зазначеною вище ухвалою суду,  РЕДЖЕНТ 

ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД звернувся до суду із апеляційною скаргою 

на ухвалу господарського суду Одеської області від 02.08.2017 в якій 

просить її скасувати та прийняти судове рішення, яким відмовити Компа-

нії АЛЬПАКО ПРОДЖЕКТ С. А. у задоволенні заяви про вжиття запобіж-

них заходів. 

Апеляційна скарга мотивована наступним. 

Згідно з положеннями Контракту № 2/16/М від 03.09.2016, 

обов’язковою умовою для здійснення  Судновласником оплати залишку 

вартості ремонту після виходу Судна з порту є отримання представника-

ми РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД (Судновласник) чітко визна-

ченого переліку документів. 

Однак Судновласник не отримав від АЛЬПАКО ПРОДЖЕКТ С. А. 

повний пакет документів, серед яких повинен бути акцептований Судно-

власником рахунок (З прим.), виконавчий кошторис (3 прим.) та гарантій-

не свідоцтво (3 прим.), що в свою чергу виключає настання у Судновлас-

ника зобов’язання провести остаточну оплату контрактної вартості робіт 

в розмірі 65 000 доларів США. 

Враховуючи той факт, що в матеріалах зави про вжиття запобіжних 

заходів в порядку ст. 43-1 ГПК України відсутні належні та допустимі до-

кази отримання РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД повного пакету 

документів, згідно пп. Д пункту 5.1. розділу 5 Контракту, як обов’язкової 

підстави для виконання грошового зобов’язання, колегія суддів вважає, 

що заявник дійшов передчасного висновку про наявність в нього права 

морської вимоги на час звернення з відповідною заявою до Господар-

ського суду Одеської області.   
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Враховуючи викладене, судова колегія апеляційної інстанції прихо-

дить до висновку про відсутність передбачених законом підстав для 

арешту судна «MALBURG» (ІМО 9035539, прапор - Танзанія), власником 

якого є компанія ЮРОПІЕН ШИПІНГ ІНГ (EUROPEAN SHIPPING ING) та 

фрахтувальником відповідно до Договору Бербоут чартеру від 

10.08.2016, є Компанія РЕДЖЕНТ ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД (в поряд-

ку вжиття запобіжних заходів. [5] 

Даний висновок Одеського апеляційного господарського суду був 

підтриманий Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного госпо-

дарського суду в постанові від 22.02.2018 року.  

У наведеному прикладі момент виникнення права морської вимоги 

пов’язаний із настанням певної події – отримання РЕДЖЕНТ 

ВОРЛДВАЙД СЕРВІСІЗ ЛТД повного пакету документів згідно пп. Д пунк-

ту 5.1. розділу 5 Контракту як обов’язкової підстави для виконання гро-

шового зобов’язання. 

Таким чином, при накладенні арешту на морське судно за морсь-

кою вимогою необхідно враховувати не лише наявність правовідносин 

між кредитором та боржником-судновласником, які підпадають під пере-

лік морських вимог, але і момент настання права вимоги у кредитора. 

Момент настання права морської вимоги може бути пов’язаний із: 

- строком (терміном) виконання відповідного зобов’язання, 

встановленого у ньому самому; 

- настанням події, яка неминуче має настати, якщо строк (тер-

мін) виконання визначений вказівкою на таку подію; 

- із днем пред’явлення вимоги, якщо строк (термін) виконання 

визначений моментом пред’явлення вимоги або не встановлений. Також 

настання права морської вимоги може бути негайним, якщо це випливає 

із договору або актів законодавства.  
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Дана робота не претендує на повноту, дослідження за даною те-

мою потребує продовження.  
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Секція 6 «Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна 

правова допомога в Україні» 

 

УДК 34.09 

ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА ТА ОСНОВНІ НАВИЧКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТА-ЮРИСТА 

Автор: Шкарнега О. С., канд. юрид. наук, викладач кафедри морського 

та господарського права, Національний університет кораблебудуван-

ня імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Десь років десять тому мало хто задавався питаннями неформаль-

ної освіти у юриспруденції, звісно порівнюючи із теперішньою кількістю 

людей з такими думками. Зараз ми розуміємо, що навчання у вищому 
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закладі освіти та отримання диплому, це все добре, але покидаючи стіни 

рідної альма матер, студент-юрист змушений конкурувати зі своїми од-

нолітками. 

У питаннях конкуренції, завжди виграє особистість, тобто людина 

яка саме себе зробила та у якої палають очі до улюбленої справи. В 

свою чергу, у Проекті Концепції розвитку юридичної освіти, акцентується 

увага на тому що: «Держава сприяє безперервному професійному роз-

витку правників та навчанню протягом життя, що має забезпечувати без-

перервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професій-

них знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації 

у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої осві-

ти і практичного досвіду, забезпечувати правників достатньою інформа-

цією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та 

застосування» [1]. Ціль достойна, побачимо що з того вийде. Але не слід 

перекладати  відповідальність за своє життя на державу, потрібно вже 

сьогодні, будучи студентом займатися - «самовдосконаленням». 

Мною було проведено опитування серед студентів-клініцистів із рі-

зних ВЗО України щодо важливості, з їхньої точки зору, навичок для сту-

дента-юриста. Пропоную зазначити тут ТОП-3 навичок для студента-

юриста, за які проголосували студенти:  

1. Ділова кореспонденція та складання юридичних документів; 

2. Публічні виступи та навичка роботи із реєстраційними базами 

даних і онлайн системами (Законодавство України, ЄДРСР та інш.); 

3. Тайм-менеджмент. 

Ці навички можна і потрібно розвивати ще навчаючись в універси-

теті. За допомогою мережі інтернет, доступ до знань по «прокачуванні» 

цих навичок, є набагато легшим ніж десять років тому. Багато навичок, 

якими має володіти юрист відносяться до психологічної сфери. Це і 

стресостійкість, і уміння слухати, про які також каже у блозі американська 

юристка  Джина Чо [2]. 
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Висновок. Отже, для сучасної юридичної клінічної практики, харак-

терним має бути акцент на розвитку ТОП-3 навичок для студентів-

юристів. Це можуть бути додаткові курси, тренінги та ін. Виходячи з прак-

тики, безперечним досвідом для розвитку навички публічного виступу - є 

участь студентів-клініцистів у правооствітній роботі Юридичної клініки 

університету, тобто у підготуванні виступів для школярів із правової те-

матики. 

 

Література: 

1. Проект Концепції розвитку юридичної освіти МОН [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-

osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-

fahovoyi-pidgotovki-pravnika 

2. 10 Things They Don’t Teach You in Law School (But Should) //  

Jeena Cho / Clio [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.clio.com/blog/10-things-dont-teach-law-school/  

 

УДК 347.96:347.919.2(477) 

 

THE MEANING OF INSTRUMENT FOR ASSESSING THE QUALITY 

STANDARTS OF LEGAL CLINIC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF CLINICAL MOVEMENT IN UKRAINE 

Автор: Ломжець Ю. В., канд. політ. наук, доцент, завідувач кафедри 

морського та господарського права, Національний університет кораб-

лебудування імені адмірала Макарова, виконавчий директор Асоціації 

юридичних клінік України, м. Миколаїв 

 

Instrument for Assessing the Quality Standards of Legal Clinics in 

Ukraine developed in 2017 [1]. It is the first national manual for legal clinic 

assessment which based on a friendly stimulating approach. The assessment 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 2019 

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

263 

is not some inspection. The main goal is to help legal clinic find ways to de-

velop. 

This instrument is a set of indicators of quality. Each indicator gets a 

particular estimation. The available indicator estimates 1 score, its absence – 

0 scores. Each section has its key indicator which is to be estimated more 

than 1 score. When the experts sum up the estimations legal clinic gets a 

present of quality for each section and the final percentage rate. 

Instrument consist of four areas of evaluation.  

First is Legal clinic organization and support. This is a list of principles 

of organizational management: legal clinic must be ruled by salaried staff, get 

engaged sensible amount of students and competent professors, be visible, 

informative and cooperative in the University and the local community, had 

proper recourse support. 

For examples, indicator 3.3 of first section of the Instrument says: the 

stuff and supervising teachers specialize in the legal clinic areas of activities 

(1 score for each staff member and/or supervising teacher (but not more than 

3 scores in total) who has experienced career development in the field of le-

gal clinics or human rights or legal awareness activities over the last 5 years). 

The career development shall be estimated in a broad sense (participation in 

conferences, roundtables, training sessions, etc. organized by the universi-

ties, state bodies, NGOs, involving the provision of respective certificates). 

This does not include upgrading qualifications in the field of general or sec-

toral legal subjects, as well as pedagogical subjects. The event should take 

more than one day (it equals to 2 or more short-lasting events). 

When the experts prepare the report, it contains not only assessment 

but also detailed recommendations. And in indicator 3.3 of first section of the 

Instrument the experts give a list of different activities for career development 

of the stuff and supervising teachers of legal clinic. 
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Second section – inclusion of legal clinic education in the educational 

process: proper (modules and methods) legal clinic course/s in the academic 

curriculum, regarding legal clinic as a base for student’s practice, appreciating 

the calculated activities of engaged professors.  

When we talk about legal clinic educational course, it is no matter how it 

calls. What is really important that this course should conforms with the mod-

ules and topics recommended within the Standards of Operations of Legal 

Clinics of Ukraine [2]. 

Third section includes principles of legal clinic legal aid: regularly made 

legal consultations on the basis of supervision, providing adequate quality 

control and honest statistical analysis. 

Every year a competent person of legal clinic fills the Annual Perfor-

mance Questionnaire. The number of consultations indicated in the Ques-

tionnaire shell correspond with the number of counseling sessions in the in-

ternal document of legal clinic. Instrument allows 5% deviation of the number 

of counseling sessions indicated in the Questionnaire. 

Fourth section –  Legal Awareness Activities in Legal Clinic. There are 

principles of legal clinic legal civil society education: regularly made different 

types of legal teaching and informing actions on the basis of staff support, 

use of modern approach, show honest statistics. 

We believe that competent preparation and teaching students before 

awareness activities are really important. So there is an indicator 3 of fourth 

section of the Instrument which determines of organization of competence 

provision to the members of clinic legal (trainings, piloting classes etc.).  

As has been said before legal clinic gets percent of quality for each sec-

tion and final result. The given scores are differentiated by the areas, each of 

which totals to 100%. The average mean of the areas generates an overall 

score of 100% and collectively forms four levels: 

0-30 % –an organization is on the way to a legal clinic; 

31-60 % – basic level legal clinic; 

61-80 % –legal clinic that meets quality standards; 
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81-100% – high level legal clinic. 

Based on the results of the assessment, the working group prepares an 

expert opinion which would include a review of each criteria item and quality 

indicators, as well as recommendations for improving performance if appro-

priate. 
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ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ФЕМІДА» ПРИКАРПАТСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ) 

Автор: Галай А. О., д-р юрид. наук, професор, професор кафедри кон-

ституційного, адміністративного та фінансового права, Тернопільсь-

кий національний економічний університет, Голова Асоціації юридичних 

клінік України, м. Тернопіль – м. Київ 

 

Юридичні клініки давно перестали бути незнайомим утворенням 

для місцевих мереж правозахисту, правової просвіти та юридичної освіти 

загалом. Кожна із понад 50 юридичних клінік України має більший чи 

менше коло партнерів, сталі та оригінальні форми співпраці з місцевою 
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владою, органами юстиції, правоохоронними органами, судами, недер-

жавними провайдерами правової допомоги та правопросвіти. Однак, що 

вважати гарною системою співпраці, який її обсяг варто вважати взірце-

вим, чи можуть бути якісь особливі підходи до співпраці залежно від типу 

юридичної клініки, чи нормальним буде відсутність співпраці юридичної 

клініки? З цих численних питань немає дискусій лише щодо останнього, 

адже у співпраці краще реалізувати ціль юридичної клініки – забезпечити 

практичне навчання праву через залучення до різних форм практичної 

діяльності юриста. 

При формуванні Інструменту вимірювання якості діяльності юриди-

чних клінік України у 2017 році вперше було сформульовано критерій 

щодо того, наскільки ефективно юридична клініка співпрацює з місцеви-

ми близькими за метою та напрямами діяльності спільнотами (пункт 6 

напряму 1 “Організація і забезпечення юридичної клініки”)[1]. Однак цей 

критерій був визначений як бонусний (додатковий) без чіткого вимірю-

вання його виконання. Асоціація юридичних клінік України і надалі вва-

жає, що коло і обсяг співпраці з різноманітними стейкхолдерами юридич-

ної клініки має визначатись за внутрішнім рішенням її персоналу. Проте 

останні моніторинги дозволили спробувати запропонувати конкретну си-

стему вимірювання того, наскільки юридична клініка про-активна, інтег-

рована до місцевих мереж. 

Вперше довелося детальніше, ніж зазвичай, оцінювати цей крите-

рій у співпраці з представником системи державної безоплатної правової 

допомоги, яка має певні інструменти оцінювання подібної діяльності для 

своїх центрів. Так вперше цей критерій був відмічений у звіті за резуль-

татами моніторингу юридичної клініки Університету митної справи та фі-

нансів (м. Дніпро)[2]. Але вже на тому моніторингу відчувалося, що кри-

терії оцінювання обрані досить широкі та оцінка вийшла недостатньо чіт-

ка як з позиції оцінки, так і з позиції формування рекомендацій. 
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Тому при наступному моніторингу у Івано-Франківську до якого 

вдалось долучитися, було зроблено спробу виписати як критерії аналізу, 

так і модель оцінювання, що може стати прикладом для подальших мо-

ніторингів. Звісно це авторська думка, яка подається на обговорення і не 

претендує на визнання істиною. 

Критерії вимірювання рівня співпраці. 

Отже, показник «Інтегрованість у місцеві спільноти, які впроваджу-

ють права людини» досліджено за критеріями: 

 існування співпраці юридичної клініки і її документальне офо-

рмлення (яке має допомагати її організовувати, а не бути елементом 

бюрократизації та підміни роботи паперообігом); 

 зрозумілість співпраці (заходи співпраці чіткі та видимі оточу-

ючим); 

 системність співпраці (тобто регулярність заходів співпраці із 

зрозумілою повторюваністю впродовж одного року, а також охоплення 

співпрацею різних типів місцевих партнерів); 

 природність співпраці, яку веде юридична клініка (заходи спів-

праці логічні для тих цілей, якими займається юридична клініка, тобто 

посилення якості практичної юридичної освіти через залучення студентів 

до соціально-важливої професійної діяльності); 

 рівномірність публічності співпраці як на ресурсах юридичної 

клініки, так і на партнерських ресурсах. 

Нижче наводиться оцінка за цим критерієм діяльності юридичної 

клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії вну-

трішніх справ. Добре, що експеримент проведений на юридичній клініці, 

що дійсно багато робить для співпраці з місцевими мережами. Це дозво-

лило подолати моральну межу, адже цю юридичну клініку здебільшого 

високо оцінили, і психологічного бар’єру щодо того, що доводиться бага-

то критикувати не було. 
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Як була оцінена за новими критеріями юридична клініка “Феміда”? 

Існування співпраці клініки і її документальне оформлення. Як ста-

ло зрозуміло під час моніторингу, юридична клініка «Феміда» веде акти-

вну співпрацю з великою групою представників партнерських інституцій: 

регіональний та місцевий центр БПД, місцеве управління юстиції, різни-

ми підрозділами поліції, регіональним представником омбудсмана, міс-

цевою Радою адвокатів, правозахисною громадськістю («Україна без то-

ртур», місцевою асоціацією ветеранів АТО) та ін. Співпраця оформлю-

ється зазвичай договорами, графіками, спільними планами. Оцінка пока-

зника: відмінно. 

Зрозумілість співпраці. Заходи співпраці юридичної клініки “Фемі-

да” полягають здебільшого у навчальних заходах, які проводяться на ба-

зі юридичної клініки для її учасників. Інші напрями співпраці – проведен-

ня юридичною клінікою консультацій на базі центрів безоплатної право-

вої допомоги та проведення правопросвітніх занять з різними категорія-

ми учасників. Здебільшого заходи співпраці можна побачити на соціаль-

них сторінках юридичної клініки (напр. 

https://www.facebook.com/pg/Juridicclinicafemida/posts/?ref=page_internal), 

а також на ресурсах факультету та Національної академії внутрішніх 

справ. Ці висновки зроблені більшою мірою із пояснень керівниці юриди-

чної клініки, якщо досліджувати заходи співпраці виключно на згаданих 

ресурсах – системне висвітлення їх відбувається лише з жовтня 2018 ро-

ку і лише на сторінці у Фейсбук. На сайтах факультету та Академії, на 

інших соціальних мережах інформація про активну співпрацю 

з’являється нерегулярно і сталу повну картину зрозуміти важко. Також, 

заходів системних співпраці з місцевою владою, а також іншими юридич-

ними клініками регіону ще не налагоджено, а це важлива складова поси-

лення авторитету та значення юридичної клініки у громаді, зокрема в 

процесі реформи децентралізації. Оцінка показника: задовільно. 
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Системність співпраці. Слідкуючи з жовтня 2018 року, заходи 

співпраці відбуваються регулярно, фактично щотижня відбувається який-

небудь активний захід зазвичай за участю партнерських інституцій. Коло 

партнерів співпраці широке, воно представлене системою правової до-

помоги (БПД, юстиція, адвокатура), органами за спеціалізацією юридич-

ної клініки (поліція), недержавним правозахистом (“Україна без тортур”, 

місцева асоціація ветеранів АТО), заклади з аудиторією для навчальних 

занять (школи, геріартричний заклад). Оцінка показника: відмінно. 

Природність співпраці. Підбір заходів співпраці охоплює практично 

усі можливі напрями діяльності юридичної клініки і її потреби: 1) навчан-

ня студентів юридичної клініки експертами з числа партнерських органі-

зацій, в тому числі і спеціалізованих – поліції; 2) залучення до консульту-

вання на базі центрів безоплатної правової допомоги, взаємне інформу-

вання про надання правової допомоги (додатково див. п. 5.2) та направ-

лення клієнтів; 3) проводяться періодичні правопросвітні заняття з різ-

ною аудиторією (однак, могла їх частота проведення б бути поставлена 

на більш  регулярному рівні). Оцінка показника: відмінно. 

Рівномірність публічності співпраці. Рівноправність і взаємнозаці-

кавленість співпраці випливає з приділення уваги її заходам на інформа-

ційних ресурсах обох партнерів: юридичної клініки та зовнішньої органі-

зацій.  

Загальна оцінка була визначена за середнім показником – добре. 

Насправді це висока оцінка, адже інтегрованість юридичних клінік у спі-

льноти, що впроваджують права людини лише останнім часом розгляда-

ється як важливий пріоритет і чи не вперше розкрита як алгоритм із чіт-

ким інструментарієм. 

Які рекомендації були надані юридичній клініці щодо посилення ін-

теграції з стейкхолдерами? 

Основні напрями посилення цього напряму діяльності: 
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 будування співпраці на паралельних інформаційних засадах 

(впровадження усіх природних форм співпраці, перехід від регулярності 

до постійної системності заходів співпраці; зрозумілі і ненадмірні форми 

документообігу співпраці, системне висвітлення спільних заходів на усіх 

ресурсах юридичної клініки; взаємне висвітлення спільних заходів), 

 розширення впливу юридичної клініки на розвиток місцевої 

громади, 

 започаткування співпраці з іншими регіональними юридични-

ми клініками, а так само і юридичними клініками сусідніх країн (Польщі та 

Словаччини). 

Незважаючи на додатковість цього індикатора для загального моні-

торингу діяльності юридичної клініки, чіткі рекомендації з його тексту мо-

жуть суттєво посилити інтегрованість юридичної клініки до місцевих пра-

возахисних та освітянських спільнот та розвинути її лідерський потенці-

ал. Вважаємо, що кожна з юридичних клінік, причому не лише українсь-

ких, зможе почерпнути для себе певних  висновків. 

Кажучи відверто, така система оцінки може стати корисною і для 

мереж цих стейкхолдерів. Адже оцінка критерію рівномірності (рівнопра-

вності) співпраці показала, що часто партнерські спільноти не є взірцем 

організаційної майстерності у комунікації та побудові партнерства. 
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УДК 347.96 

PRO BONO LEGAL SERVICES IN COMMON LAW COUNTRIES 

Автор: Донець А. М., адвокат, м. Миколаїв 

 

The premise that the law should be equally applied to all persons 

regardless of their ability to pay has its origins in 15th Century England. 

However, until the 19th Century this concept was only applied to specific 

cases. Today, pro bono representation is an important part of the legal 

profession and is applied to a large spectrum of civil cases, though rarely to 

criminal cases because of the existence of our system of public defenders. 

"Pro bono publico" is a Latin phrase that’s typically shortened to "pro 

bono" when it’s used in the legal profession. It means “for the good of the 

people," and it refers to legal services performed free of charge or at reduced 

fees for the public good [1]. 

Lawyers have been providing pro bono legal services for a very long 

time. However, the growth of a structured approach to pro bono by law firms 

is a relatively recent occurrence. 

What follows is a chronology of some key events that mark the history 

and development of the “pro bono movement” by law firms in foreign country. 

USA. The lawyer’s duty to provide legal representation to those who 

cannot afford it is written into the American Bar Association’s Model Rules of 

Professional Responsibility/. BA Model Rule 6.1 states: “Every lawyer has a 

professional responsibility to provide legal services to those unable to pay. A 

lawyer should aspire to render at least (50) hours of pro bono publico legal 

services per year.” 
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In its commentary section, Rule 6.1 further states: ”Every lawyer, 

regardless of professional prominence or professional workload, has a 

responsibility to provide legal services to those unable to pay, and personal 

involvement in the problems of the disadvantaged can be one of the most 

rewarding experiences in the life of a lawyer. The American Bar Association 

urges all lawyers to provide a minimum of 50 hours of pro bono services 

annually. States, however, may decide to choose a higher or lower number of 

hours of annual service (which may be expressed as a percentage of a 

lawyer’s professional time).” 

The ABA offers dues waivers to certain senior and inactive members of 

the bar who volunteer at least 500 hours of their time. 

Men and women entering the legal profession are introduced to the 

obligation to offer pro bono services while in law school where they are 

encouraged to provide voluntary law-related services to the poor.  According 

to the American Bar Association organizations that support pro bono and 

public service by law students include the ABA Center for Pro Bono, The 

Public Service Law Network Worldwide, Equal Justice Works, the Association 

of American Law Schools (AALS) and the National Association of Law 

Placement (NALP). 

In 2014 New York became the first state to require pro bono service as 

a condition for bar applicants to become licensed for law practice when the 

state’s highest court when it added a new section to its Rules for the 

Admission of Attorneys and Counselors at Law requiring that nearly every 

applicant seeking admission to the state bar “shall complete at least 50 hours 

of qualifying pro bono service prior to filing an application for admission.  The 

requirement applies to both law school graduates and lawyers from other 

jurisdictions, including foreign lawyers‒who must go through the normal 

admissions process. The only group exempt from the rule is those seeking 

admission without examination.”California, Massachuse tts and New Jersey 
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are reportedly considering pro bono requirements similar to those now in 

effect in New York [2]. 

Canada. The history of legal aid services in Canada dates back to the 

1950s. In 1951 the Law Society Amendment Act was established to fund a 

small range of criminal and civil cases. Lawyers provide legal help on a volun-

teer basis. 

In 1967 Ontario government finances the Ontario Legal Aid Plan based 

on England’s and Scotland’s models. The Law Society of Ontario (then the 

Law Society of Upper Canada) manages the plan. 

As of December 2013, the Department of Justice Canada has adopted 

a policy for pro bono legal services by departmental lawyers. The policy ena-

bles Justice lawyers to pursue their personal goals and professional obliga-

tion to give back directly to their communities by volunteering in pro bono le-

gal activities. 

Beginning in May 2012, Justice and its lawyers participated in a one-

year pilot initiative where lawyers could volunteer at selected pro bono clinics. 

The pilot clinics were located in Vancouver, Edmonton and Ottawa. During 

the pilot period, more than 115 Justice lawyers volunteered over 900 pro bo-

no legal service hours, working with over 360 Canadians who might not oth-

erwise have had access to legal advice. 

Pro bono legal services that took place during the pilot period continue 

as approved activities under the new policy. The Department will be seeking 

out new activities to add to the roster. Current projects include: 

The Wills Clinic operated by Access Pro Bono B.C. and located at the 

Justice Access Centre located at the Vancouver, British Columbia, Court-

house. Trained pro bono lawyers and articling students draft and execute 

simple wills, representation agreements, and powers of attorney for seniors 

living with low incomes and people who have terminal illnesses. 
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The Edmonton Community Legal Centre, which provides a variety of 

pro bono legal information and advice to people living with low incomes. Jus-

tice lawyers volunteering at the centre are limited to providing pro bono legal 

advice on landlord and tenant matters. 

The Law Help Ontario Ottawa Court House, which provides pro bono 

legal help to unrepresented people living with limited means and suing or be-

ing sued in civil court. Department of Justice lawyers volunteering at the clinic 

are limited to providing pro bono legal advice to non-family civil litigants in 

Small Claims Court and the Ontario Superior Court [3]. 

Great Britain. There is a long history of lawyers undertaking pro bono 

cases. The premise that the law should be equally applied to all persons re-

gardless of their ability to pay has its origins in 15th Century England. How-

ever, until the 19th Century this concept was only applied to specific cases. 

Just prior to World War II the poor person’s procedure, which had originally 

been established in the reign of Henry VII in 1495, collapsed [4].  

Under the Legal Aid and Advice Act 1949 legal aid was to be available 

in all courts and tribunals where lawyers normally appeared for private clients. 

Eligibility should be extended to those of “small or moderate means”, and 

above a free limit there should be a sliding scale of contributions. 

There should be a test of merit: for civil cases they should be judged on 

a basis similar to that applied to private clients. Legal aid was to be funded by 

the state, but administered by the Law Society. 

Many solicitors practicing privately, whether as individuals or as part of 

a law firm or company with a legal department, will provide pro bono services 

alongside their fee paying work. Indeed, the rise of pro bono programs by law 

firms and legal departments, particularly those with a close connection to the 

United States, where pro bono is more deeply ingrained as a social and work-

ing norm, has been significant in recent years. There is, however, no man-

date that solicitors or barristers provide pro bono services [5]. 
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In 1997, a group of solicitors founded the Solicitors Pro Bono Group 

(“SPBG”), a registered charity whose mission is “to increase the delivery of 

voluntary legal services to clients, individuals and communities in need by 

encouraging, supporting and facilitating lawyers to do pro bono work.” SPBG 

does not take on pro bono cases itself but instead acts as a resource for 

those seeking pro bono services or seeking to become involved in pro bono 

activities. 

Pro bono legal work, however, continues to gain importance in England 

and Wales. Many organizations are expanding their efforts to promote pro 

bono access, thereby creating opportunities for both individuals and firms to 

become involved. It is evident that the amount of pro bono work undertaken 

within the English legal structure has grown tremendously in previous years 

and looks like it will continue to grow in the future. 
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РАДИ ЄВРОПИ 

Автор: Кваша Ю. С., студентка магістратури спеціальності 081 

«Право», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м Миколаїв 

 

Бідність може бути і причиною, і результатом порушень прав люди-

ни, що означає, що не тільки неможливість дотримуватися прав людини 

може викликати бідність, а й сама бідність може призводити до зростан-

ня порушень прав людини. Держави несуть юридичні зобов’язання по ві-

дношенню до людей, які живуть в умовах бідності; всі ці зобов’язання є 

наслідком соціальних, економічних, культурних, громадянських і політич-

них прав людей. У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культу-

рні права пояснюється, що всі права повинні дотримуватися «в індивіду-

альному порядку і в рамках міжнародної допомоги і співробітництва». Це 

означає, що існує не тільки національна відповідальність, а й міжнародна 

відповідальність розвинених держав, а також інших, що «мають можли-

вість надати допомогу» у викоріненні бідності. 

Бідняки особливо уразливі відносно дискримінації при здійсненні 

правосуддя. Вони не можуть отримати захист від суду, бо у них немає 

достатньо грошей, щоб оплатити послуги адвоката. У тих випадках, коли 

є безкоштовна юридична допомога, у бідних людей може бути відсутнім 

необхідна інформація і вони просто не вірять в те, що в суді можна доби-

тися справедливості. 
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Пункт 3d статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права проголошує, що кожен повинен мати право, поряд з іншими пра-

вами, «бути судимим в його присутності і захищати себе особисто або 

через використання правової допомоги захисника; якщо він не має захи-

сника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захис-

ника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, без-

платно для нього в будь-якому такому випадку, коли у нього немає до-

статньо коштів для оплати цього захисника» [1]. 

Відповідно до норм Основних положень про роль юристів (ООН) 

(Прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів в серпні 

1990 р. у Гавані) уряди повинні забезпечити необхідне фінансування та 

інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим неспроможним 

людям. Професійні асоціації адвокатів мають співробітничати в організа-

ції та створенні умов надання такої допомог 

Відповідальністю урядів та професійних асоціацій адвокатів є роз-

робка програми, що має на меті інформувати громадськість про її права 

та обов’язки за законом значення ролі адвокатів у захисті основних сво-

бод. 

Для цих цілей спеціальне увага повинна приділятися бідним та ін-

шим неспроможним особам, так як вони самі не в змозі відстоювати свої 

права і потребують допомоги адвоката. 

Обов’язком урядів є також забезпечення можливості кожному бути 

поінформованим компетентними органами про його право отримати до-

помогу адвоката за його вибором при його арешті, затриманні або помі-

щенні у тюрму або обвинуваченні в кримінальному злочині. Будь-яке ви-

щевказана особа, яка не має адвоката, у випадках якщо інтереси право-

суддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, 

який має відповідну компетенцію і досвід ведення подібних справ, щоб 
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забезпечити йому ефективну юридичну допомогу без оплати з її боку, 

якщо у неї немає необхідних коштів [2]. 

Вказані норми розкриваються також у пункті 15 Принципів та керів-

них положень ООН, що стосуються доступу до юридичної допомоги в си-

стемах кримінального правосуддя. Відповідно до нього «держави повинні 

розглядати надання юридичної допомоги як один з елементів їх 

обов’язків і відповідальності». Для цього їм слід розглянути питання про 

прийняття, коли це необхідно, конкретних законодавчих і нормативних 

актів та забезпечити створення систем комплексної юридичної допомоги, 

які будуть доступними, ефективними, стійкими і надійними. Держави по-

винні виділяти необхідні кадрові і фінансові ресурси для системи юриди-

чної допомоги [3]. 

Відповідно до перелічених вище міжнародних актів право на безо-

платну юридичну допомогу поширюється як на кримінальний, так і на ци-

вільний процес, і залежить від дотримання двох умов: по-перше, особа 

повинна бути не в змозі оплатити послуги адвоката; по-друге, призна-

чення юридичного представника даної особи має бути необхідним в ін-

тересах правосуддя. 

У пункті 3(с) статті 6 Європейської Конвенції про захист прав люди-

ни і основоположних свобод встановлюється, що кожен має право «за-

хищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисни-

ка, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для 

оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу без-

оплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя» [4]. 

Безоплатна правова допомога за визначенням Європейського суду 

повинна бути дієвою та ефективною. Суд зазначає, що пункт 3 (с) статті 

6 Конвенції гарантує право на адекватний захист в ході судового розгля-

ду, який здійснюється як особисто, так і за допомогою адвоката; це право 

посилюється обов’язком з боку держави надати в певних випадках без-
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коштовну юридичну допомогу. ЄСПЛ нагадав, що Конвенція покликана 

гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а їх практичне і ефектив-

не здійснення; це особливо справедливо по відношенню до права на за-

хист, яке займає чільне місце в демократичному суспільстві, як і саме 

право на справедливий судовий розгляд, з якого воно випливає. Як вірно 

підкреслюється, в Статті 6 § 3 (с) говориться про «допомогу», а не про 

«призначення захисника». Саме призначення ще не забезпечує ефекти-

вної допомоги, так як призначений адвокат може померти, серйозно за-

хворіти, протягом тривалого періоду бути позбавлений можливості діяти 

або ухилятися від виконання своїх обов’язків (ECtHR 13 May 1980, Artico 

v. Italy, № 6694/74, para. 33). 

У всіх випадках, коли інтереси правосуддя вимагають призначення 

адвоката, обвинувачений має право на допомогу юриста, досвід і компе-

тентність якого відповідають характеру правопорушення, з тим щоб він 

міг надати ефективну юридичну допомогу. Хоча держава і не може нести 

відповідальність за кожне порушення, допущене адвокатом, призначе-

ним державою для надання безоплатної юридичної допомоги, сам факт 

призначення безкоштовного адвоката, завдання якого представляти ін-

тереси однієї зі сторін судочинства, не гарантує ефективності такої до-

помоги. Незважаючи на те, що ведення захисту – це, головним чином, 

справа самого обвинуваченого і його адвоката, компетентні національні 

органи зобов’язані втрутитися, якщо нездатність публічного захисника 

надавати ефективну юридичну допомогу є очевидною чи звертає на се-

бе їх увагу будь-яким іншим чином [5]. 

Однак, безкоштовна допомога юриста не є безумовним правом ко-

жного. Можливість отримання безкоштовної допомоги є додатковою га-

рантією доступу до правосуддя для тих, хто не може сам оплатити юри-

дичні послуги. Таким чином, в рамках будь-якої програми безкоштовної 

допомоги повинні існувати підстави для надання послуг за державний 
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кошт, а також процедури прийняття рішень по запитах про надання таких 

послуг. Міжнародно-правові документи не містять конкретних підстав на-

дання безкоштовної допомоги, однак вимагають, щоб процедури прий-

няття рішень про надання безкоштовних юридичних послуг були справе-

дливими і ефективними [6]. 
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УДК 347 

ЮРИДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ РУХ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНЕ 

ЗНАЧЕННЯ 

Автор: Сурма В. І., студент ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», Наці-

ональний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Протягом останніх років студенти вищих навчальних закладів на-

дають безоплатну правову допомогу в рамках підвищення кваліфікації та 

закріплення теоретичних знань. З цією метою при юридичних факульте-

тах у вищих навчальних закладах функціонують юридичні клініки. 

Вперше термін «юридична клініка» з’являється в статті московсько-

го професора Е.Е. Фроммгольда у 1881 році в німецькому журналі. Він 

розглядав юридичну клініку як метод навчання, що ґрунтується на основі 

справ з юридичної практики. Його ідею підтримав російський професор 

Люблінський, який обґрунтовував необхідність створення таких клінік [1]. 

Проте пропозиції створення і саме функціонування таких «клінік» 

було і раніше. У 1863 році, на четвертому з’їзді німецьких юристів Карл 

Фолькмар Штой запропонував створити при юридичних факультетах 

юридичні клініки. 

Є згадки і про створення клініки професором Д. І. Мейєром близько 

1840 року у Казанському університеті. яку приватні особи відвідували 

для отримання порад, а консультації надавалися самим професором у 

присутності студентів [2, с. 6-10]. 

Згодом, у 20-х роках XX століття згадується термін юридичної кліні-

чної освіти у США.  В 70-х роках XX століття юридичні клініки в Америці 
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набули високої популярності. Згодом клінічна освіта здобуває широку 

підтримку в інших країнах світу ‒ Англії, Німеччині, Франції, Росії, інших 

європейських державах. 

Щодо незалежної України, то юридичні клініки тут починають 

з’являтися уже протягом 1996–1999 pоків за ініціативи участі молодіж-

них, студентських та інших громадських організацій. Дані про першу 

юридичну клініку в Українській державі різняться. Більшість джерел пи-

шуть, що першою юридичною клінікою була створена у 1996 році у Київ-

ському національному університеті імені Тараса Шевченка. В інших дже-

релах зазначається, що першою була юридична клініка Донецького 

національного університету [3]. 

Діяльність юридичних клінік в Україні тих років не набула великої 

популярності і не завжди була до вподоби керівництву. Прихильники 

традиційної академічної освіти довгий час чинили опір такому нововве-

денню. Тому більшість існуючих на теперішній час юридичних клінік 

створювалися за виключної ініціативи студентів та на базі неурядових 

правозахисних організацій з акцентом не на освітні (практичні) аспекти, а 

на соціальні (тобто з метою задоволення потреб суспільства у сфері 

правової допомоги та правопросвітницької діяльності)[4]. 

В 2006 році Міністерством освіти і науки України виданий наказ, 

який зобов’язав всі вищі навчальні заклади де здійснюється підготовлен-

ня юристів, створити юридичні клініки як структурні підрозділи юридичних 

факультетів. Саме з цього моменту слід вважати, що діяльність юридич-

ної клініки як складової навчального плану вищого навчального закладу, 

отримала певну юридичне обґрунтування. Але за цей час, суттєвих змін 

в діяльності юридичних клінік не відбулося. Як і раніше студенти прохо-

дять навчання в юридичній клініці за власним бажанням, ніякого 

обов’язку щодо проходження навчання та отримання практичних навичок 

студентами в юридичній клініці не запроваджувалося. Однак, як свідчить 
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практика і неофіційна статистика, студенти, які навчалися в юридичній 

клініці, при отриманні першого робочого місця показували кращий ре-

зультат на конкурсному відборі аніж студенти, які здобували кваліфікацію 

юриста без проходження юридичної клінічної освіти [5].  

Сьогодні в Україні існує близько 200 юридичних факультетів та за-

кладів вищої освіти, але кількість юридичних клінік не перевищує 60. 

Значна частина з них входить в Асоціацію юридичних клінік України, 

створену у 2003‒2004 роках з метою підтримки юридичного клінічного 

руху. Юридична клінічна освіта в Україні розвивалась, спираючись на 

певну нормативно-правову базу [6, с. 8]. Особливого значення набуває 

наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 року № 592 

― Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого 

навчального закладу України. Даний нормативно-правовий акт  зо-

бов’язує ректорів вищих навчальних закладів третього і четвертого  рів-

нів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом ― Пра-

во, незалежно від форм власності і підпорядкування, створювати юриди-

чні клініки та забезпечувати їх функціонування [7]. 

За допомогою статистики було визначено,що вищі навчальні за-

клади, які мають спеціальність «Право» і студенти яких беруть участь в 

юридичних клініках продемонстрували найкращі результати при скла-

данні фахового вступного випробування до магістратури. У трійку лідерів 

університетів, при яких є юридичні клініки увійшли Національний універ-

ситет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний універси-

тет імені Івана Франка, Національний юридичний університет імені Яро-

слава Мудрого. 

Отже, сьогодні конкуренція серед правників дуже висока, тому для 

того, щоб навчитися застосовувати знання на практиці та працювати з 

документами, а також створювати власну мережу робочих зв’язків, дос-
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від роботи в юридичній клініці є надзвичайно корисним і потребує розви-

тку [8]. 
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На даному етапі важливість юридичних клінік в рамках правової 

освіти очевидна, але давайте звернемося до історії і дізнаємося як заро-

джувався цей інститут на прикладі Польщі. 

Перша юридична клініка в Польщі почала свою роботу в жовтні 

1997 року на юридичному факультеті Ягеллонського університету 

(Краків) [1]. Незабаром після цього, в 1998 році, клінічні юридичні курси 

були включені в навчальну програму Варшавського університету. 

Європейська асоціація студентів-юристів (ESLA) зіграла значну 

роль в розвитку програм клінічної юридичної освіти в Польщі. У травні 

1998 року в Шеціне ESLA організувала конференцію «Реформа юридич-

ної освіти. Розвиток ідеї клінічної юридичної освіти», на якій було 

влаштовано хороший дискусійний майданчик, завдяки тому, що конфе-

ренція була поєднана з Національним конгресом Союзу польських 

юристів і Національним конгресом деканів юридичних факультетів. Кон-

ференція в Шеціне в результаті привела до швидкого поширення ідеї 

клінічної юридичної освіти по всій країні [1].  

Особливостями клінічної юридичної освіти в Польщі є те, що юри-

дичні клініки укладають договори про співпрацю з Омбудсменом. Метою 

даного договору є спільне проведення заходів з правової освіти. [2]. 

Наступною особливістю є те, що всі юридичні клініки знаходяться під 

керівництвом Фонду юридичних клінік, заснованого в 2002 році, який 

здійснює фінансування юридичних клінік в Польщі, а також виконує 

функцію зміцнення потенціалу програми в майбутньому . З цією метою 
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прийнято «Стандарти діяльності юридичних клінік» для підтримки висо-

кого рівня функціонування клінічної освіти. Вельми цікавими є положення 

про оцінку матеріального стану клієнта і страхування відповідальності 

юридичної клініки за заподіяну шкоду. Зокрема, юридична клініка вста-

новлює кваліфікує процедуру щодо своїх клієнтів, яка гарантує, що клієнт 

не має можливості отримати платну юридичну консультацію, в іншому 

випадку клініка відмовляється від справи. У разі будь-яких сумнівів у до-

стовірності заяви клієнта про його майновий стан, юридична клініка про-

сить надати додаткові роз’яснення та можливі документи. Крім того юри-

дична клініка бере до уваги не тільки вартість, але і ліквідність майна. 

Допускається надання юридичної допомоги особі, чиє майно не є 

ліквідним, навіть якщо його вартість велика.  

Організація і управління юридичними клініками в Польщі відбу-

вається наступним чином: керівництво діяльністю клініки здійснює голо-

ва, його заступники - куратори і секретар клініки (як правило, штатний 

працівник клініки). При цьому керівник клініки може призначати студентів 

в якості кураторів для виконання дій з контролю над студентами-

консультантами. Керівник клініки здійснює загальне керівництво діяль-

ністю клініки, вирішує питання, пов’язані з клінікою, на рівні адміністрації 

факультету. Куратори напрямків здійснюють контроль над студентами в 

секціях, перевіряють їх підготовку до зустрічі з клієнтом і консультації.  

У Польщі існують дві форми напрямки діяльності клінік: клініки за-

гальної юридичної практики і спеціалізовані клініки, в яких робота ве-

деться в окремих правових напрямках по секціях. У спеціалізованих 

юридичних клініках кожну секцію очолює окремий куратор, а студенти 

навчаються тільки в одній з обраних ними секцій. Така форма 

спеціалізованого напрямку діяльності є більш поширеною в Польщі, ніж 

форма клініки із загальною юридичною практикою [3].  
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Після закінчення навчання в юридичних клініках Польщі студенти 

отримують сертифікат, який підтверджує те, що вони проходили навчан-

ня в рамках юридичної клініки. Даний сертифікат допомагає студенту при 

працевлаштуванні на роботу після закінчення університету: так як багато 

клінік відомі в «юридичних колах», роботодавці віддають перевагу випус-

кникам, які навчалися в клініках, ніж звичайним. 

Ідея юридичних клінік була позитивно сприйнята університетами 

Польщі, і на сьогоднішній день функціонують 26 юридичних клініки в 16 

містах, наприклад, Кракові, Варшаві, Білостоку, Торуні, Познані, Любліні, 

Жешові, Лодзі. 

Підводячи підсумок слід згадати, що Польща була однією з першо-

прохідців в даній сфері і не без її допомоги багато країн в подальшому 

почали звертати увагу на перспективний напрямок і реалізовувати ідею 

юридичних клінік, переймаючи при цьому досвід накопичений Польщею. 
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УДК 347.919.2(477) 

РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: НА ПРИКЛАДІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «EX AEQUO 

ET BONO» 

Автор: Бондар Ю. О., провідний юрисконсульт Національного універ-

ситету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Тема правової освіти населення та обізнаності у сфері користуван-

ня своїми правами та їх захисту не втрачає своє актуальності, а навпаки 

потребує уваги та активних дій до сприяння її поширенню. Враховуючи 

тенденцію розвитку системи надання безоплатної правової допомоги на-

селенню, очевидним є факт, що малозахищені верстви населення все 

більше заявляють про необхідність не лише конкретних вирішень юри-

дичних питань, а й проведення правопросвітницьких заходів, лекцій, 

тренінгів, надання роз’яснень чинного законодавства з метою знати і за-

хищати свої права. 

Юридичні клініки, однозначно, сприяють розвитку громадянського 

суспільства, становленню громадянської думки, правової культури насе-

лення. У цьому контексті клініки спілкуються з різними верствами насе-

лення і у тих чи інших формах допомагають людям досягти розуміння у 

правовому полі.  

Одним із найдієвіших методів досягнення вказаних цілей для клінк 

і, зокрема, юридичної клініки Національного університету кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова, є співробітництво з різноманітними гро-

мадськими організаціями, спілками, фондами. Задля цього клініка «Ex 

aequo et bono» укладає меморандуми про співпрацю, які спрямовані на 

організацію та спрямування спільних зусиль на набуття громадянами не-

обхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, реа-
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лізації права людини на доступ до безоплатної правової допомоги. Ме-

морандуми визначають напрями співпраці і допомагають реалізувати 

мету діяльності клініки шляхом проведення конференцій, семінарів, кру-

глих столів, зустрічей, спрямованих на підвищення рівня правової поін-

формованості громадян, моделювання реальних ситуацій з розбором 

поведінки в них, коментуванням правових норм.  

Так, новим партнером клініки «Ex aequo et bono» у 2019 році став 

Благодійний фонд «Хесед реім» – фонд благодійної допомоги членам 

єврейської спільноти м. Миколаєва, який своєю підтримкою охоплює усі 

сфери життя осіб-жертв нацизму, постраждалих від концентраційних та-

борів, військовополонених Другої світової війни, а також інших постраж-

далих та членів їх сімей. Не зважаючи на плідну роботу цього благодій-

ного фонду, особи, які користуються його підтримкою, як і інші громадя-

ни, потребують правової допомоги, що і стало предметом нашої співпра-

ці. У меморандумі сторони окреслили актуальні напрямки, серед яких: 

збирання, проведення аналізу та узагальнення проблемних питань по-

рушення прав людей, якими опікується фонд; поширення інформації про 

право осіб на захист зокрема шляхом виготовлення та розширення бук-

летів, пам’яток та правової інформації; організація спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян 

щодо захисту своїх прав та ін. 

З квітня до початку червня 2019 року студенти-консультанти прове-

ли 8 виїзних консультацій з особистих питань, розробили пам’ятку захис-

ту від шахрайства та провели відкриту лекцію на тему захисту прав лю-

дей похилого віку.  

Така співпраця юридичної клініки та громадських організацій є діє-

вим способом визначити, з якими правовими проблемами стикаються рі-

зні верстви населення в нашій державі, знайти правильний шлях вирі-

шення питань, проінформувати про наявність прав у громадян та спосо-
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би їх використання і захисту у сучасних умовах. Окрім цього не останнє 

місце має спілкування та обмін досвіду між поколіннями, становлення не 

лише правосвідомого суспільства, а й толерантного. 

 

УДК 347.6(477.73) 

ІНСТИТУТ СІМЕЙНИХ РАДНИКІВ: АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

Автор: Заінчковська В. М., студентка І курсу спеціальності 081 «Пра-

во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв   

 

Останні роки в Україні прослідковується тенденція зростання кіль-

кості звернень громадян до Центрів безоплатної правової допомоги з сі-

мейних питань. За результатами Звіту БПД 2017 року відсоток звернень 

осіб з сімейними питаннями, за якими надавалась БПВД, становить 

12,8% [1]. У 2018 році, у розрізі усіх звернень до місцевих центрів та на-

дання БППД та БПВД разом - 16,7% [2].  Серед цих звернень були найа-

ктуальніші питання сьогодення, що потребують негайного вирішення: бу-

лінг у дитячих колективах, безвідповідальність батьків у сплаті аліментів, 

антигуманні злочини проти дітей, а також домашнє насильство.  

Проаналізувавши реальні проблеми людей, що звертаються за до-

помогою до Центрів надання БПД було вирішено запровадити новий ме-

ханізм спрямований на забезпечення захисту прав громадян у сфері сі-

мейного права. 16 жовтня 2018 року Міністерство юстиції разом з систе-

мою Безоплатної правової допомоги презентували спільну ініціативу 

«Сімейні радники». 

Запровадження інституту сімейних радників в Україні є імплемен-

тацією міжнародного досвіду щодо якісного надання правової допомоги в 

сімейних питаннях. Сімейні радники – це амбасадори соціальних ініціа-
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тив Міністерства юстиції та системи безоплатної правової допомоги, які 

мають довіру та авторитет в громаді. Вони спільно з юристами системи 

безоплатної правової допомоги, фахівцями державної виконавчої служ-

би, психологами, співробітниками Національної поліції та інших органів 

влади допомагають громадянам отримувати інформацію з питань сімей-

ного права та захищати свої права.  

Фактично сімейні радники працюють на волонтерських засадах. 

Вони виступають допоміжною ланкою між постраждалими та співробіт-

никами відповідних органів державної влади забезпечуючи їх комуніка-

цію. Головними завданнями сімейних радників є визначення проблем 

громадян у соціальних групах, комунікація з громадянами щодо шляхів 

вирішення їхніх проблем, надання спеціалізованої та професійної допо-

моги за допомогою державних органів влади, участь у наданні комплекс-

ної допомоги, об’єднання громадськості для підвищення її правової сві-

домості.  

Під час своєї практичної діяльності вони займаються правопросвіт-

ницькою діяльністю серед мешканців громади: допомагають в ідентифі-

кації порушення прав особи, яка потребує допомоги в питаннях виплати 

аліментів, захисту від насильства, визначення батьківських прав та інших 

питань сімейного права, розповсюджують інформацію щодо можливос-

тей отримання правової допомоги, об’єднують зусилля суспільства на-

вколо актуальних проблем громади [3].   

Сімейні радники пройшли належну підготовку. Для них було прове-

дено низку навчальних заходів разом з спеціалістами БПД. Сімейні рад-

ники навчились спілкуватися та взаємодіяти з жертвами домашнього на-

сильства, організовувати роботу з іншими структурами задля досягнення 

максимального результату [4].   

З початку проекту «Сімейні радники» до сімейної радниці Микола-

ївського регіону Катерини Мутьєвой звернулося близько 60 осіб. Пере-
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важна більшість звернень надходять у соціальних мережах. На особис-

тий прийом звернулося 15 осіб. Громадяни звертаються з питаннями 

отримання аліментів на дітей, оформлення різноманітних соціальних до-

помог, розлучення та поділу майна і захисту від домашнього насильства. 

Аналізуючи звернення за категорією статі більшість звернень надходять 

від жінок. За весь час було лише 7 звернень від чоловіків. 

Сімейні радники – це активні мешканці громади, які пройшли відпо-

відне навчання та надають комплексну допомогу громадянам в сімейних 

питаннях. На відміну від параюристів, спеціалізацією сімейних радників є 

врегулювання сімейних конфліктів та допомога постраждалим від дома-

шнього насильства. В Україні ініціатива сімейних радників вже впрова-

джена в семи містах. Як показує практика, завдяки активній діяльності 

сімейних радників, попит на консультації до юристів та адвокатів системи 

БПД зростає.   
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