
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 
 

 
 

 
 
 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
 

ХІ  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
 

29 березня 2017 року 
 
 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
кафедра теорії та історії держави і права, 

м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9 
 
 

 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв 2017 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
2 

 
УДК 34 
ББК 67 
К 65 
 
 
 
Конституція – основа розвитку національного законодавства: Матеріали ХІ 

Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 29 березня 2017 року. – Миколаїв: НУК, 2017. – 100 с. 
 
 
 
 
 
 
В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання, 

пов'язані з об'єктом, задачами, методами юрипруденції, проблемні питання галузей права 
та законодавства. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами 
Претензії до організаторів не приймаються 

Комп’ютерна верстка Н. О. Трибушенко 
Відповідальний за випуск Т. М. Федоренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-966-321-315-6 
© Видавництво НУК, 2017 
© Національний університет кораблебудування, 2017



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
3 

ПЕРЕДМОВА 

 

«В давнину, коли з’явилися люди, не було управління і покарань … безлад в Піднебесній був таким 

же, як серед тварин. [Люди] зрозуміли, що причина хаосу в Піднебесній виникає через відсутність глави 

правління. Тому вибрали Піднебесною мудрого і гідного і зробили його сином неба, щоб він управляв 

справами і встановлював справедливість, єдину для всієї Піднебесної». 

Мо Цзи 

 

«Царі і правителі – не ті, які носять скіпетри, не ті, які вибрані відомими вельможами, і не ті, які 

досягли влади за допомогою долі, або насильством, обманом, але ті, які уміють правити». 

Сократ 

 

«Матір’ю природного права є сама природа людини». 

Гуго Гроцій 

 

«Держава є єдиною особою, відповідальною за дії якої зробила себе шляхом взаємного договору між 

собою величезна безліч людей, з тим, щоб ця особа могла використовувати силу і засоби всіх їх так, як 

визнає необхідним для їхнього миру і загального захисту». 

Томас Гоббс 

 

« … вони (закони) залежать від інтересів, пристрастей і думок тих, хто їх вигадав, і від характеру 

клімату, місцевості, де люди об’єдналися в суспільство». 

Вольтер 

 

« … метою закону є не знищення і не обмеження, а збереження і розширення свободи. Адже свобода 

полягає в тому, щоб не відчувати обмеження і насильства з боку інших, а це не може бути здійснено там, де 

немає закону». 

Джон Локк 

 

«Конституція – це не одна назва, а реальна річ, вона існує не тільки в уяві, а й насправді, і там, де її 

не можна показати у видимій формі, її немає. Конституція є річ, передуюча державній владі: державна влада 

– це всього лише дитя конституції. Конституція якої-небудь країни є актом не державної влади, а 

створюючого її народу. 

Це звід положень, на який можна посилатися, цитуючи статтю за статтею. На його принципах повинні 

ґрунтуватися державна влада, характер її структури і повноважень; спосіб обрання і тривалість існування 

парламентів або інших подібних органів, як би їх не називали; повноваження, якими овіюється виконавча 

гілка державної влади, – тобто все, що стосується повної організації громадянського управління і принципів, 

які ляжуть в основу її дій і якими вона буде пов’язана. 

Стосовно державної влади конституція відіграє ту ж роль, яку виконують стосовно суду законі, що 

видаються згодом цією ж державною владою. Суд не приймає законів і не може змінити їх, він лише діє у 

згоді з уже прийнятими законами, і державна влада аналогічним чином управляється конституцією». 

Томас Пейн 

 

«Індивід лише настільки істинний і етичний, наскільки він є членом держави». 

Георг Гегель 
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УДК 340.13 
 

Зв'язок звичаїв та моралі з сучасними нормами права 
 

Автор: Агєєва Марина,  
студентка І курсу спеціальності «Правознавство» 

ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 
Науковий керівник: 

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

ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 
 

В даній роботі ми встановимо зв'язок між звичаями, мораллю та правом. Оскільки з розвитком суспільства та 

життя загалом змінюються і норми права, то постає питання важливості їх зв’язку зі звичаями та мораллю. 

Для початку важливо правильно розтлумачити ці три поняття. Отже, звичай – це соціальна норма, яка 

формується історично і встановлюється поступово внаслідок її тривалого й одноманітного застосування в певних 

життєвих ситуаціях [4, с. 268]. Мораль – система норм i принципів, які виникають із потреби узгодження і закріплення 

інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання та 

формування моделі поведінки людей відповідно до понять добра і зла, які підтримуються особистими переконаннями, 

традиціями, вихованням, силою громадської думки [4, с. 265]. Право – це система правил поведінки, які є 

загальнообов’язковими, формально-визначеними і забезпечуються (а саме: встановлюються, гарантуються і 

охороняються) державою для врегулювання найважливіших суспільних відносин. 

Для кращого розуміння того, як пов’язані між собою звичай, мораль та право важливо знайти спільне та відмінне 

між цими поняттями. Норми права, звичаї та мораль пов’язані ознаками, які характерні для всіх соціальних норм. По-

перше, в них спільна мета – підтримання і встановлення порядку в суспільстві за допомогою формування і зображення 

моделі поведінки, яка є правильною. По-друге, це правила, які спрямовані не на конкретного адресата, а є 

загальнообов’язковими, тобто для врегулювання поведінки всіх людей. І зрештою, норми права, звичаї та мораль 

встановлюються і забезпечуються за допомогою засобів впливу на поведінку людей (наприклад, державний примус, 

вплив суспільної думки або внутрішні переконання. І всі ці три метода поширюються як на норми права, так і на мораль 

та звичаї). 

Але за багатьма критеріями ці поняття дуже різняться. Для початку, вони мають різні походження та способи 

встановлення: норми права встановлюються державою на основі переднього досвіду взаємодії суб’єктів суспільних 

відносин і мають офіційних характер; звичаї та норми моралі розвиваються історично та стихійно, бо формуються вони 

поступово і на основі досвіду знаходження варіантів поведінки в подібних ситуаціях. Також різниця у формі вираження, бо 

правові норми закріплюються в законах, указах, інших нормативних актах або юридичних джерелах, а от звичаї та 

моральні норми втілюються через поведінку людей. Щодо часу набрання чинності, то норми права мають конкретно 

встановлені строки, а мораль та звичаї не мають строків, бо формуються вони історично і встановлюються у суспільстві 

поступово і так само відмирають або змінюються, удосконалюються у процесі розвитку суспільства. І врешті-решт, щодо 

забезпечення, то звичаї реалізуються завдяки звичці або певним стереотипам поведінки; мораль спирається на силу 

суспільної думки, а гарантується вона завдяки совісті та сприйняттю індивідом норм моралі; а ось дія правових норм 

регулюється засобами примусового характеру з боку держави. 

Мораль не вище права, а право не вище моралі, вони знаходяться на одному рівні і доповнюють одне одного. 

Мораль можна назвати історично сформованою у суспільстві основою права, його першопочатком. Право являється 

сучасним провідником норм моралі у суспільство завдяки своїй загальнообов’язковості та наявності державного примусу, 

оскільки у сучасному житті вже не достатньою одного лише факту існування певної моральної норм. Мораль вказує шлях 

справедливості та гуманності, а саме ці два поняття є головними критеріями усіх правових норм. Наприклад, Загальна 

декларація прав людини – яскравий приклад втілення моралі у право. Норми права тлумачяться посадовою особою, яка 

здійснює правозастосовну діяльність і спирається вона на норми моралі, що встановлюються та проголошуються 

суспільством як важливі та необхідні. Це можна побачити на практиці судів, оскільки справедливе, обґрунтоване і 
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законне судове рішення про наклеп, хуліганство, образу, насильство багато в чому залежить від урахування моральних 

норм, які панують у суспільстві. Також можна сказати, що у різних галузях мораль має різного ступеню зв'язок з правом, 

оскільки ступінь їх зв’язку залежить від виду суспільних відносин і тим, як у цих суспільних відносинах переплітаються 

норми права з нормами моралі (з цього твердження можна зробити висновок, що цивільне право є яскравим прикладом 

зв’язку моралі та права). 

Мораль відображає найвищі цінності суспільства. Наприклад в Україні, у наш час, ці цінності було закріплено 

нормативно в ст. З Конституції України: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю [3, с. 5]. Також яскравим прикладом є Закон України «Про захист суспільної 

моралі»: Цей Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає 

на суспільну мораль [1, с. 1]. 

Результатом взаємодії права і звичаю є виникнення правового звичаю, що є джерелом багатьох правових норм. 

Також у результаті такої взаємодії право найчастіше підтримує соціально цінні звичаї, прикладами є присяга посадовців 

держави або урочиста реєстрація шлюбу. Зображення трансформування звичаю у правову норму можна знайти у нормах 

морської торгівлі, наприклад Кодекс торговельного мореплавства України (наприклад ст. 148 визначає, що термін, 

упродовж якого вантаж має бути завантажений на судно або вивантажений з судна (сталійний час), визначається угодою 

сторін, а за відсутності такої угоди – нормами, прийнятими в порту вантаження (розвантаження) [2, с.35]). 

Отже, у ході дослідження ми підтвердили нерозривний зв’язок моралі, звичаїв та права, які знаходяться на 

однаковому рівні важливості для суспільства, оскільки доповнюють одне одного. Право – сучасний спосіб вираження і 

розповсюдження моралі і звичаїв у суспільство. У той же час мораль і звичаї можна назвати фундаментом права, який 

було закладено у ході історичного розвитку суспільства. 
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Очень важной составляющей давно назревшего процесса коренного реформирования действующего 

конституционного законодательства может стать отражение в предложенном А. А. Кириченко перспективном 

Конституционном кодексе Украины разработанной им же новой доктрины последовательности передачи 

власти от избирателей государства в целом или ее отдельных административно-территориальных 

единиц (далее – АТЕ) субъектам властных полномочий, которая в ряде последних публикаций 

указанного автора [1, с. 9-10; 2, с. 28-29] была представлена в такой редакции: 

1. Непосредственная демоскратия (непосредственная власть, первичная власть): 
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1.1. Общегосударственная непосредственная демоскратия (общегосударственная первичная 

власть): 

1.1.1. Общегосударственный референдум. 

1.1.2. Общегосударственные выборы. 

1.2. Региональная непосредственная демоскратия (региональная первичная власть): 

1.2.1. Региональный референдум. 

1.2.2. Региональные выборы. 

1.3. Локальная непосредственная демоскратия (локальная первичная власть в виде общего 

собрания коллектива юридического лица с принятием решения с помощью тайного голосования и др.). 

2. Представительская демоскратия (вторичная власть): 

2.1. Полипредставительская демоскратия (поливторичная власть): 

2.1.1. Общегосударственная полипредставительская демоскратия (общегосударственная 

поливторичная власть): 

2.1.1.1. Первый уровень (парламент в целом). 

2.1.1.2. Второй уровень (президиум парламента, вторая палата парламента). 

2.1.2. Региональная полипредставительская демоскратия (региональная поливторичная власть): 

2.1.2.1. Первый уровень (сессия местных советов, законодательного собрания и др.). 

2.1.2.2. Второй уровень (исполком, президиум, иное постоянное представительство местных 

советов, законодательного собрания и др.). 

2.1.3. Локальная полипредставительская демоскратия. 

2.1.3.1. Первый уровень (собрание представителей коллектива юридического лица). 

2.1.3.2. Второй уровень (президиум, иное постоянное представительство общего собрания или 

собрания представителей юридического лица). 

2.2. Монопредставительская демоскратия (моновторичная власть): 

2.2.1. Общегосударственная монопредставительская демоскратия или общегосударственная 

моновторичная власть (президент, премьер-министр или иное высшее должностное лицо государства, 

избираемые всеми избирателями страны). 

2.2.2. Региональная монопредставительская демоскратия или региональная моновторичная власть 

(губернатор, глава региона, иной выборный высший руководитель региона). 

2.2.3. Локальная монопредставительская демоскратия или локальная моновторичная власть 

(выборный руководитель юридического лица). 

3. Делегированная демоскратия (третичная власть): 

3.1. Общегосударственная делегированная демоскратия (общегосударственная третичная власть): 

3.1.1. Правительство. 

3.1.2. Премьер-министр. 

3.1.3. Руководители министерств, ведомств и комитетов. 

3.2. Региональная делегированная демоскратия или региональная третичная власть (руководители, 

сотрудники региональных юридических лиц). 

3.3. Локальная делегированная демоскратия или локальная третичная власть (руководители и 

сотрудники низовых юридических лиц). 
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У правовій науці функція права визначається як соціальна роль права (держави) спрямовано діяти у 

макро- або мікросередовищі, тобто встановлювати соціальні відносини, надавати їм правового визначення, 

привносити певну інформацію у соціальні контакти. Функції права, зокрема, тлумачаться як об’єктивно 

визначені основні напрями його впливу (включаючи види діяльності), які виражають суть, призначення, роль і 

місце права в суспільстві. Виокремлюючи певні критерії класифікації функцій за суб’єктом, об’єктом, 

способами, засобами та формами реалізації, розрізняють загальнодержавні функції (політична, соціальна, 

економічна, культурна, ідеологічна, екологічна тощо), функції окремих типів держав, зокрема владні 

(законодавча, виконавча, судова), основні (політична, економічна, фінансова, культурна, ідеологічна) та 

додаткові (інформаційна, інтегративна, прогностична, програмна), зовнішні та внутрішні функції держави. 

Функції права поширюються на суспільні відносини; вони визначають і, водночас, визначаються соціальним 

призначенням права в різних сферах суспільного життя [1, с. 157] При цьому, розрізняють функції права 

загальносоціальні (політична, економічна, соціальна, ідеологічна) та спеціальні (регулятивна, охоронна, 

установча, інформаційна). 

Функції права – це основні напрями впливу права на суспільні відносини, що відображають його 

сутність і соціальне призначення у суспільстві, а також способи організації суспільних відносин. Проблемою 

теоретичного визначення функцій права займалися такі вчені як С.С. Алексєєв, Л. Дюгі, М. Коркунов, В. 

Копейчиков, М. Логвінова, О. Олійник, М. Байтін, І. Фарбер, Т. Радько. 

Існують різні підходи до визначення поняття «функції права». На думку С. Алексєєва, В. Лазарєва, О. 

Скакун «функціями права є основні напрями впливу права на суспільні відносини» [2; 3; 4] Найголовніше в 

цьому підході є те, що у функціях права відображається його активна роль, а саме напрямки правового 

впливу виражають роль права у суспільному житті та регулюванні відносин у суспільстві. Метою такого 

впливу є впорядкування суспільних відносин. Сутність права визначає напрями його впливу, в яких 

набувають свого розкриття його соціальне призначення і природа. 

Справедливим є визначення В. Ковальського, який розуміє під поняттям «функції права» соціальну 

роль права [5]. Головним аргументом цієї позиції є розуміння, відповідно до якого функції права визначаються 

його призначенням у різних сферах життя суспільства. 

Також існує третій підхід, згідно з яким М. Байтін, Т. Радько, В. Синюкова пропонують розуміти 

поняття «функції права», об'єднавши точки зору обох вищевказаних підходів, а саме як напрями правового 

впливу на суспільні відносини, а також як соціальне призначення права [6; 7]. 

Аналіз вказаних вище наукових підходів до класифікації функцій права дає можливість підтримати 

частково позиції одних науковців, а також не погодитися з деякими поглядами інших. 

На нашу думку, варто погодитися з науковою думкою Т. Радько про те, що система функцій права є 

складним, багаторівневим утворенням та безпосередньо пов'язана із системою права [7, с. 230]. Проте 

вказана вище складність досліджуваної системи, на нашу думку, не повинна зводитися до збільшення 

кількості функцій права, а є підставою для розгляду властивих праву функцій як системи, яка складається з 

кількох рівнів. Функції права – це саме ті напрями його впливу, які властиві йому в цілому, а не окремим його 

складовим. На наш погляд, не варто погоджуватися з представниками наукового підходу про існуючу 
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залежність кількості самостійних функцій права від складових його системи. Тобто функції права в цілому 

поширюють свою дію на всі елементи його складових. Інша річ уже в тому, шо певна галузь права, зважаючи 

на її специфіку, може певну функцію права використовувати більшою мірою, а іншу – меншою. 

Отже, розглянувши поняття та класифікацію функцій права, приходимо до таких висновків. 

По-перше: функціями права є соціальне призначення права, а також головні напрями його впливу на 

суспільні відносини. 

По-друге: класифікацію функцій права варто розглядати як систему, яка складається з двох груп: 

загальносоціальних та спеціально-юридичних, які можуть проявлятися на рівні системи права в цілому, а 

також її елементів: галузі, підгалузі, інститути, норми права – або ж можуть мати міжгалузевий характер 

вияву. 

Загальносоціальними функціями права є: інформаційна, оціночна-орієнтаційна, гносеологічна, 

виховна, політична, економічна (підфункції: екологічна, соціальна). 

Спеціально-юридичними функціями права є регулятивна та охоронна. Охоронна функція права 

включає в себе підфункції: каральну, компенсаційну, відновлюючу, профілактичну, контрольну. 

Подальші дослідження поняття та класифікації функцій права підлягають у більш глибокому вивченні 

їх змісту, аналізі проблеми недіючих законів, а також виробленні пропозицій щодо підвищення ефективності 

дії нормативно-правових актів. 
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Міжнародні відносини діяли з найдавніших часів, постійно реформувалися, розвивалися, тому точно 

невідомо з якого саме періоду почало діяти міжнародне право. В періодизації міжнародного права особливу 

увагу приділяють Вестфальському миру, який завершив перший загальноєвропейський конфлікт між 

габсбурзькою та антигабсбурзькою коаліцією, що тривав 30 років. Відповідно до цього договору, імператору 

Фердинанду ІІІ Габсбургу довелося піти на великі поступки, а саме: відмовитися від допомоги Іспанської 

імперії та не втручатися у справи Бургундії. У цьому випадку національні інтереси виявилися сильнішими за 

династичні, що і змусило імператора погодитись з усіма умовами. Цей мирний договір урегулював відносини 

між державами, забезпечуючи їх суверенітет, врегульовуючи релігійні протиріччя. Саме після цих подій 

утворилася верстфальська система ,яка стала зародком системи сучасного міжнародного права [1]. 
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З одного боку, міжнародне право розглядає боротьбу між державами за певні блага, а з іншого 

намагається контактувати та встановлювати взаємовигідні відносини між суб’єктами права. Так історично 

склалося, що держави не можуть нормально функціонувати без взаємного впливу одна на одну, тому що 

дуже важко врегульовувати без взаєморозуміння відносини та конфлікти на міжнародному рівні, що потрібні 

для забезпечення світової співдружності, але часто міжнародне право суперечить деяким нормам 

національного права, що, навіть, призводить до певних колізій [2]. 

Як саме взаємодіє міжнародне та національне право? Існує дві теорії: дуалізм та монізм. Дуалізм 

відчуває різницю між національним та міжнародним правом, і вимагає трансформації останнього в перший, в 

той час, як монізм формує єдність між міжнародним та національним правом. Відповідно до теорії монізму, дії 

визнаються правомірними, або неправомірними відповідно до норм і національного, і міжнародного права. 

Держава, яка використовує моністичну теорію, може частково виступати і як така, що визнає дуалістичну. У 

державах в яких діє лише моністична теорія, законодавство не потребує трансформації міжнародного права 

[3]. 

В Україні діє моністична теорія, тобто міжнародне право включається у національне за рішенням 

Верховної Ради та гарантується Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу. В цей же час постає 

проблема не сумісності в законодавстві, адже в законі «Про міжнародні договори України» йдеться: «Якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку ,встановлено інші 

правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного законодавства» (ст.19, п.2) [4]. Це суперечить Конституції України, яка має найвищу юридичну 

силу, а саме статтям 8 та 9, в яких сказано: 

«В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу 

юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй …» (стаття 8). 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» (стаття 9) 

[5]. 

Багато правознавців вважають, що стаття 9 Конституції України є недосконалою, так як не дозволяє 

міжнародному праву домінувати над національним, що нібито сприяє затримці євроінтеграції та не дозволяє 

Україні вибитись у світове лідерство. Дискусій на цю тему дуже багато, але в той же час не можна 

стверджувати, що саме стаття є причиною всіх негараздів [6]. Якщо взяти до уваги двох світових лідерів – 

Великобританію та США, то можна побачити, що їх відношення до норм міжнародного права зовсім різне. 

Великобританія використовує дуалістичну теорію, тобто вона може трансформувати міжнародні договори за 

згодою парламенту, включаючи їх до національного законодавства, тому зрозуміло, що пріоритетність 

залишається саме за внутрішніми нормами Великобританії, в той час, як у США закони та укладені 

міжнародні договори мають найвищу юридичну силу, що підтверджується ст.6 п.2 Конституції США, але якщо 

все-таки відбуваються певні суперечності між міжнародним законодавством та національним, то діє принцип 

«lex posterior derogat legi priori» [8]. 

Я вважаю, що питання щодо співвідношення міжнародного та національного права дуже важливе, 

особливо воно потребує великої уваги у часи становлення, або нестабільної ситуації в країні, так як у таких 

ситуаціях держава потребує певної зовнішньої підтримки. Ми знаємо, що в співвідношенні міжнародного та 

національного права не завжди все проходить чітко, незважаючи навіть на те, які саме теорії використовує 

держава в своїх зносинах з іншими суб’єктами права. Для того, щоб уникнути протиріч у співвідношенні 

міжнародного та національного права, у міжнародному праві повинен діяти один єдиний принцип, який би 

сприяв встановленню контакту та певної взаємодії між державами для отримання взаємовигоди для всіх 

суб’єктів-учасників, але це майже неможливо, адже попри принцип взаємодії держав, у міжнародному праві 
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існують й інші, а саме: боротьба за певні політичні, економічні блага тощо, які будуть продовжуватися, адже 

кожна держава намагається захопити світове лідерство, і бути першою у світі, саме тому є випадки 

несумісництва, трансформації міжнародного права, бо кожна держава відстоює і буде завжди продовжувати 

відстоювати свої права у відносинах з іншими державами. 
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Чисте довкілля вже давно перестало бути проблемою однієї держави, а давно вийшло на 

міжнародний рівень. Забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людей є одним 

із напрямків державної політики України, що проголошений на рівні Конституції України. І це не випадково, 

адже вже доведена пряма залежність між забрудненням навколишнього природного середовища і суттєвим 

погіршенням здоров’я населення, підвищенням рівня захворюваності й смертності, негативними змінами 

генофонду народу, різким зменшенням працездатності людей та зниженням тривалості їх життя. 

Тому значимість права громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне 

середовище набуває в умовах сьогодення особливої гостроти та актуальності. Попри те, що проблеми 

забезпечення екологічної безпеки постали у світовому вимірі досить давно, власне право на безпечне 

довкілля було законодавчо закріплено фактично лише із здобуттям незалежності України. 

Зокрема, вперше в національному правовому просторі воно було означено у ст. 9 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [1] в 1991 році, потім дістало своє конституційне 

закріплення (ст. 50 Конституції України 1996 року) [2], а ще пізніше було названо у ст. 293 Цивільного кодексу 

України [3] серед особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Це дає 

підстави вважати назване право комплексним, таким, що регулюється та забезпечується засобами різних 

галузей права. 

Та попри те, що право на екологічну безпеку було назване в таких важливих правових документах, 

його належне правове закріплення так і не знайшло свого відображення, адже в жодному з названих 

документів не було відображено сутність та юридичний зміст названого права, що, практично, зводить 

нанівець процесуальні можливості його охорони, захисту чи забезпечення. Право на безпечне навколишнє 

середовище виступає основою для фізичного існування людини, її природнього буття. 
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Таким чином, можемо стверджувати, що це природне невід’ємне право, яке виникає в людини від 

народження і не залежить від її соціального, майнового стану, роду і характеру занять, мови, освіти та інших 

ознак, воно не може забезпечуватися, зупинятися чи обмежуватися державою, виступати предметом 

цивільно-правових чи інших видів договорів. 

Природність названого права випливає з того, що його об’єктом є визначений стан природного 

середовища, що розвивається за природними законами. У біологічному плані людина невіддільна від 

природи ні матеріально, ні духовно. Її життя обумовлене порівняно вузькими рамками фізичних і хімічних 

умов, що відповідають її анатомічній і фізичній характеристикам [4. c. 12]. 

Незважаючи на важливість права на безпечне навколишнє природне середовище, важко однозначно 

погодитися з точкою зору тих дослідників, які за значимістю прирівнюють його до права на життя [5, с. 108], 

проте неможливо заперечувати, що право на безпечне довкілля виступає логічним його продовженням, 

однією із складових права на життя, формою його якісного забезпечення. 

Незважаючи на те, що законодавець практично не визначає змісту права на безпечне для життя і 

здоров’я навколишнє природне середовище, все ж у ряді нормативних актів визначається необхідність 

забезпечення правил екологічної безпеки, дотримання граничних норм забруднюючих викидів і скидів у 

навколишнє природне середовище, відповідальність за їх перевищення, нераціональне використання 

природних багатств тощо, що дозволяє говорити про створення способів, засобів забезпечення 

досліджуваного права [5]. 

Таким чином, забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне 

середовище можливе за умови дотримання та забезпечення інших екологічних прав: права на охорону 

навколишнього природного середовища, на використання природних багатств, право на безпеку продуктів 

споживання тощо.  

У свою чергу, успішна реалізація права громадян на безпечне навколишнє природне середовище 

створює сприятливі умови для здійснення всіх інших соціальних, економічних та екологічних прав. Зокрема, 

відповідно до ст. 293 Цивільного кодексу України право на безпечне для життя і здоров’я 528 довкілля 

включає в себе не лише право на безпечні умови проживання, а також і право на належні, безпечні та здорові 

умови праці, навчання тощо [3]. 

Право на безпечне довкілля як і будь-яке суб’єктивне право являє собою міру можливої поведінки 

учасників правовідносин, яка забезпечується належною поведінкою інших суб’єктів щодо користування 

навколишнім природним середовищем як специфічним соціальним благом в межах, визначених 

законодавством України [6, с. 525]. 

Це право реалізується як гарантована кожному можливість споживання і використання безпечних 

для здоров’я природних благ, забезпечена обов’язком інших суб’єктів (юридичних і фізичних осіб, держави) 

не порушувати назване право (а для держави ще й додатковим 529 обов’язком – вживати заходів щодо 

охорони та відновлення навколишнього середовища), а у випадку його порушення – забезпечити відновлення 

порушеного права. Таким чином, можна стверджувати, що назване право є комплексним, а його реалізація 

може здійснюватися шляхом різного роду активних чи пасивних дій, зокрема: 1) право кожного на фізичне 

існування (проживання) в навколишньому природному середовищі, яке б відповідало умовам безпеки для 

життя і здоров’я; 2) право на здійснення дій щодо забезпечення безпечності навколишнього природного 

середовища (право на покращення стану навколишнього природного середовища, вжиття дій щодо його 

відновлення); 3) право на цільове, економічно обґрунтоване та раціональне використання природних благ 

відповідно до вимог чинного законодавства; 4) право вимагати від зобов’язаних суб’єктів такої поведінки, яка 

б не порушувала прав правомочної особи; 5) право на достовірну, вчасну та доступну інформацію про стан 

довкілля, способи, засоби його використання та захисту тощо; 6) право на адміністративний та судовий 

захист порушеного права; 7) право на захист права на безпечне для життя і здоров’я довкілля шляхом 

звернення до недержавних (громадських), в тому числі й міжнародних організацій. 
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (закріплює перелік 

спеціальних гарантій екологічних прав громадян, у тому числі і права на безпечне довкілля, що включає 

систему різних заходів щодо відновлення і поліпшення стану навколишнього середовища, запобіганню 

шкідливого впливу господарської й іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконання 

екологічних вимог (дотримання нормативів екологічної безпеки), здійснення державного і суспільного 

контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища й ін. 

Проте, як показує практика, система цих гарантій є недосконалою, що викликає труднощі в ході 

реалізації права на безпечне навколишнє природне середовище. У зв’язку з цим, назване право є до певної 

межі декларативним, воно виступає як напрямок діяльності держави щодо забезпечення такого стану 

довкілля, який був би безпечним та комфортним для проживання, навчання, виконання трудових обов’язків 

тощо. 

Таким чином, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля – це індивідуально визначене 

суб’єктивне благо, що виражається в гарантованій державою юридичній можливості конкретної особи 

реалізувати закріплені правовими нормами свободи та інтереси щодо існування в безпечному 

навколишньому середовищі, його належному використанні та забезпечення його захисту передбаченими 

законом способами та засобами. 
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Конституція будь-якої держави є її основним, найголовнішим законом та джерелом права. Вона 

закріплює відносини, що склалися, дає перспективи, напрямки розвитку, встановлює фундаментальні, 

принципові положення організації і діяльності, як держави так і взагалі суспільства, констатує правовий статус 

особистості. Конституція містить в собі не лише форму державного ладу, організацію публічної, легітимної 

влади, але й відношення держави до всіх сфер позадержавного, громадського життя [1]. 

Слід підкреслити, що прогресивні для України ідеї щодо формування громадянського суспільства 

були започатковані ще в Конституції Пилипа Орлика 1710 р. Ця відома пам'ятка вітчизняної конституційно-

правової думки мала автентичну назву «Бендерська конституція 1710 р.». Пункти були укладені вихованцем 

Києво-Могилянської академії Пилипом Орликом і козацькою старшиною у вигнанні [2, с. 103].  

Загальновідомо, що ідеї громадянського демократичного суспільства мають давнє походження. 

Більше того, нині можна спостерігати прагнення науковців надати їм акценту споконвічності, віднайти їх у 

минулих століттях. До подібних питань українського конституціоналізму звертали свої наукові погляди такі 
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вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. Антонович, І. Борщак, М. Грушевський, Д. Дорошенко, М. Костицький, М. 

Костомаров, М. Максимович, В. Різниченко, А. Скальковський та багато інших. 

На нашу думку, Конституція Пилипа Орлика постає своєрідною моделлю демократичної держави, й 

нині вражає своєю актуальністю та доцільністю, високим правовим рівнем. Це підтверджує те, що й досі до 

цього документу звертаються історики та юристи, вивчаючи зміст та основні положення. 

Звичайно, такий конституційний акт з’явився не на порожньому місці. Це логічне завершення 

тривалої еволюції політико-правової думки в тогочасному русько-українському суспільстві [3]. Ми 

погоджуємося з С. Головатим, що ця Конституція стала природною суспільною рефлексією українського 

народу, який «віками обстоював на кривавій арені світової історії саму ідею «прав і вольностей» людської 

особистості» [4, с. 4].  

Крім того, необхідно приділити увагу значному потенціалу цього конституційного документа для 

утвердження та розвитку громадянського суспільства, природних прав людини і громади, а також елементів 

демократії, участі на засадах «козацької демократії». Так, у пункті VI згаданої Конституції її автор розмірковує: 

«Якщо в незалежних державах дотримуються похвального і корисного для публічної рівноваги порядку, а 

саме – і під час війни, і в умовах миру збирати приватні й публічні влади, обмірковуючи спільне благо 

батьківщини, на яких і незалежні володарі у присутності його Величності не відмовлялися підкорити свою 

думку спільному рішенню урядовців і радників, то чому б вільній нації не дотримуватися такого ж прекрасного 

порядку? Він існував у Війську Запорозькому у давні часи за старим правом вольностей, стосуючись 

гетьманату» [5, с. 16].  

Звертаючись до позитивних європейських практик взаємодії суверенів з громадами, а також до 

природних прав козацької громади щодо питання обрання гетьмана та козацької старшини й контролю за їх 

діяльністю, П. Орлик обґрунтовує власне бачення та розуміння перспективної моделі формування 

тогочасного громадянського суспільства в державі. У першу чергу, П. Орлик апелює до відродження 

козацьких традицій виборності гетьманів і козацької старшини; запровадження постійно діючих козацьких рад, 

що представлятимуть інтереси козаків, а також їх дружин і дітей. [5, с. 17].  

Особливо важливою для наших сучасників є частина Конституції, у якій сформульовано основні 

принципи управління та функціонування органів державної влади. Значно обмежуючи права гетьмана, 

Конституція закладала основи принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, проголошувала 

розширення демократичних засад у суспільстві. Йшлося про створення своєрідного козацького парламенту, 

загальної Ради, до складу якої входили полковники зі своєю старшиною, сотники, генеральні радники від всіх 

полків і посли від Низового Війська Запорозького. Також  декларується виборність усіх урядових посад 

Гетьманщини. 

Доцільно зауважити, що у ті далекі часи, як і сьогодні, гостро стояло питання боротьби з корупцією. З 

цією метою наводився порядок у зборі податків, де траплялося чимало «порушень і несправедливостей». 

Одним з ключових елементів Бендерської Конституції є помітне обмеження соціальної експлуатації народу. 

Суть соціальної політики гетьмана полягала в тому, щоб усунути гноблення людей податками. З цією метою 

П. Орлик планував ревізію захоплених старшиною земель, скасовував обтяжливі для народу оренди, відкупи, 

ярмаркові податки, військові постої. 

Ми вважаємо, що мету Конституції гетьмана Пилипа Орлика скасувати станову диференціацію, 

властиву тогочасному феодальному українському суспільству, та запровадити елементи загального 

виборчого права, підтверджує запровадження інституту полкових підскарбіїв на місцях, яких обирали як 

козаки, так і «простий люд». До того ж Конституція 1710 року покладала на Гетьмана обов'язок дбати про 

громаду та її пересічних членів, забезпечувати їх соціальний захист.  

Таким чином, Конституція П. Орлика відображає не лише спробу правової організації державної та 

правової традиції українського народу, а й зміни владних відносин. Саме в Конституції П. Орлика 1710 р. – 
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юридичні витоки багатьох явищ, зокрема сучасного суверенітету українського народу, розподілу влад, 

парламентаризму тощо.  

Тому звернення до історичного досвіду цього документа – це звернення до державних і правових 

ідей, які становлять історико-правову основу для загальнонаціональної ідеї політичного характеру, ідеї, що 

виражає саму суть духу українського народу [3]. 

Із урахуванням викладеного можна зробити висновок, що Конституція Пилипа Орлика не тільки 

проголошувала незалежну Українську державу, але і закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї 

державного та суспільного життя. Таким чином, статті Конституції Пилипа Орлика далекоглядно передбачили 

головні основи розвитку демократичних держав. 
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Наиболее актуальным и сложным в политико-правовом аспекте признают вопросы обеспечения прав 

и основополагающих свобод человека. Среди многих демократических средств их защиты выделяют службу 

омбудсмена, которая является неформальной, деполитизированной, субсидиарной системой правозащиты. 

Обудсмен, в переводе со шведского языка – это уполномоченное лицо, парламентский комиссар по 

правам человека. Данный институт возник в Швеции для урегулирования взаимоотношений короля и 

парламента, а также осуществления независимого контроля за судами и администрацией [1, с. 265]. 

В государственно-правовом смысле омбудсмен воспринимается как независимое, уполномоченное 

парламентом лицо, осуществляющее парламентский контроль в форме надзора (акты реагирования, 

проведения расследований, рекомендации корректирующих действий, ежегодные доклады о состоянии 

соблюдения прав человека, и т. п) без права изменения решений государственных органов. 

В 1 январе 2017 года в Туркменистане вступил в силу закон «Об омбудсмене», определяющий 

полномочия, права, обязанности, гарантии и основные направления деятельности уполномоченного 

представителя по правам человека. Учреждение должности омбудсмена состоялось с целью обеспечения 

гарантий государственной защиты свобод и прав человека и гражданина, их соблюдения органами 

государственной власти, должностными лицами и органами местного самоуправления. 
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В Законе «Об омбудсмене» законодательно предусмотрены требования к кандидатуре на должность 

Омбудсмена, а именно: на должность Омбудсмена может быть избран гражданин Туркменистана не моложе 

сорока лет, имеющий опыт в области защиты прав человека и обладающий высокими моральными 

качествами, имеющий высшее образование, владеющий государственным языком, в течение 

предшествующих десяти лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане [2]. 

Важной составляющей института омбудсмена является порядок назначения на должность 

омбудсмена. Статья 4 Закона предусматривает, что Меджлис Туркменистана избирает Омбудсмена из числа 

трёх кандидатов, предложенных Президентом Туркменистана, тайным голосованием простым большинством 

голосов от установленного числа депутатов. В случае, если Меджлис Туркменистана не примет решение, 

связанное с избранием Омбудсмена, Президент Туркменистана в течение пятнадцати дней предлагает 

Меджлису Туркменистана кандидатуры трёх других лиц [2]. То есть, в соответствии с законом, избирать 

омбудсмена будет парламент из трех, предложенных президентом Туркменистана кандидатов и для победы 

будет достаточно получить простое большинство голосов. Избирается омбудсмен сроком на пять лет, 

причем, одно и то же лицо может избираться на указанную должность только на два срока подряд и не более 

того. Об избрании и прекращении полномочий Омбудсмена сообщается в средствах массовой информации 

Туркменистана. 

Важно отметить, что в день избрания на должность омбудсмен в торжественной обстановке 

приносят на заседании Меджлиса Туркменистана присягу следующего содержания: «Я (фамилия, имя и 

отчество), вступая в должность, клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, исполнять 

возложенные на меня обязанности добросовестно, независимо, беспристрастно, в интересах человека, 

руководствуясь Конституцией и законами Туркменистана» [2]. И только после принесения присяги он 

считается приступившими к исполнению полномочий. 

Законодатель в Законе «Об омбудсмене» в главе IV определил компетенцию уполномоченного лица 

с прав человека. В соответствии со ст. 18 Закону, омбудсмен: 

– беспрепятственно и без предварительного уведомления посещает органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, исправительные и другие специализированные 

учреждения, места предварительного заключения, места содержания задержанных, Вооружённые Силы 

Туркменистана, другие войска, военные учреждения и проводить в них самостоятельно или совместно с 

компетентными государственными органами, должностными лицами, государственными служащими 

проверку их деятельности; 

– запрашивает и получает от должностных лиц органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности необходимые документы, материалы и другие сведения, и их пояснения; 

– поручает компетентным государственным органам и научным организациям проведение 

экспертных исследований по вопросам, подлежащим выяснению; 

– обращается к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с 

предложением о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела 

в отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека; 

– осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Туркменистана. Омбудсмен также ежегодно будет представлять доклад о своей 

деятельности на рассмотрение президента Туркменистана. Речь в нем будет идти о ситуации, 

складывающейся в стране в сфере прав человека. Этот доклад по закону должен будет освещаться в СМИ. 

Особенностью этого Закона является, что введение на территории Туркменистана или в его 

отдельных местностях режима чрезвычайного или военного положения не влечёт за собой ограничение 

полномочий Омбудсмена, а также не приостанавливает и не прекращает его деятельность. 
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В порядке, установленном законом, Омбудсмен принимает и рассматривает жалобы на решения или 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц, 

нарушающих права и свободы человека. Жалобы должны рассматриваться Омбудсменом в срок не более 15 

дней, а нуждающиеся в дополнительной проверке – не более 1 месяца со дня их поступления. В случаях, 

требующих проведения специальной проверки, этот срок может быть продлён, но общий срок не должен 

превышать 45 дней. 

Жалобу могут подать граждане Туркменистана, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории Туркменистана. Омбудсмен может принять жалобу или отказать в 

её принятии. 

Для объективного рассмотрения жалобы, принятия справедливого решения и оказания содействия в 

восстановлении нарушенных прав и свобод Омбудсмен наделён широкими полномочиями. Омбудсмен 

вправе проводить проверку и по своей инициативе, с целью установления факта нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, если ему стало известно об этих нарушениях из официальных источников или 

средств массовой информации. 

Важной формой реагирования на нарушения прав и свобод человека является ежегодный доклад 

Омбудсмена Президенту Туркменистана и Меджлису [3]. 

Итак, рассматривая указанную проблему, можно прийти к таким выводам: 

а) демократические изменения в обществе привели к политическому осознанию необходимости 

признания общепринятых приоритетов и ценностей общественной жизни; одной из таких ценностей является 

соблюдение прав и основных свобод человека и доминирование интересов личности над интересами 

государства; 

б) возрастание роли общечеловеческих приоритетов привело к необходимости совершенствовать 

систему правозащиты на государственном уровне, где интересы человека от неправомерных действий со 

стороны государства защищает институт омбудсмена; 

в) омбудсмен является неформальным институтом правозащиты, который имеет довольно 

ощутимое влияние через свои обращения и обнародование нарушений, хотя его действия не носят 

императивной направленности. Собственный авторитет и личные качества Уполномоченный использует для 

признания и роста авторитета всей своей службы.  

г) деятельность службы омбудсмена становится более популярной и приобретает вес в делах 

защиты прав и основных свобод человека, о чем свидетельствует постоянно растущее количество 

обращений к данному институту. 

Сама процедура обращения к омбудсмену формально является простой (отсутствует процесс 

ограничений), в то же время помощь оказывается профессионально, что в сочетании позволит получить 

максимальный и быстрый результат, бесплатную квалифицированную консультацию. 

Следовательно, институт омбудсмена своей деятельностью усиливает у граждан чувство 

защищенности перед государственным аппаратом и способствует установлению гармонических отношений 

«человек – общество – государство». 
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20 січня 2017 року в Давосі закінчився Всесвітній економічний форум (далі – ВЕФ). Другий рік однією 

з основних його тем стає промислова революція – глобальний процес, пов'язаний з переходом світової 

економіки на принципово нові технології, основу яких у багатому складають штучний інтелект і робото-

технічні рішення. Ми можемо спостерігати як новий етап промислової революції змінює майже всі без 

виключення сфери життя: освіту, економіку, державу. Соціальний аспект промислової революції був серед 

найбільш дискусійних питань на ВЕФі. Як зміниться життя людей, якщо штучний інтелект буде самостійно 

приймати рішення і які з цього будуть наслідки [1] ? 

Експерти McKinsey вважають, що вже зараз технології можуть автоматизувати 45% діяльності 

населення. І цей процес тільки набирає обертів. Показовими є наміри Adidas з переміщення виробництва з 

Китаю до ФРН, де будуть працювати роботи, а також дії компанії Foxconn, що замінила у минулому році 60 

тис. працівників роботами на заводі у китайському Куньшане. Соціальним наслідком останнього переміщення 

виробництва стало збільшення самогубства у провінції на 217 %. 

Промислова революція позначилась і в такій високоінтелектуальній сфері, як юридична. У США 

створена глобальна система Global IP Manager, яка управляє інтелектуальними правами з веб-інтерфейсом. 

Вона надає інформацію про об’єкти інтелектуальної власності клієнтів і договори з ними. Клієнти отримують 

ліцензійний доступ і інші згоди з їх товарними знаками і можуть складати і відсилати звіти про такі згоди. 

Китайські спеціалісти значно ширше розвинули систему юриста-робота. Суд міста Чженчжоу 

китайської провінції Хенань вперше провів судовий процес з використанням відомого у світі інтернет-

мессенджера WeChat. Судді та адвокати спілкувалися між собою через програму з різних точок світу і 

записували голосові повідомлення для матеріалів справ. 

Перший «віддалений» процес замість традиційного робочого дня забрав у суду всього пів години. За 

допомогою цього мессенджера китайська влада збирається прискорити розгляд адміністративних справ і 

знизити завантаженість судів. Потребують допомоги комп’ютерів і ті, хто бажає «передбачити» рішення суду: 

так, у США створили комп’ютерну програму, яка вже виконує поставлену задачу, вірно вгадує 7 з 10 рішень 

Верховного суду США [2]. 

У багатьох міжнародних юридичних фірмах вже існують розроблені комп’ютерні програми, на основі 

яких створені відділи системи щодо консолідації інформації та аналітиці всіх проектів фірми, особливостей 

роботи з тими чи іншими клієнтами і інші автоматизовані системи. 

Дослідники цього питання вважають, що скласти договір, проаналізувати практику і написати 

стандартний документ замість людини зможе й автоматизована система, і відбудеться це у найближчі 10–20 

років. До того часу юристам потрібно підвищувати свою кваліфікацію і навчитися працювати різносторонньо – 

за самими радикальними прогнозами. Тих спеціалістів, хто працює «по фабулі», звільнять за непотрібність, а 

замість 500 спеціалістів потрібен буде лише один. Але американські вчені Дана Ремус і Фрєнк Леві у своїй 

роботі «Чи можуть роботи бути юристами?» знайшли основні слабкості підходу тих, хто передбачає тотальну 

роботизацію діяльності юристів. Штучний інтелект змінює робочий процес, але зовсім не змінює людський 

розум. У випадку коли юристи працюють у команді маються деякі дослідження, то про структуру роботи 
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«юристів-одиначок», яких в США приблизно 40 %, взагалі не відомо, і це свідчить про те, що до заміни 

юристів машинами ще дуже далеко. 

За даними дослідження американської аналітичної компанії Sky Analytics, яка спеціалізована на 

роботі з юридичними фірмами, у 85 % випадків комп’ютерні програми використовуються тільки для аналізу 

документів. Якщо задачу юриста можливо конструювати лише частково – наприклад, автоматично знайти 

прецеденти, – то вплив комп’ютерних програм на роботу юриста розцінюється як середній показник між цими 

двома процесами. Така робота передається комп’ютеру в 19 % випадків. Мінімально – не більше 5 % – 

використання комп’ютерних програм існує там, де важливий «людський фактор» – спілкування, особиста 

взаємодія. 

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що система роботів-юристів багатогранного аспекту. З одного 

боку – це може значно допомогти у скороченні навантаження, загалом, у державних установах. Але з іншого 

боку – це призводить до нескінченої кількості безробітних, зниження рівня життя «колишніх юристів». Крім 

того, на даний час розвиток цієї системи не може бути досконалим без багаторічних напрацювань, вклад у її 

ядро правової практики і вже аж потім «впровадження у життя» [3]. 
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Засновником історичної школи права був професор Геттінгенського університету Густав Гуго (1764–

1844). У своєму «Підручнику природного права як філософії позитивного права» і особливо в «Підручнику з 

курсу цивілістики» німецький юрист заперечує основні положення природного права, відкидає концепцію 

суспільного договору.  

По-перше, таких договорів ніколи не було, усі держави виникали і змінювалися по-іншому. По-друге, 

суспільний договір практично неможливий – мільйони незнайомих людей не можуть вступити в угоду і 

домовитися про вічне підпорядкування установам і особам, про які вони судити ще не можуть. По-третє, 

концепція суспільного договору шкідлива – ніяка влада не буде міцною, якщо обов´язок коритися виникає 

тільки з договору. 

Правові погляди Г. Гуго розвивав і доповнював професор Берлінського університету Фрідріх Савіньї 

(1779–1861), відомий своїми роботами з цивілістики і римського права. У брошурі «Про покликання нашого 

часу до законодавства і правознавства» (1814 р.) він не підтримав ідею створення в найкоротший термін 

Цивільного кодексу Німеччини, що базувався б на тих же раціональних началах, що і французький Цивільний 

кодекс 1804 р., назвавши саму ідею антинаціональною і безпідставною. Ф. Савіньї вважав, що поширенням 

Кодексу Наполеона («подібно ракової пухлини») закреслюють національні причини створення 
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удосконаленого цивільного права. Не заперечуючи можливості кодифікації, зв’язував її зі створенням у 

Німеччині єдиної правової науки, що «органічно розвивається». Вважав помилковою думку, що право 

створюється законодавцем: воно не залежить від випадку чи сваволі. 

Учень і послідовник Савіньї - Георг Пухта (1798–1846) критично оцінював спроби природно-правової 

школи вивести все право з людського розуму. «Філософи, що виводять право з розуму, знаходяться поза 

своїм предметом; вони... зовсім не доходять до поняття права...» [2]. Розвивав ідею свого вчителя про право 

як продукт історичного розвитку народу. 

Вчення про природне право ґрунтується на визнанні того, що в праві, окрім елементів мінливих, 

плинних є поряд елементи прямо протилежного характеру, елементи постійності, стабільності, які не 

піддаються свавіллю законодавця. Наведене свідчить про існування, крім права позитивного, ще й іншого 

права, неписаного, вічного і незмінного. 

Ідея природного права випливає з аксіоми неминучості можливої недосконалості позитивного права і 

необхідності її виправлення через усвідомлення розуміння норми ідеальної як продукту природного, вічного 

права. Наша суб'єктивна правосвідомість порівнює існуючу юридичну норму з тією нормою, яка повинна була 

б існувати, з нормою ідеальною, в усіх трьох випадках недосконалості позитивного права (невдале або 

свавільне формулювання норми законодавцем; норма сформульована правильно, але несправедливо в 

даному, конкретному випадку; юридична норма з плином часу не відповідає більше виниклим соціальним 

відносинам) [3]. 

Суть теорії природного права зводиться до того, що людина із самого початку наділена свободою 

волі і ця вільна воля є джерелом формування права, моралі і моральності, політичної влади, але сам процес 

розвитку свободи і забезпечення права людини пов'язаний з розвитком держави. Еммануїл Кант у зв'язку з 

цим зазначає, що «природні задатки людини (як єдиної розумної істоти на землі) направлені на застосування 

її розуму, розвиваються повністю не в індивіді, а в роді ... через антагонізм людей у суспільстві, оскільки він 

врешті-решт стає причиною їх законовідповідного порядку... Історію людського роду в цілому можна 

розглядати як виконання таємного плану природи – здійснити внутрішньо та для цієї мети також зовнішньо 

досконалий державний устрій як єдиний стан, в якому вона може повністю розвинути всі задатки, закладені 

нею в людство». 
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Сучасне не може існувати без знань про минуле. Тому здобуття Україною незалежності і формування 

української державності сприяє розвиту історичної та правової науки. Одним із найяскравіших історичних 

періодів України є період Київської Русі, її існування охоплює IX–першу третину XIII століття. 
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Розвиток права Київської Русі досліджувався багатьма видатними вченими, такими як: О. 

Богданівський, М. Іванішев, О. Малиновський, М. Володимирський-Буданов, С. Юшков, Я. Щапов та ін. Всі 

вони намагалися комплексно проаналізувати розвиток права за часів Київської Русі. Так, зокрема, М. Іванішев 

при дослідженні кримінального права Київської Русі прагнув з’ясувати витоки кровної помсти та плати за 

вбивство, сутність кровної помсти [1]. 

Вивчення права Русі ускладняється тим, що лише незначна кількість юридичних джерел дійшла до 

нашого часу, і ми не маємо змоги скласти повну картину правової дійсності східних слов’ян. Як відомо, 

законодавство Київської Русі представлене нормативно-правовими актами, такими як – договори Русі з 

Візантією, Церковні Статути великих князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Одним з найбільших 

значущих документів для усієї правової системи Київської Русі є «Руська Правда». Руська Правда 

регулювала суспільні відносити, поділяючи людей за становою приналежністю. Ядро даного зводу складають 

норми, що були кодифіковані Ярославом Мудрим. 

«Руська Правда», по-перше, містила кодифіковані норми звичаєвого права та законодавчі 

установлення давньоруських князів, по-друге, регулювала широке коло суспільних відносин, що дають уяву 

про зародки основних галузей права. 

Що ж нам відомо про систему злочинів за часів Київської Русі? Науковці вважають, що «обіда» 

(злочин) розумілася як заподіяння матеріальної, моральної та фізичної шкоди особі. Також давньоруське 

право використовує й інші терміни для позначення правопорушення, такі як: «проказа», «согрішеніє», 

«створення кривди» [2, с. 109]. 

Злочини ділилися за суб’єктом і об’єктом злочину на майнові та скоєні проти особи. Злочини, які були 

направлені проти особи поділялись за соціальним становищем потерпілого. Так, доречи, як подає Коротка 

Редакція Руської Правди, покарання за вбивство передбачало різну суму штрафу залежно від соціального 

становища жертви. За «княжого тіуна» – 80 гривень, а за «смерда» чи «холопа» – 5 гривень. Але, як відомо, 

віра за вбивство призначалася тільки тоді, коли не було родичів, які б могли помститися за смерть людини. 

«Убьеть муж(ь) мужа, то мьстить брату брата...» [2, с. 47]. Як писав М. Іванишев, Руське право є оригінальним 

щодо встановлення ступеню кровних зв’язків [1]. Коли не було, того хто мав право на кровну помсту, то віру 

отримував князь. 

Історичну своєрідність мав і виклад правових норм епохи Київської Русі, а саме: вони відрізняються 

від сучасних правових норм казуальністю, нормам той епохи притаманна також певна емоційність. 

Прикладом може бути зміст ст. 21 Короткої редакції Руської Правди, за якою дозволяється вбити злочинця 

«як пса» під час крадіжки [2, с. 48]. 

Що ж стосується майнових злочинів, то система покарань мала різноманітні засоби державного 

примусу. Покарання з цих справ також залежало від соціального статусу злочинця та від об’єкту злочину та 

від місця злочину. Так, наприклад, якщо було вбито княжого коня, то платили 3 гривні, а за кобилу мали 

сплатити 60 резан, за корову – 40 резан, за теля – 5 резан. Якщо злочин був скоєний однією людиною, то 

вона мала заплатити 1 гривню і 30 резан, а якщо злочинців було багато, то кожен мав сплатити по 3 гривні і 

30 резан. Також різним був державний примус, щодо крадіжки, який залежав від об’єкту злочину. Якщо було 

викрадено «лодью», то за неї платили 30 резан, а за сено та дрова платили 9 кун [2, с. 49]. 

Як відомо, найнижчу соціальну сходинку у Київській Русі займали холопи, як наслідок, покарання 

холопів мало свої особливості. Так, наприклад, якщо холоп скоїв крадіжку або вдарив холоп «свободного 

мужа», то їх (холопів) князь продажем не карає, оскільки вони (холопи) не вільні, а сплачує за них їх власник. 

На Русі часів Правди, як правило, не застосовувала тілесних покарань притаманних, наприклад, 

середньовічному візантійському праву, а застосовувала грошові штрафи на користь державі та потерпілого. 

[3, с. 110]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що «Руська Правда» заклала фундамент правової системи 

Київської Русі та вплинула на подальший розвиток феодального за суттю права, відобразила ментальні 
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особливості давніх слов’ян. «Руська Правда» мала певні засади гуманізму та демократизму притаманні 

тодішньому суспільству: норми Руської Правди не містили смертної кари, кваліфікованих покарань. 
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Конституція України визначає Україну як правову державу, в якій єдина державна влада 

здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. Важливим чинником, який 

представляє єдину державну владу незалежно від її виду, є публічна служба як соціально-правова інституція, 

покликана забезпечувати, з одного боку, практичну реалізацію завдань державних і муніципальних органів 

влади, а з другого – захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб в їх 

взаємовідносинах з державою. Від її професійності і компетентності, авторитетності і стабільності, 

забезпеченості і захищеності залежить функціонування як держави, так і громадянського суспільства [2]. 

Відповідно до чинного законодавства, публічна служба – це діяльність на державних політичних 

посадах; професійна діяльність суддів, прокурорів; військова служба; альтернативна (невійськова) служба; 

дипломатична служба; інша державна служба; служба в органах влади Автономної Республіки Крим; служба 

в органах місцевого самоврядування [2, ст.3]. Якщо взяти до уваги науковий підхід до визначення поняття 

«публічна служба», то до публічної служби відносять державну, муніципальну службу та службу у 

недержавних організаціях (громадських організаціях, політичних партіях, та навіть – приватних 

підприємствах) [3]. 

Задля злагодженого функціонування, публічна служба повинна здійснюватися на певних засадах. 

Основними принципами публічної служби в Україні є такі: верховенства права, законності, професіоналізму, 

патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної служби, прозорості, 

стабільності. 

Плюралізм функцій держави визначає необхідність поділу публічної служби. Відомим є поділ 

публічної служби на цивільну та мілітаризовану. 

Особливими характеристиками мілітаризованої служби є: здійснення охоронної функції, що полягає в 

охороні і захисті законності та правопорядку, територіальної цілісності та безпеки держави, захисті життя і 

здоров'я громадян; можливість застосування примусу (легальне застосування насильства); наявність чіткої 

системи субординації, суворої ієрархії особового складу, обов'язковості наказів. Крім того, при прийнятті на 

мілітаризовану службу, як правило, визначено жорсткіші вимоги щодо: віку, стану здоров'я, фізичної 

підготовки тощо. Також службовці мілітаризованої служби мають спеціальні зовнішні атрибути (форму одягу, 

зовнішні відзнаки), їм присвоюють спеціальні звання. В Україні до мілітаризованої служби відносять військову 
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державну службу – у Збройних Силах України, Службі безпеки України та правоохоронну (воєнізовану) 

державну службу – в органах внутрішніх справ, державній прикордонній службі тощо [3]. 

Цивільний вид публічної служби становить служба професійного апарату чиновників, тобто осіб, що 

забезпечують функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В сучасних 

умовах основним призначенням діяльності цивільних службовців є сервісні функції. При цьому такі функції 

знаходять вияв у багатьох формах, зокрема обслуговування політичного керівництва держави, надання 

адміністративних послуг громадянам та організаціям, надання інших публічних послуг. Для України - це, 

насамперед, служба в апараті Кабінету Міністрів України, міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, так званих "урядових органах державного управління", в місцевих державних 

адміністраціях. 

На теперішній час основними видами публічної служби є служба в органах державної влади 

(державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба) [3]. 

Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного 

виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: аналізу державної політики на загальнодержавному, 

галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі 

розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших 

нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; забезпечення реалізації державної політики, 

виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-

правових актів; забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійснення державного 

нагляду та контролю за дотриманням законодавства; управління державними фінансовими ресурсами, 

майном та контролю за їх використанням; управління персоналом державних органів; реалізації інших 

повноважень державного органу, визначених законодавством. 

Управління державною службою здійснюється: 

– Кабінетом Міністрів України; 

– центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби; 

– Комісією з питань вищого корпусу державної служби та відповідними конкурсними комісіями; 

– керівниками державної служби; 

– службою управління персоналом [4]. 

Національне агентство України з питань державної служби – центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби за такими напрямками: 

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби; здійснює контроль за 

додержанням визначених Законом умов реалізації громадянами права на державну службу; забезпечує 

визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних 

стандартів; сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання державних 

службовців, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до 

вимог професійних стандартів; надає методичну допомогу службам управління персоналом у державних 

органах; забезпечує захист прав державних службовців під час зміни істотних умов служби та ін. 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби: погоджує розроблені центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 

типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби 

категорії «А», а саме: Державного секретаря Кабінету міністрів України та його заступників, керівників 

центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету міністрів, голів місцевих державних 

адміністрацій та інших; проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» та 

вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу 

кандидата на вакантну посаду; вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних 
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службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на рівнозначну або нижчу посаду до іншого 

державного органу та ін. 

Керівник державної служби має такі повноваження: забезпечує планування службової кар’єри, 

планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної 

компетентності та стимулює просування по службі; призначає громадян України, які пройшли конкурсний 

відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад; забезпечує 

підвищення кваліфікації державних службовців державного органу; здійснює контроль за дотриманням 

виконавської та службової дисципліни в державному органі та ін. 

Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх 

повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному 

органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її 

проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством [5]. 

Іншим видом публічної служби є служба в органах місцевого самоврядування. Це професійна, на 

постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що 

спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Державна політика щодо служби в органах 

місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами: 

– законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її 

ефективності; 

– захист прав місцевого самоврядування; 

– організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування; 

– правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування; 

– методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування [6]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що так як, поняття публічної служби в Україні існує порівняно 

нещодавно, громадянам ще варто навчитись відрізняти її від державної служби, яка є видом публічної 

служби. Щодо розмежування видів публічної служби, то це питання ще й досі залишається проблемним. 

Адже чіткий поділ публічної служби в українському законодавстві і серед науковців дозволить краще 

визначатися з призначенням державних службовців на посади, підвищенням рівня їх кваліфікації, а отже і 

розмежуванням їх посадових обов'язків. 
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Необхідність побудови і зміцнення основ правової держави поставила перед суспільством непросту 

задачу створення ефективної і цілісної правової системи, здатної забезпечити пріоритет загальновизнаних 

прав і свобод особистості, захист права власності, свободу підприємницької діяльності тощо. 

В числі найважливіших проблем, що існують в даний час в сфері законотворчості дослідники 

називають: недолік конституційного контролю на стадії законотворчості; помилки формулювання тексту 

законодавчого акта – переведення розробленого законодавчого рішення в юридичні конструкції і формули; 

недолік організації та експертного забезпечення законодавчого процесу; відсутність повної, коректної і 

практичної моделі якісного закону (норми закону); відсутність логіки і послідовності в зміні законодавства; 

помилки проектування законодавчого рішення та ін. Як наслідок, чинне сьогодні законодавство рясніє 

прогалинами, протиріччями і положеннями, що допускають різне тлумачення. Це веде до виникнення 

численних проблем у правозастосовчій діяльності, порушення прав і законних інтересів громадян і 

господарюючих суб'єктів. 

Проблематику даного питання розглядали багато вчених-правознавців, як закордонних, так і 

вітчизняних. До таких слід віднести В. І. Акімова, С. С. Алексєєва, С. І. Вільнянського, В. В. Лазарєва, О. Ф. 

Скакун, К. Г. Волинку, О. М. Тарнопольську і багато інших. 

О. М. Тарнопольська зазначає, що прогалини в праві є одним із його недоліків, поряд із колізіями, 

невиправданим дублюванням правових норм, нераціональним розташуванням правових норм, логічною 

недосконалістю правових конструкцій [1]. 

Класифікація прогалин різноманітна. Першими виділяють прогалини під час появи: первинні – 

виникли у момент видання нормативно-правових актів, як правило, в результаті упущення правотворчих 

органів, і вторинні, що з'являються після видання правових актів, в процесі розвитку суспільних відносин. 

Більшість вчених при характеристиці прогалин розрізняють повні та неповні прогалини. С. І. 

Вільнянський зазначає, що «прогалини в праві не зводяться до повної відсутності нормативного регулювання 

певних відносин. Вони можуть бути і там, де діючі норми є неповними, тобто не враховують повністю 

необхідних особливостей даного випадку, і там, де є кілька норм, що знаходяться між собою у протиріччі» [4, 

c. 54]. 

Якщо казати про неповні прогалини, то їх легше виявити, бо фактичні суспільні відносини вже 

увійшли у сферу правового регулювання і опосередковано нормами права врегульовані. 

Також можна виділити дійсні та уявні прогалини. Дійсна прогалина – це дійсна відсутність норми 

права, яка регулює конкретне суспільне відношення , коли таке підпадає під сферу правового регулювання. 

Уявною прогалиною є певні питання, які не регулюються правом, хоча на думку особи, групи осіб, повинні 

регулюватися нормами права. 

Вчені виділяють таку групу прогалин як колізійні. Юридичні колізії – це певні розходження чи 

суперечності між окремими нормативно-правовими актами, що регулюють одні і ті самі, або суміжні суспільні 

відносини, а також суперечності, що виникають в процесі здійснення компетентними органами і посадовими 

особами своїх повноважень. 
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Технічні ж прогалини становлять особливу групу прогалин. В. В. Лазарєв відмічав, що вони 

відображають рівень законодавчої техніки і ступінь її використання. Під законодавчою технікою розуміють 

систему правил найбільш раціонального і правильного викладення правових інститутів, норм, статей в 

нормативно-правових актах з метою досягнення досконалості форм їх вираження [5, с. 34]. 

Варто зауважити, що деякі вчені-юристи також зупиняють свою точку зору на «навмисних» 

прогалинах. Про такі прогалини кажуть, що законодавець сам навмисно залишає дане питання відкритим із 

думкою, що воно вирішиться зі спливом часу або віддає його на розгляд практиці. 

Звичайно треба розуміти, що будь-яка класифікація прогалин у праві не є абсолютною і точною, вона 

є відносною. Адже ми знаходимося у постійному розвитку. Цим пов'язані і зміни суспільних відносин. 

Слід підкреслити, що процес вдосконалення законодавства здійснюється безперервно, як на 

законодавчому рівні шляхом внесення змін, так і в правозастосовній практиці. Найчастішою причиною змін 

законодавстві є його недостатня повнота та визначеність деяких положень, які є важливим фактором 

функціонування будь-якої галузі права. Недотримання цих вимог спричиняє появу прогалин у праві [3]. 

Ми погоджуємося з Тарнопольською О. М., що недоліки у вітчизняному законодавстві, в тому числі 

прогалини та колізії, ускладнюють проведення економічних та соціальних реформ, тому якісний та 

демократичний процес правотворення сприятиме ефективному регулюванню суспільних відносин, 

запобіганню та своєчасному усуненню прогалин. Тому цілком виправданими є вимоги суспільства щодо 

покращення якості законів, підвищення рівня правової захищеності громадян та загалом створення стабільної 

правової системи [2]. 

У всій сукупності прогалин в праві можна виділити п'ять їх основних видів: 

• правовий вакуум (який може бути обумовлений неврахованністю тієї чи іншої ситуації при розробці 

закону, виникненням нових суспільних відносин після видання конкретного закону); 

• неповнота правової норми (виражена, зокрема, в неврегульованості порядку застосування закону, в 

наявності відсилання до актів, які не прийняті, і т. п.); 

• кваліфікована прогалина (під якою слід розуміти правову ситуацію, що виникає в разі формальної 

дії правової норми, що створює перешкоду на шляху звичайної практики або відсутність необхідної норми; 

основна особливість такої прогалини полягає в тому, що вона не може бути заповнена на підставі судового 

рішення) ; 

• протиріччя (колізія) правових норм; 

• реальна прогалина (що існує у разі відсутності законодавчо підтвердженої розшифровки окремих 

правових понять і термінів, що мають принципове значення для всього процесу правового регулювання). 

Наявність прогалин у праві потрібно сприймати як даність. У той же час законодавцю необхідно 

намагатися вирішувати найбільш важливі правові питання вже при прийнятті нормативних правових актів. 

Якщо ж певне питання не було вирішене безпосередньо при створенні закону, то оперативність поповнення 

правових прогалин є необхідною складовою для повноцінної реалізації поставлених перед законом цілей. 
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В роботі розглядається одна з дуже актуальних тем – конфіденційність у мережі Інтернет. На сьогоднішній 

день новітні технології все глибше проникають у наше життя, стають його невід'ємною частиною. Так, мережа 

Інтернет зараз є більше, ніж просто засіб комунікації: засіб масової інформації, величезний торговий майданчик, 

місце працевлаштування, вже не кажучи про обсяги інформації, яка зберігається, завантажується і передається 

через Інтернет. 

У зв'язку з цим постає питання безпеки у Інтернеті та збереження конфіденційності інформації. Адже 

особиста інформація перебуває під загрозою копіювання, викрадення, перехоплення зловмисниками чи іншими 

зацікавленими особами. Також непоодинокі випадки шахрайства, коли за тих чи інших умов користувач сам передає 

особисті конфіденційні данні. Як правило таке відбувається при роботі з сумнівними ресурсами чи з сайтами 

двійниками. 

Так як це питання дуже актуальне, ним займалися багато дослідників та спеціалістів, такі як Брюс Шнайєр, 

Стів Рамбам та інші [3; 4]. 

Протидією діяльності усілякого роду шахраїв займаються відповідні органи, зокрема нещодавно створена 

кіберполіція. Але чи можемо ми бути впевнені в безпеці своїх даних, користуючись офіційними сайтами чи 

програмним забезпеченням.  

Майже кожен із нас кожен день користується соціальними мережами, електронною поштою. Наприклад, 

створюючи поштову скриньку у «Gmail», ми отримуємо доступ до популярних сервісів та зручних функцій. Але чи 

уважно при створенні пошти хтось вивчає угоду користувача? При використанні цього сервісу ми добровільно 

погоджуємось на збір та обробку своїх даних, таких як: ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону або 

реквізити кредитної карти. «Google» відслідковує переміщення і дії користувача у мережі і збирає інформацію про те, 

як і які сервіси він використовує, збирає відомості про пристрій через який користувач працює у мережі і про його 

місцезнаходження. А сервери компаній мають доступ навіть до електронних листів [5]. Такі дії суперечать 

Конституції України, а саме статті 31, яка проголошує те, що кожному гарантується таємниця листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції [1, ст. 31]. 

Вся інформація, яка збирається про користувача зберігається. Якщо така інформація збирається і 

зберігається, то вона перебуває під загрозою несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття чи знищення. 

Зазвичай це робиться для створення контекстної реклами. І це не повинно завдати ніякої шкоди користувачу, але 

слід зазначити, що компанія Google не несе відповідальність за безпеку користувача і втрату даних та інші пов'язані 

з цим події [6]. 

Подібна ситуація і з іншими сервісами у Інтернеті. Слід звернути особливу увагу на мобільні додатки, адже 

саме через них кожного дня відбувається безліч операцій у Інтернеті. В умовах користування багатьох додатків 

передбачені пункти, що напряму не відносяться до цілей, у яких використовується цей додаток, що суперечить 

Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних [2, ст. 5]. Проблема полягає у 

тому, що користування цими сервісами не можливе без прийняття умов користування. Отже, таємниця приватного 

життя стає ніби ціною за вихід в Інтернет-простір, за відправлення електронного листа, завантаження фотографії, 

обмін файлами чи щось подібне. 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
27 

І якщо деякі функції можна обмежити, деякі – поясняються необхідністю збору даних для подальшого 

вдосконалення послуг, а є дії, що напряму порушують права людини і громадянина. Держава має запобігти 

порушенню таких прав, та вживати заходів безпеки, спрямованих на запобігання випадковому чи несанкціонованому 

знищенню або випадкової утрати, а також на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню 

особистої інформації [2, ст. 7]. 

Виходячи із вищевикладеного можна сказати, що існують проблеми у регулюванні діяльності у мережі 

Інтернет. Зокрема, на даний момент у національному законодавстві не існує спеціальних законів, що регулюють 

діяльність у мережі Інтернет, а існуючі закони, які стосуються інформації, безнадійно відстали від часу. Прийняття 

спеціалізованого закону у цій сфері, на нашу думку, змінило б ситуацію на краще. 
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В даній роботі досліджено і проаналізовано поняття, значення, прецеденту та судової практики як 

джерел права. 

Судовий прецедент і судова практика виступають класичними формами суддівського права (судової 

правотворчості) як окремого різновиду правоустановчої діяльності. Загальна доктрина судового прецеденту, 

як обов'язкового джерела англійського права, склалася лише у другій половині XIX ст. і була пов'язана з 

офіційним упорядкуванням публікації рішень вищих судових інстанцій та заснуванням єдиної централізованої 

системи судів. 

Судовий прецедент (від лат. praecedens (praecedentis) – той, що передує) – це рішення суду в 

конкретній справі, що є обов'язковим для суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому 

всіх аналогічних справ. В основу доктрини судового прецеденту покладено принцип stare decisis (лат. – 

стояти на вирішеному), що походить від латинського вислову stare decisis et non quieta movere – триматися 

вирішеного і не порушувати вже встановленого. Норму судового прецеденту складає ratio decidendi, що являє 

собою принцип, ідею, правову позицію, покладену в основу вирішення справи. 

Судовий прецедент виступає первинним, обов'язковим джерелом права в англо-американській 

правовій сім’ї. У романо-германській правовій сім'ї дискусія стосовно загальнообов'язковості судових рішень 

розвивається на основі поняття усталеної судової практики. Судова практика – це рішення судів у конкретних 
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справах, які містять правові зразки одноманітного та багаторазового застосування і тлумачення правових 

норм. 

У радянському правознавстві довгий час панувала точка зору, згідно з якою судовий прецедент не 

відноситься до джерел права. Крім того, за радянських часів зазначалося, що тільки в країнах англо-

американської правової системи, тобто, в країнах загального права, судовий прецедент офіційно визнається 

джерелом права. В країнах же романо-германської правової сім’ї основним джерелом права є нормативний 

акт [1]. 

У сучасній правовій доктрині України домінує точка зору, що судова практика не є джерелом права. 

Проте нижчі судові інстанції намагаються слідувати практиці вищих судів при розгляді аналогічних справ, 

оскільки інакше їх рішення можуть бути скасовані в апеляційному чи касаційному порядку. 

Але є вітчизняні дослідники, які вважають, що на сучасному етапі є всі підстави перейти від 

беззастережного заперечення судового прецеденту в сучасному українському праві до серйозного вивчення 

його ролі в різноманітних сферах правової дійсності. 

Інші науковці вважають, що в Україні судова практика вже є джерелом права. Так, до числа судових 

актів, що містять нормативні приписи, відносять: рішення Конституційного Суду України; рішення 

Європейського суду з прав людини; нормативні тлумачення Пленуму Верховного Суду України та Вищих 

спеціалізованих судів; рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію нормативних актів; рішення 

судів по аналогії закону та права, а також на основі норм права, що містять оціночні поняття.  

Компетенція Конституційного Суду України та правова природа його рішень прямо говорять про те, що 

рішення Конституційного Суду України не тільки роз’яснюють чинне законодавство на предмет 

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

створив чимало прецедентів. 

Аналіз змісту ряду підписаних Україною міжнародно-правих документів вказує на визнання в якості 

джерел права прецедентів, створених Європейським судом з прав людини. Згідно зі ст. 46 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основних свобод, рішення Європейського суду є обов’язковими для 

держав-учасниць Конвенції. При цьому Україна офіційно визнала юрисдикцію Європейського суду з питань 

тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. І, нарешті, прецедентна практика Європейського 

суду з прав людини визнана в Україні джерелом права на законодавчому рівні. Так, в статтях 17 та 19 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що 

суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Міністерства та 

відомства забезпечують систематичний контроль за додержанням у рамках відомчого підпорядкування 

адміністративної практики, що відповідає Конвенції та практиці Суду [5]. 

З моменту здобуття Україною незалежності постанови Пленуму Верховного Суду, постанови та 

роз’яснення вищих судових інстанцій не тільки не втратили своєї значущості, а й почали відігравати більш 

вагому роль в процесі здійснення правосуддя. Причиною цього є велика кількість прогалин в законодавстві, а 

також наявність в законодавстві формулювань, які дають підстави двояко тлумачити їх зміст. 

Необхідно зазначити, що згадані документи фактично тлумачать та доповнюють зміст нормативно-

правових документів всіх рівнів – від відомчої інструкції до конституційного закону України, не будучи при 

цьому, принаймні офіційно, джерелом права. 

Система прецедентного права робить прозорою і передбачуваною як судову систему, так і діяльність 

правоохоронних органів, оскільки будь-який орган чи посадова особа не зможуть за аналогічних обставин 

відступити від правила, закріпленого в цьому рішенні. За таких обставин втрачає сенс чинити тиск на суд чи 

будь-яку посадову особу, зменшується кількість скарг і знижується рівень корупції, оскільки ніхто не зможе 

діяти в аналогічній справі інакше, як у попередній. 
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Система прецедентного права, у разі її запровадження, зобов’язуватиме суддів усіх рівнів постійно 

підвищувати свій професійний рівень, адже кожна зміна або скасування судового рішення автоматично 

порушує питання про причини допущених помилок і як наслідок – тягне дисциплінарну відповідальність. 

Лише стабільна система правосуддя (через створення прецедентного права, а не спеціалізація судів, 

замість суддів) допоможе визначити напрями підвищення кваліфікації суддів, започаткувати об’єктивний 

механізм притягнення їх до дисциплінарної відповідальності й реально знизити корупцію не тільки в судах, а й 

в усіх правоохоронних органах завдяки стабільності та обов’язковості судових рішень» [8]. 

 
Список літератури: 

1. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? // Юридичний журнал: електронна 
версія журналу. 2006. № 4. 

URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2221 (дата звернення: 10.03.2017). 
2. Юридична енциклопедія / ред. Ю. С. Шемшученко та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 5: П-С. Київ: [б. в.], 2003. 736 с. 
3. Полное собрание законов Российской империи // Российская национальная библиотека. URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  (дата звернення: 10.03.2017). 
4. European court of human rights: Case of Kruslin v. France  
URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“fulltext”:[“Kruslin”],”docu (дата звернення: 

10.03.2017). 
5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України 

від 23.02.2006 року № 3477-IV» // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/3477-15 (дата звернення: 10.03.2017). 

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 року № 2453-VI // База даних 
«Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 
10.03.2017). 

7. Про дотримання правових позицій при перегляді судових рішень судами касаційної інстанції: Лист 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.04.2011 року. URL: 
https://docs.dtkt.ua/doc/1077.2976.0 (дата звернення: 10.03.2017). 

8. Пошва Б. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні // Інформаційний сервер 
Верховного суду України.  

URL: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/3a27628b5abab870c22575d0004d48e
7 (дата звернення: 10.03.2017). 
 
 

УДК 341.225 
 

До питання присвоєння номеру ІМО 
 

Автор: Коваленко Аліна, 
студентка ІІІ курсу спеціальності «Правознавство», 

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
Науковий керівник:  

Сандюк Ганна Олександрівна, 
канд. юрид. наук, доцент кафедри правознавства, 

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

З метою підвищення безпеки на морі та запобігання забрудненню, а також надання допомоги в 

запобіганні морському шахрайству використовують ідентифікаційний номер Міжнародної морської організації 

(IMO) – це номер, який складається із семи цифр та використовується на міжнародному рівні для 

ідентифікації суден. 

Присвоєння номера IMO для нових суден здійснюється безпосередньо при реєстрації судна, 

найчастіше це відбувається ще на стадії закладки і в процесі будівництва. Для існуючих суден присвоєння 

номера IMO здійснюється на найбільш зручну дату, наприклад, під час повторного огляду або видачу нових 

свідоцтв. 

Номер IMO повинен бути внесений в суднове свідоцтво, яке включає характеристики судна, в інші 

свідоцтва, видані згідно з конвенціями Міжнародної морської організації, класифікаційні свідоцтва, а також, у 

разі необхідності, обмірні свідоцтва для проходження Суецького і Панамського каналів. Номер IMO 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
30 

переважно повинен бути включений в графу, озаглавлену «Регістровий номер або позивний сигнал», в 

додаток до радіо-позивного сигналу. Обов'язковим є нанесення номера IMO на корпус судна. 

Система розпізнавальних номерів IMO була введена 19 листопада 1987 року Резолюцією № А. 

600(15) Асамблеї Міжнародної морської організації. Метою системи є підвищення безпеки на морі та 

запобігання забрудненню, а також надання допомоги в запобіганні морського шахрайства. Застосування 

системи стало обов'язковим з моменту вступу в силу 1 січня 1996 року правила 3 глави IX Міжнародної 

конвенції з охорони людського життя на морі (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS). 4 

грудня 2013 року на черговій 28-ї сесії Асамблеї Міжнародної морської організації в Лондоні була прийнята 

Резолюція А. 1078(28) «Система ідентифікаційних номерів ІМО судна» (IMO Ship Identification Number 

Scheme), яка скасувала Резолюцію A. 600(15). 

У відповідності з Резолюцією IMO А. 1078(28) від 04 грудня 2013 року, вступила в силу 15 січня 2014 

року, номер IMO присвоюється всім морським суднам валовою місткістю 100 тонн і більше, за винятком: 

безмоторних (що не мають механічних засобів руху) судів, прогулянкових яхт, для суден, зайнятих 

спеціальним обслуговуванням (наприклад, плавучі маяки, плавучі радіостанції, пошуково-рятувальні судна), 

саморозвантажних барж, суден на підводних крилах і на повітряній подушці, плавучих доків і споруд, 

класифікованих таким чином, військових кораблів і військових транспортів, дерев'яних суден в цілому. 

Рибальські судна і комерційні яхти, які раніше включалися до зазначеного переліку, були з нього 

вилучені – ці типи суден сьогодні підлягають реєстрації в системі розпізнавальних номерів IMO.  

Отримання номера IMO для нових та існуючих судів може бути здійснено шляхом направлення 

відповідного запиту в морську інформаційно-видавничу групу Регістра судноплавства Ллойда, роль якої 

сьогодні виконує IHS Maritime. 

Запит повинен містити такі характеристики судна: номер суднобудівного заводу і верфі або номер 

корпусу; назва судна (якщо відомо); валова місткість/дедвейт; дата закладки кіля, судновласник, 

оператор/адміністратор та прапор; основний тип судна; найменування та адресу запитувача. 

Ідентифікаційний номер присвоюється: 

– новим суднам під час побудови або первинної реєстрації судна, передбаченої відповідно до 

Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069; 

– суднам, які перебувають в експлуатації, під час їх перереєстрації, зміни суднових реєстраційних 

документів, шляхом внесення змін та доповнень у Державний судновий реєстр України, відповідно до статті 

30 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 29 Порядку ведення Державного суднового 

реєстру України та Суднової книги України. 

Ідентифікаційний номер IMO, що надається судну, є постійним і не змінюється, незалежно від зміни 

власника судна та зміни реєстрації судна або інших обставин. 

У випадку загибелі судна або за інших обставин, через які судно перестало існувати, його 

ідентифікаційний номер іншому судну не присвоюється.  

 
Список літератури: 

1. Про затвердження «Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської 
організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України»: наказ Міністерства 
транспорту України // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-00.  

2. Шемякин А. Н. Морское право: учебное пособие. X.: Одиссей, 2004. 384 с. Також доступно в 
Інтернеті URL: http://www.studfiles.ru/preview/5154922  

3. Егор Ланин Что такое номер ИМО? // Електронний журнал «ruYachts». 2014 р. URL: 
http://marineagency.dp.ua/katera-i-yakhty/poleznaya-informatsiya/281-chto-takoe-nomer-imo.  

 
 
 
 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
31 

УДК 94(477):342.7 
 

Боротьба української Гельсінської групи за права людини 
 

Автор: Коваленко Олена, 
студентка II курсу спеціальності «Правознавство» 
Херсонського державного університету, м. Херсон 

Науковий керівник: 
Томіліна Юлія Євгенівна, 

старший викладач кафедри історії та теорії права і держави  
Херсонського державного університету, м. Херсон  

 
Основою функціонування демократичної держави є реалізація прав людини. Поняття «права 

людини» у сучасному розумінні склалося лише після Другої світової війни, коли людство у повній мірі 

усвідомило цінність окремого індивіда. У 1948 році Гельсінська Асоціація ООН прийняла Загальну декларацію 

прав людини – перший міжнародно-правовий документ, який проголосив права та свободи людини. Це був 

своєрідний сигнал усім країнам світу звернути увагу на головну цінність – людину.  

Суспільство – невід’ємна частина кожної держави. Але воно не може бути однорідним за своєю 

природою. Усі люди різні за матеріальним становищем, особистими поглядами та переконаннями, релігією 

тощо. Тому так важливо державі, щоб уникнути певних конфліктних ситуацій або напруження у суспільстві, 

гарантувати рівність людей. 

Результатом тривалого процесу співпраці провідних країн світу з питань забезпечення прав людини 

стали Гельсінські угоди. У 1975 р. уряди 35 держав Європи і Північної Америки підписали Заключний Акт 

Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Він затверджував основоположні принципи поваги до прав 

людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань [1, с. 158]. І хоча даний 

документ не мав загальнообов’язкового характеру, сам факт визнання та закріплення прав людини на 

міжнародному рівні мав велике значення.  

Уряд СРСР теж підписав Гельсінські угоди, тим самим виступаючи гарантом їх реалізації. Цей факт 

викликав посилення дисидентського руху в країні. У1976 році формуються Групи сприяння виконанню 

Гельсінських Угод в СРСР (Гельсінські групи). В Україні відомими учасниками групи були Л. Лук’яненко, П. 

Григоренко, І. Кандиба, М. Маринович та ін. Організатори групи добре розуміли, що Радянський Союз 

підписав угоди тільки заради ідеологічного ефекту та піднесення свого авторитету у міжнародній спільноті. 

Тому Гельсінські групи взяли на себе громадський контроль за виконанням підписаного документу. 

Основним засобом боротьби проти тоталітарного режиму стала відкрита правозахисна діяльність, 

яка повинна була базуватись на радянському ж законодавстві та міжнародних угодах з прав людини. 

Українська Гельсінкська Група (далі – УГГ) визнавала за необхідність здійснити широке коло завдань: 

ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини, фактами порушення національних прав в 

Україні, домогтися безпосереднього контакту України з іншими державами, вільного обігу інформації та ідей 

[2, с. 65]. 

Свою мету й завдання члени групи визначили в кількох документах, зокрема в «Меморандумі» та 

«Декларації Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських Угод». На думку Б. Захарова, за 

допомогою цих документів УГГ намагалася не тільки просвітити народ щодо його прав, а й дати поштовх до 

використання ним своїх прав [2, с. 117]. 

Перший Меморандум УГГ має назву «Вплив Європейської Наради на розвиток правосвідомості на 

Україні» [2, с. 115]. Документ містить положення, які розповідають про Голодомор 1930-х років, винищення 

Української Повстанської Армії, колективізацію. Причиною всіх цих явищ автори декларації вбачали у політиці 

уряду СРСР, спрямованій на винищення українського народу. У третій частині даного документа, на прикладі 

долі інакодумців В. Лісового та В. Федоренко, розкриваються протизаконні дії КДБ. Зокрема, Василь Лісовий 

був засуджений до 7 років ув’язнення лише за те, що звернувся з листом до керівництва Комуністичної партії, 

в якому обґрунтовував незаконність арештів української інтелігенції. В останній, четвертій частині 
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Меморандуму, автори підсумовують: Гельсінські Угоди – так само, як Загальна Декларація прав людини – 

потрапили в пропагандистські жорна, звідки завжди з’являється те ж саме мливо: гучні слова, що не 

відповідають практиці [3, с. 160]. Розуміючи у якому стані перебувають права людини, представники УГГ вели 

боротьбу за відновлення цих прав. 

Українська Гельсінська Група приймала письмові скарги про порушення прав людини і робила усе 

необхідне, щоб ознайомити з ним уряди країн, які підписали Гельсінські Угоди, а також світову громадськість 

[2, c.117]. Реалізацію цього процесу значно ускладнював тиск з боку радянської влади. Важливу роль мав і 

той факт, що український народ позбавлений власної історії, був занадто заідеологізований. Тому так 

важлива була діяльність УГГ, спрямована на просвітництво суспільства. Щоб по- справжньому боротися за 

права людини, сама людина повинна знати та розуміти свої права. Чого громадяни УРСР були позбавлені. 

Протягом січня-квітня 1977 року УГГ випустила 10 меморандумів. Кожен розкривав певну значущу 

подію з життя УРСР. Наприклад, другий меморандум був присвячений питанню участі України в Белградських 

Нарадах 1977 року, а третій – розповідав про переслідування греко-католицького громадського діяча Йосипа 

Терелі. 

Дії представників УГГ не могли залишитись без уваги з боку керівництва Радянського союзу, яке 

майже одразу почало процес придушення інакодумства. На думку сучасних науковців, у протистоянні УГГ і 

радянської системи, більш результативною була діяльність останньої. Ми вважаємо, що хоча борці за права 

людини в УРСР і зазнали масових репресій з боку карального механізму держави, але не варто 

недооцінювати їх вклад у розвиток національної свідомості в Україні. Представники правозахисного напряму 

діяльності дисидентів, зокрема члени УГГ, підіймали важливі питання, які актуальні і для сьогодення, а в 

радянській Україні тим паче. Про намагання вирішити ці проблеми свідчить і той факт що вже у 80-х роках 

була створена Українська Гельсінська Спілка, яка проголосила себе правонаступницею УГГ. Тобто бажання 

відстоювати права залишилось. 
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Одним із видів контролю за діяльністю органів державного управління і місцевого самоврядування є 

громадський контроль [1]. Згідно зі статтею 38 Конституції України «громадяни мають право брати участь в 

управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути 
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обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [2]. Така конституційна норма 

передбачає як у теоретичному, так і в практичному контексті громадський контроль за органами державного 

управління і місцевого самоврядування. 

Громадський контроль – один з видів соціального контролю, який здійснюється об’єднаннями 

громадян та самими громадянами. Він є важливою формою реалізації демократії і способом залучення 

населення до управління суспільством та державою [3, с. 150]. Громадський контроль підтримує владно-

громадські відносини у стані стабільності й рівноваги. Природа громадського контролю походить від 

взаємовідносин влади і громади. Оскільки розвиток суспільства відбувається за умов єдності та боротьби 

протилежностей – між соціумом та державою, між прагненням до необмеженої свободи та необхідністю 

обмежень в ім’я організації суспільного життя, своє основне завдання громадська еліта бачить у приборканні 

автократичної експансії держави, а державна еліта – у приборканні охлократичних тенденцій соціуму [4, с. 

337]. 

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування суттєво відрізняється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає 

насамперед у тому, що всі суб'єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не держави. 

їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридично владного змісту, а рішення за результатами 

перевірок мають, як правило, рекомендаційний характер. 

Громадський контроль здійснюється з метою захисту прав і свобод громадян, законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб.Громадський контроль покликаний сприяти: 

– підвищенню відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– визнанню, забезпеченню та захисту основних прав і свобод людини та громадянина; 

– підвищенню рівня участі громадян та їх об'єднань в управлінні державними справами, місцевому 

самоврядуванні та прийнятті рішень, що мають суспільне значення; 

– реалізації суспільних ініціатив, спрямованих на захист суспільних інтересів; 

– підвищенню рівня довіри громадян до діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування; 

– забезпеченню зворотного зв'язку між державою та суспільством, упередженню та вирішенню 

соціальних конфліктів; 

– формуванню та розвитку громадянської правосвідомості [5]; 

– залученню населення в процес протидії корупції; 

– підвищенню ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– зниженню ризиків прийняття та реалізації органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування протиправних рішень та/або рішень, що суперечать суспільним інтересам [5]. 

Інституційну базу громадського контролю складають чотири основні компоненти: суб’єкт, об’єкт, 

предмет та процедура його здійснення [1]. 

Суб'єктами громадського контролю є громадські об'єднання і політичні партії, професійні спілки, 

молодіжні та інші громадські організації, органи самоорганізації населення, трудові колективи, збори 

громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни [3, с. 151]. Своє право контролю над державними 

інституціями громадяни реалізують через різноманітні громадські об'єднання, що створюються на основі 

Закону України «Про громадські об’єднання» Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Незалежно від 

назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) об'єднання громадян відповідно до Закону України «Про 

громадські об’єднання» визнається політичною партією або громадською організацією [6]. 
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Діяльність суб'єктів громадського контролю забезпечується встановленням державних гарантій, 

захистом їх прав та реалізації заходів державної підтримки. В Україні гарантуються конституційні права 

громадян на участь в управлінні державними справами безпосередньо або через своїх представників шляхом 

здійснення загальних та спеціальних процедур громадського контролю; доступ суб'єктів громадського 

контролю до документів і матеріалів, необхідних для повноцінного здійснення громадського контролю 

відповідно до вимог діючого законодавства про доступ до публічної інформації; об'єктивний, всебічний та 

своєчасний розгляд запитів та звернень суб'єктів громадського контролю до посадових осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій та юридичних осіб, частка держави у статутному фонді яких п'ятдесят відсотків та більше; участь 

суб'єктів громадського контролю у роботі колегіальних органів об'єктів громадського контролю [5]. 

Суб'єкти громадського контролю мають право: 

– на доступ до інформації про діяльність об'єкта громадського контролю відповідно до вимог діючого 

законодавства про доступ до публічної інформації; 

– подавати запити, а також індивідуальні та колективні звернення до об'єктів громадського контролю; 

– приймати участь у роботі консультативно-дорадчих органів об'єктів громадського контролю у 

порядку, встановленому законодавством; 

– здійснювати заходи, спрямовані на виявлення порушень антикорупційного законодавства, в тому 

числі у відносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

– безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування при 

здійсненні спеціальних процедур громадського контролю; 

– фіксувати на матеріальних носіях, в тому числі за допомогою аудіо та відеотехніки, виявлені 

порушення законодавства; 

– оскаржувати в порядку, встановленому законодавством, рішення, дії (бездіяльність) об'єктів 

громадського контролю та їх посадових осіб; 

- звертатися до суду щодо призупинення або скасування дії рішень об'єктів громадського контролю, 

або припинення їх діяльності, як такої що суперечить закону та/або суспільним інтересам; 

– надавати органам державної влади чи органам місцевого самоврядування вищого рівня 

інформацію про результати здійснених процедур громадського контролю відносно підпорядкованих їм об'єктів 

громадського контролю; 

– вимагати від органів державної влади чи органів місцевого самоврядування вищого рівня 

спонукання підпорядкованих їм об'єктів громадського контролю до усунення виявлених порушень та/або 

звільнення керівників об'єктів громадського контролю [5]. 

У якості об’єктів громадського контролю можуть бути органи публічної влади, державні та комунальні 

підприємства, установи та організації, а також недержавні суб’єкти будь-яких організаційно-правових форм, 

що вирішують соціальні завдання. Предметом громадського контролю є діяльність вказаних об’єктів з 

реалізації прав і свобод громадян, задоволення їх потреб та інтересів [1]. 

В органах державного управління та органах місцевого самоврядування система контролю 

функціонує як органічна єдність двох підсистем – внутрішнього та зовнішнього контролю. Саме ці підсистеми 

у комплексі забезпечують безперервність, всеохопленість та всебічність контролю. Внутрішній (або 

внутрішньовідомчий) контроль у державному управлінні та місцевому самоврядуванні здійснюють органи, що 

перебувають між собою у стані адміністративного підпорядкування. Але, як зазначають дослідники, сьогодні в 

Україні функції цього виду контролю розподілені між кількома десятками органів державного управління з 

різним правовим статусом та різними повноваженнями, що іноді дублюються, при цьому механізми взаємодії 

органів контролю у державному управлінні досі так і не створені [7, с. 1]. 

Громадський контроль здійснюється шляхом доступу суб'єктів громадського контролю до інформації 

про діяльність об'єкта громадського контролю відповідно до вимог діючого законодавства про доступ до 
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публічної інформації; створення та функціонування громадських організацій з контролю за діяльністю 

суб'єктів владних повноважень; участі суб'єктів громадського контролю у роботі консультативно-дорадчих 

органів об'єктів громадського контролю; подання індивідуальних чи колективних звернень громадян; подання 

запитів; здійснення загальних та спеціальних процедур громадського контролю відповідно до вимог цього 

Закону; подання позовів до суду щодо призупинення або скасування дії рішень об'єктів громадського 

контролю, або припинення їх діяльності, як такої, що суперечить закону та/або суспільним інтересам [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що на шляху розвитку в Україні демократичної, правової держави 

громадський контроль є не тільки важливою складовою державного управління та забезпечення законності, а 

також одним з головних чинників, що сприяють розвитку громадянського суспільства. 
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Дана робота присвячена цікавій, але мало вивченої теми – сучасній нумізматиці України, у якій більшу 

частину ювілейно-колекційної тематики «Відродження української державності» займає Конституція України 

[6]. 

Конституція України – це основний закон держави, який був затверджений 28 червня 1996 р. на 5-й 

сесії Верховної ради України ІІ скликання [1]. 

Завдяки Конституції, Україна проголошена суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, 

правовою державою (стаття 1 КУ) [1]. 

Сам чинний основний закон держави складається з 14 розділів, до яких входять 166 статей [1]. 

Саме в день прийняття Конституції було запроваджено нове державне свято України – День 

Конституції України (стаття 161 КУ) [1]. 

Через рік Національний банк України (далі – НБУ) випустив ювілейну монету «Перша річниця 

Конституції України», номіналом «2 гривні». 
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Ювілейна монета виготовлена із мельхіору. І на сьогоднішній день вона є дуже рідкісною та дорогою 

та є не у кожній колекції нумізмата [5]. 

На аверсі зображено Державний герб України, який прикрашають дві гілочки калини – природного 

символа нашої держави. Над гербом відкарбували рік карбування монети, а навколо центрального малюнку 

написано номінал та назва країни. 

На реверсі монети зображено картуш, на якому написано дату прийняття Конституції України. За 

геральдичними даними картуш – це декоративна частина, на якій зображували герби, символи та емблеми, а 

також вказували дати урочистих чи офіційних подій. А над центральним малюнком відкарбовано подію, на 

честь якої випустили ювілейну монету [3; 4]. 

Конституція України, як основний закон держави з кожним роком поповнювалася новими статтями та 

розділами. Крім того, вона могла регулювати процеси обрання Президента України, а також надавати 

відповідні йому функції [2]. 

У 2001 році, основному закону держави виповнилося 5 років – перший ювілей. Та НБУ вшанував його 

новим випуском ювілейної монети номіналом «2 гривні», матеріал – нейзильбер. Вона також вважається 

однією з рідкісних монет України [5]. 

 

На аверсі зображено малий Державний герб України, номінал та надпис «Україна», які прикрашені 

квітковим орнаментом, у традиційно-народному стилі. 

На реверсі зображено по центру книгу з надписом «5 років Конституції України». Над підручником 

розмістили будівлю Верховної Ради, де й приймали Конституцію України. Малюнок прикрашають орнаменти 

пшениці й калини. Під ними відкарбовано дату прийняття основного закону держави [4]. 

У 2006 році Конституції України виповнилося 10 років. І нумізмати побачили нову монету від 

Монетного двору НБУ – «10 років Конституції України» [6]. 

Але, на цей раз номінал виріс до 10 гривень, а сама монета вироблена із срібла, що мала дуже 

високу цінність. З кожним роком ціна цієї монети зростає [5]. 
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На аверсі монети відкарбували надпис «Національний банк України», яку прикрасили стилізованими 

народними візерунками, а також номінал та рік випуску монети [5]. 

На реверсі зображено колону – символ законотворчості, на якому відкарбовано дату прийняття 

Конституції України. А прикрасили цю колону стилізовані візерунки квітів зі стрічкою Державного прапора 

України. Над малюнком зроблено надпис: «Конституція України» [3; 4]. 

У 2011 році, українці відзначили 15-ту річницю основного закону держави. Саме у цьому році 

Верховна рада внесла зміни, щодо проведення чергових виборів місцевого самоврядування, який набув 

чинності 4 лютого [2]. І саме цей ювілей було відзначено новою монетою «15 років Конституції України» [6]. 

Номінал монети «5 гривень», а матеріал – нейзильбер. На аверсі монети зображено – по центру 

Державний прапор України, який навколо прикрашає орнамент калини. 

 

На реверсі зображено будівлю Верховної ради України та книгу з надписом «Основний закон 

України», яких прикрашає лаврова гілка, що символізує славу та перемогу [3; 4]. 

Нещодавно, українська нація відзначила 20-ту річницю Конституції України. Та Монетний двір НБУ 

застосовуючи сучасні технології виконав новий дизайн монети. Так у 2016 році колекцію українського 

нумізмата поповнила ювілейна монеті «20 років Конституції України». Номінал монети «2 гривні», а 

виготовлена вона із нейзильберу [5]. 

 

На аверсі зображено будівлю Верховної ради, яку прикрашає лаврова гілка, а також відкарбовано 

номінал, рік випуску та надпис «Україна». 

На реверсі – по центру зображено книгу – символ мудрості та знань, над яким відкарбована калинова 

гілка [3; 4]. А з лівої сторони написано 3 перших статті Конституції України. На правій стороні вказано 

ювілейний рік основного закону держави. 
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Таким чином, завдяки сучасній нумізматиці, Конституція України залишається величною та правовою 

пам’яткою у свідомості кожного українця, а також саме нумізматичний шлях відроджує історичні стежки 

Конституції України – основного закону держави! 
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Закони створюються для того, щоб регулювати суспільні відносини. Особливу роль у регулюванні 

відносин відіграє гендерне законодавство. Гендерне законодавство – це законодавство, метою якого є 

досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом 

правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою 

статі та застосування спеціальних заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і 

чоловіків реалізовувати рівні права, надані Конституцією і законами України. І для того, щоб побороти 

нерівність за певними ознаками або хоча б звести її до мінімуму, наше законодавство повинно керуватися 

принципами рівності, справедливості та гуманізму. Але, на нашу думку, сучасна влада ці принципи випускає з 

уваги, коли справа стосується гендерного законодавства. Вважаємо, що президенти, міністри та депутати за 

роки незалежності робили все можливе, щоб юридично оформити дискримінацію за статевою ознакою. 

Завдяки законодавцям, право стає зброєю затвердження матріархату в Україні, а всі закони, які де-юре 

проголошують рівність, де-факто є мертвими законами. 

Як доказ, наведемо положення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків». Цим законом гарантовано: рівні права чоловіків і жінок, відсутність привілеїв за ознакою статі, 

рівні умови для реалізації прав жінок і чоловіків, рівний правовий статус чоловіків і жінок. Також в законі 

зазначено, що державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

спрямована на утвердження гендерної рівності та на недопущення дискримінації за ознакою статі [1]. Але на 

практиці спостерігається дискримінація чоловіків і прав чоловіків. Закони утруднюють для чоловіків 

відстоювання своїх прав, зокрема, у сфері сімейного права. Для прикладу звернемося до законодавства 

України у питанні розірвання шлюбу. Уявіть собі такий випадок, коли дружина зрадила чоловікові і завагітніла 

від свого коханця. Зрозуміло, що чоловік подасть заяву про розірвання шлюбу. Однак законодавство України 
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збереже такий шлюб, хоч і ненадовго: згідно із Сімейним кодексом, позов щодо розірвання шлюбу не може 

бути пред’явлений будь-ким із подружжя у випадках: вагітності дружини та протягом одного року після 

народження дитини [2]. 

Закріплена у законодавстві презумпція батьківства є ще одним прикладом дискримінації чоловіків. 

Трапляється так, що у певних випадках ця презумпція дає можливість жінкам, що зрадили чоловіків, 

зловживати своїм становищем. Для доведення, що чоловік не є біологічним батьком, йому доведеться пройти 

довгі та важкі медичне обстеження та судовий процес. Навіть якщо чоловік не проживає вже декілька років 

разом із жінкою, з якою він одружений, за законом він буде вважатися батьком кожної дитини, народженої 

нею, доки не розірве шлюб. 

Дискримінаційною є і ситуація, коли при розгляді позову про розірвання шлюбу чоловік прагне, щоб 

дитина залишилась проживати із ним. Однак статистика свідчить, що 98% судових рішень виносяться на 

користь жінки. 

Законодавством встановлено, що все майно, набуте під час шлюбу, перебуває на праві спільного 

користування і після розлучення підлягає поділу. Однак частіше саме чоловік тяжко працює, прагнучи 

забезпечити своїй родині гідне існування. Отже, закон знов стоїть на боці жінки, принижуючи чоловіка. 

Дискримінація чоловіків спостерігається і у сфері трудових відносин. Так, батько чотирьох дітей, що 

весь час проводить на роботі, щоб забезпечити гідний рівень життя своїй сім’ї і, навряд чи отримає відпустку 

в зручний для нього час, тому що у більшості випадків її отримає жінка, яка має двох або більше дітей віком 

до 15 років або дитину-інваліда [3]. Матріархальне законодавство не допускає того, що чоловік може 

виховувати дітей і також потребувати відпустки, наприклад, влітку, щоб провести її з дітьми.  

Дискримінаційні щодо чоловіків норми діють і у сфері адміністративного та кримінального права. Так, 

закон передбачає особливі пом’якшуючі обставини покарання жінок [4], а також особливі умови утримання їх 

у місцях позбавлення волі. 

Отже, попри декларовану рівність чоловіка і жінки, у нашому суспільстві виник і закріпилась 

дискримінація чоловіків. І тому гендерне законодавство потребує чітких реформ, спрямованих на 

затвердження істинної рівності в системі права нашої держави.  
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Интеграция любой страны в международное сообщество определяется сегодня как процессами 

глобализации, так и особенностями организации ее политического пространства. 
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На сегодня Туркменистан решает задачи укрепления своей государственности, используя 

приобретенный под эгидой ООН статус постоянного нейтралитета. Туркменистан является единственной 

страной в мире, Конституция которой содержит бланкетные нормы, отсылающие к резолюциям Генеральной 

Ассамблеи ООН [3]. Миролюбивая внешняя политика, добрососедские отношения со странами региона, 

участие в международных организациях и структурах – все это повышает авторитет Туркменистана, дает ему 

возможность идти по пути прогресса и развития [1, с. 388]. 

Прежде всего, следует заметить, что на улучшение демократического имиджа Туркменистана на 

мировой арене влияют прогрессивные изменения в правовой системе страны. В этой связи, особый интерес 

представляет последняя конституционная реформа Туркменистана. Опыт Туркменистана в сфере реформ и 

адаптации к европейским правилам и стандартам, создание новых структур открывает широкие возможности 

для заимствования правовых идей и институтов в правовую систему страны. 

В основе этих изменений лежит разработка и принятие новой редакции Конституции Туркменистана, 

которая была принята в сентябре 2016 г. Как следствие, рассмотрение отдельных положений Конституции 

Туркменистана является весьма актуальной темой. Этот важнейший для страны документ базируется, 

прежде всего, на концепции суверенитета, нейтралитета и прав человека [2; 3]. 

При подготовке новой редакции Конституции в Конституционную комиссию поступили сотни 

предложений от граждан, политических партий, юристов, международных и национальных экспертов, 

представителей органов государственной власти. Фактически в Конституцию Туркменистана было включено 

28 новых статей, до 107 статей внесены изменения и дополнения. 

Новая редакция Конституции Туркменистана подтвердила нейтральный статус страны, определяя 

Туркменистан как независимое, светское, демократическое и правовое государство. Нейтралитет 

Туркменистана, который является краеугольным камнем внешней политики, получил конституционные 

гарантии и четко определяет основные принципы внешней политики Туркменистана: миролюбивые 

инициативы, политика добрососедства, принцип невмешательства, неприменение силы, неприсоединение к 

военным блокам, развитие дружеских отношений со всеми странами мира [4, с. 470]. 

Новая редакция Конституции Туркменистана предусмотрела, с нашей точки зрения, два важных 

нововведения. 

Первое нововведение касается снятия возрастного ограничения – 70 лет – при избрании на пост 

президента страны и в увеличении срока пребывания на высшем государственном посту с пяти до семи лет. 

Второе нововведение развивает заложенные в Конституции механизмы реализации положений о 

правах и свободах человека. Новая редакция Конституции п. 17, ст. 71 закрепляет за Президентом 

Туркменистана право вносить предложение в Меджлис Туркменистана об избрании Уполномоченного 

представителя по правам человека в Туркменистане [3]. В развитие конституционных положений был принят 

закон «Об омбудсмене», который вступил в действие 1 января 2017 года. 

Целью деятельности омбудсмена является обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами [5]. 

Закон «Об омбудсмене» распространяет своё действие на граждан Туркменистана, независимо от их 

места нахождения, на иностранных граждан либо лиц без гражданства, находящихся на территории 

Туркменистана. 

Омбудсмен будет избираться национальным парламентом из трёх кандидатов, предложенных 

Президентом Туркменистана, путём тайного голосования простым большинством. 

Кандидат на должность Омбудсмена должен отвечать следующим требованиям: быть гражданином 

Туркменистана не моложе сорока лет, иметь опыт в области защиты прав человека и обладать высокими 

моральными качествами, иметь высшее образование, владеть государственным языком, в течение 

предшествующих десяти лет постоянно проживать и работать в Туркменистане. 
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Омбудсмен избирается сроком на пять лет. В Законе указано, что одно и то же лицо может быть 

избрано на данную должность не более чем на два срока подряд. Омбудсмен и его заместитель не могут 

быть одновременно депутатами Меджлиса Туркменистана, членами местных представительных органов 

власти и органов местного самоуправления, а также не могут заниматься иной деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской или творческой деятельности. Они также не вправе заниматься 

политической деятельностью, быть членами политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели. 

В Законе закреплены неприкосновенность и независимость Омбудсмена, гласность его 

деятельности, полномочия и основные функции. 

Ежегодно Омбудсмен будет предоставлять на рассмотрение Президента Туркменистана доклад о 

своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране, выступать с данным докладом перед 

Меджлисом Туркменистана. Предусматривается, что этот доклад будет освещается в средствах массовой 

информации страны. 

Одним из направлений деятельности Омбудсмена является содействие развитию международного 

сотрудничества в области прав человека, изучение и внедрение международных стандартов, реализация 

международных обязательств Туркменистана по защите прав и свобод человека и укреплению дружбы и 

взаимопонимания между народами [5]. 

Таким образом, в условиях проведения конституционной и политической реформ особую актуальность 

приобретает исследование всех явлений, формирующих основу демократического правового государства. 

Туркменистан, активно интегрируется в мировое пространство, превращается в демократически развитую 

страну, а его успехи получают признание международного сообщества. 
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В історії українського національно-визвольного руху діяльність Організації Українських Націоналістів 

посідає особливе місце. З досягненням незалежності поступово долається радянський та пострадянський 

підхід у трактовці подій, які сталися на теренах України у ХХ ст. Це, зокрема, стосується національно – 

визвольної боротьби українського народу та історії Організації Українських Націоналістів (ОУН). 
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Згідно з першими заявами, головною метою ОУН була розбудова незалежної соборної національної 

держави на всій українській етнічній території. Ця мета мала досягатися через національну революцію. 

Роками радянські та польські  дослідники і науковці вказували на те, що єдиним методом боротьби 

ОУН була підривна діяльність та терористичні акти. Та ми наголошуємо, що окрім радикальних способів 

національний рух використовував легальні форми.  

Український громадсько–політичний рух мав на меті виховувати дух непримиренності щодо окупантів, 

передусім Польщі й СРСР. Пропаганда ОУН на етнічних українських землях намагалася поширювати 

націоналістичну ідеологію, кличі та гасла української революції, які, на думку керівників ОУН, були єдиним 

шляхом створення самостійної держави. У статті «Внутрішня пропаганда ОУН» ідеологічний референт руху 

Степан Ленкавський так визначив завдання агітації і пропаганди організації: «Ціллю пропаганди ... є 

перевиховати український народ у дусі націоналістичної ідеології та змусити всі здорові сили нації боротися 

за здійснення тих завдань, що поставив перед собою український націоналізм, але в першу чергу боротися за 

створення Самостійної Соборної Української держави шляхом національної революції» [1, с. 240]. Задля 

підтримки та розгортання національно-визвольної боротьби, українські націоналісти ширили гасла революції 

та проводили акції на території Польщі та СРСР, щоб паралізувати контрпропаганду та здобути підтримку 

населення. 

Основними засобами в агітаційно-пропагандистській роботі ОУН були: 

а) живе слово (дискусії, кличі, гасла, промови на сільських зборах, співи, агітаційні заклики). 

Розроблення та поширення промов, закликів та гасел було важливою частиною в пропагандистській 

діяльності ОУН, яка боролася за творення і розвиток нації в дусі націоналістичної ідеології. Саме це 

підсилювало негативне ставлення до чинного устрою та популяризувало програму розвитку організації («Або 

вільна Україна – або геройська смерть за Волю!», «Один нарід, один Провід, одна Влада!») [2]. 

б) друковане слово (брошури, листівки, відозви, хроніки, військові та революційні посібники, інструкції 

до населення). Для ведення активної агітаційно-пропагандистської діяльності ОУН потребувала великої 

кількості друкованих матеріалів, щоб з їхньою допомогою революціонізувати українське суспільство. Тому 

важливим елементом пропагандистської діяльності було створення підпільних видавництв. Першу велику 

друкарню, за даними поліції, ОУН організувала у1929 р. в с. Березовища Великі. Наприкінці 1930 р. у с. 

Завадів Стрийського повіту було організовано ще одну підпільну друкарню, яка згодом була перенесена в с. 

Монастирець. Під час її викриття у 1934 році поліція вилучила: 25 примірників «Сурми», 6 – «Розбудова 

Нації», 25 – видання «Наше становище» та інші [3, с. 243–244]. У журналі “Розбудова Нації співпрацювали 

провідні ідеологи ОУН, які виробляли єдину політичну лінію, що знаходила відображення у статтях. З 

моменту їх опублікування на сторінках подібних журналів  вони набували характеру настанов, інструкцій, які 

критикували ворожі позиції та сприяли утвердженню націоналістичних ідей.  

в) мистецькі засоби (вірші, оповідання, сатира і карикатура). Підпільні журнали: «Ідея і чин», 

«Молодий революціонер», «Перемога» та інші публікували гуморески, анекдоти, памфлети та карикатури. 

Мистецькі твори висміювали діяльність тоталітарного режиму та чинну владу в Україні. Карикатури були 

дієвим засобом у популяризації ОУН та у формуванні ворожих настроїв населення до державного устрою. 

г) живі засоби (особисті приклади провідників та рядових членів – підпільників ОУН) [4]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що в агітаційно-пропагандистській діяльності ОУН 

використовувала різноманітні форми і методи – залежно від умов підпільної роботи й боротьби. Особливо 

слід наголосити на масштабності видавничої справи й усної пропаганди. Якісний добір кадрів та добре 

поставлена ідеологічно-виховна робота дали ОУН можливість наприкінці 1930-х рр. перетворитись у провідну 

політичну силу не тільки на Західній Україні, а і на території Польщі та Центральної України. ОУН – єдина 

політична організація, яка пронесла ідеал Української Самостійної Соборної Держави незмінним упродовж 

усього ХХ ст., і який  фактично є втіленим сьогодні. 
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Вступ. За умов інтенсивного науково-технічного розвитку як приватні підприємці, які безпосередньо є 

ініціаторами нових проектів, так і великі промислові компанії, і держава чітко усвідомлюють, що відмова від 

інвестування в інноваційну сферу призведе до значного уповільнення соціально-економічного розвитку. Тому 

слід створювати такі економічні механізми, які б, з одного боку, сприяли впровадженню у виробництво 

новітніх досягнень НТП, а з іншого боку, дозволили б звести до мінімуму фінансовий ризик окремих 

інвесторів. На сьогодні таким ефективним механізмом, як це підтверджує світова практика, є венчурне 

підприємництво. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретико- методологічні проблеми розвитку венчурного бізнесу 

знайшли своє відображення в працях відомих вітчизняних економістів, серед яких слід відзначити роботи О. 

Амоши, Л. Антонюк, І. Грозного, Г. Дем’янчук, М. Диби, Ю. Драчука, І. Єгорова, А. Загороднього, Є. 

Задорожного, О. Красовської, О. Кузьміна, О. Лапко, Н. Мацелюха, В. Новікова, А. Поручника, Т. Смовженко, І. 

Софіщенко, О. Юркевич та інших. Однак слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі бракує 

ґрунтовних науково-практичних розробок щодо причин, припустимих меж та соціально-економічних наслідків 

інвестування у високоризикові інноваційні проекти. 

Виклад основного матеріалу. За способом організації інноваційного процесу виділяють різні моделі 

інноваційних підприємств. Одним із критеріїв їх розмежування є методи залучення капіталу для реалізації 

інноваційного проекту, фінансування наукового пошуку і розробок нової продукції. Бізнес у сфері 

інноваційного підприємництва має підвищений ризик, через велику ймовірність банкрутства, тому його 

називають ризикованим або венчурним бізнесом – це вид бізнесу, що орієнтується на практичне 

використання технічних і технологічних новинок, результатів наукових досліджень, які ще не апробовані 

практикою.  

В Україні на сьогодні зареєстровано близько 170 так званих венчурних фондів, які сьогодні 

регулюються Законом України «Про інститути спільного інвестування». Найбільші з них зареєстровані в 

сегменті IT-індустрії [1]. В Україні функціонує Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), яка є 

добровільною, недержавною, некомерційною організацією, що об'єднує усі компанії з управління активами в 

Україні. На сьогодні це єдина в Україні саморегульована недержавна організація, якій держава делегувала 

частку своїх повноважень, визначивши їх в Законі України «Про інститути спільного інвестування» та 

Положенні про об‘єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженому рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. № 1925. [2]  
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Процес становлення і розвитку венчурного бізнесу на певному етапі вимагав створення професійних 

організацій. Вони стали виникати як некомерційні асоціації. Спочатку створювалися національні асоціації, 

серед яких найстарішою є Британська асоціація венчурного капіталу (BVCA), що заснована у 1973 році. 

Європейська асоціація венчурного капіталу (EVCA), що заснована у 1983 році 43 членами, зараз нараховує 

320. За останні 15 років EVCA розробила різноманітні професійні стандарти, провела навчання більше 500 

венчурних капіталістів, опублікувала глибокі маркетингові дослідження і організувала низку великих 

конференцій [1]. 

Наразі механізм венчурного фінансування є найбільш розвинутим в США, що пояснюється значною 

чисельністю в цій країні малих високотехнологічних фірм та розвиненістю фондового ринку. Загалом у США 

70 компанії, що отримують венчурне фінансування, забезпечують загалом близько 12,5 млн. робочих місць. 

За приблизними оцінками, компанії, засновані в США за допомогою венчурного капіталу, виробляють щорік 

товарів і послуг вартістю близько 1,1 трлн. дол. США, що складає 11 % ВВП країни. У Європі венчурне 

фінансування виникло в 1970-80 рр. і за рідкісним виключенням представляє суто національне явище. Тільки 

британські фонди венчурного капіталу мають мережі філій по всій Європі. Інші європейські фонди венчурного 

капіталу, що відкрили офіси за межами своєї країни, вважають за доцільне співпрацювати або з Сполученими 

Штатами Америки або з країнами Азії. 

Венчурний капітал, за визначенням Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA – European 

Venture Capital Association), є пайовим капіталом, наданим професійними фінансовими компаніями, що 

інвестується в стартові інноваційні підприємства, які розвиваються та демонструють потенціал для істотного 

зростання [4]. Суб’єктами венчурного бізнесу є венчурна фірма (дрібна або середня інвестиційна фірма, 

зайнята науковими дослідженнями, інженерними розробками та їх кредитуванням) та венчурний інвестор. 

Інвесторами венчурного бізнесу можуть стати як приватні особи (в США їх називають «business angels» – 

бізнес-ангели) так і венчурний фонд. В залежності від інвестора, ринок венчурного капіталу поділяють на два 

сектори: неформальний (приватні інвесторами) і формальний (представленого венчурними фондами). 

Венчурні фонди – це спеціалізовані фінансові інститути, створені для залучення коштів від інвесторів і 

спрямувати їх на високоприбутковий бізнес, наприклад, шляхом купівлі цінних паперів підприємства. При 

цьому акції купуються не на відкритому ринку, а шляхом їх приватної купівлі у власників. Через деякий час 

венчурний фонд продає акції, які сильно виросли в ціні, стратегічному інвестору та розподіляє отриманий 

дохід від їх реалізації серед учасників фонду. Фінансування венчурними фондами здійснюється, зазвичай на 

пізніших стадіях розвитку інвестованих компаній і розміри фінансування значно більші порівняно з 

приватними інвесторами.  

Традиційно джерелами формування інвестиційних фондів у більшості країн світу – це кошти 

приватних інвесторів, інвестиційні інститути, пенсійні фонди, страхові компанії, різні урядові агентства і 

міжнародні організації. Статистикою США це, перш за все, пенсійні фонди. У країнах Західної Європи список 

учасників венчурних фондів дещо ширший. Його доповнюють державні установи, комерційні і клірингові 

банки, університети та інші джерела. Найбільш характерна особливість країн Західної Європи в порівнянні зі 

США – вища питома вага у венчурному бізнесі банківських структур. [1] 

Отже, до основних особливостей венчурного капіталу можна віднести такі характеристики: венчурний 

капітал є довгостроковим та ризиковим; інвестиції у фірми, акції яких не обертаються у вільному продажі на 

фондовому ринку, а повністю розподілені між акціонерами – фізичними або юридичними особами; кошти 

можуть надаватися під перспективну ідею без гарантованого забезпечення наявним майном; інвестиції 

спрямовуються або в акціонерний капітал акціонерних товариств в обмін на частку або пакет акцій; ні 

інвестор, ні його представники не беруть на себе ніякого іншого ризику (технічного, ринкового, управлінського, 

цінового, тощо), за винятком фінансового; венчурні інвестори не зацікавлені в розподілі прибутку у вигляді 

дивідендів, а віддають перевагу реінвестуванню всього отриманого прибутку у бізнес; прибуток венчурного 
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капіталіста виникає лише тоді, коли, після інвестування минає приблизно 5-7 років і він зуміє продати пакет 

акцій, що належить йому, за ціною, що у декілька разів перевищує первинне вкладення.  
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Особливістю сучасних глобалізаційних процесів є їх тісний зв’язок з правом. Сучасний етап розвитку, 

наприклад, міжнародного права, його доктрини та практики відбувається внаслідок впливу глобалізації. Але право 

не тільки зазнає глобалізаційних впливів, а й саме виступає інструментом подолання міждержавних, національних, 

релігійних, етнічних розбіжностей. Праву притаманна властивість узагальнювати, підводити різноманітні ситуації 

під загальний знаменник. Саме тому, з нашого погляду, сучасне право в широкому сенсі є найважливішим 

фактором глобалізації. 

Еволюція права вказує, що основною тенденцією його історичного руху є шлях до універсалізації. Так, В. 

С. Нерсесянц зазначав, що у V–IV ст. до н. е. давньогрецькі софісти (Гіппій, Антифонт, Лікофрон, Алкідам та інші), 

відокремлюючи природне та позитивне право, підкреслювали загальність природного права, відповідно до якого 

всі люди, незалежно від державної та етнічної приналежності, є вільними і рівними. А в ученнях давньогрецьких 

стоїків (Зенон, Хрисипп), а згодом й давньоримських стоїків (Сенеки) формуються космополітичні концепції 

всесвітнього природного права, космічного полісу та всесвітнього співгромадянства всіх людей [1]. 

Ідея створення загального (універсального) права, як одного з основних законів його розвитку, вперше 

запропонована  Р. Ієрингом (R. Ihering). Ще в 1900 році Е. Ламбер (E. Lumber), виступаючи на Міжнародному 

конгресі порівняльного права в Парижі, запропонував розробити «всесвітнє право», але тоді його ідея не була 

підтримана [2]. 

На сучасному етапі ідея створення загального (універсального) права, на наш погляд, може бути 

просунута та вирішена за рахунок посилення міждержавного діалогу: в епоху глобалізації відбувається зростання 

рівня взаємозалежності держав, а саме держави з відносно автономних політико-територіальних утворень 

перетворюються в ланки єдиної світової системи, яку професор Г. І. Тункін називав єдиною глобальною 

міждержавною системою [3]. Таким чином, сучасне міжнародне право може бути названо глобальним 

міжнародним правом. 

Під впливом глобалізації сучасне міжнародне право набуває ряд характерних особливостей: основною 

функцією міжнародного права стає забезпечення інтересів усієї світової спільноти в цілому; відмітною рисою 

сучасного міжнародного права є антропоцентризм, тобто висування на перший план людини, її прав та інтересів; 

якщо раніше міжнародне право регулювало міждержавні відносини переважно політичного характеру, то 
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глобальне міжнародне право регулює весь спектр суспільних відносин, в тому числі й ті, які належать до 

регулювання внутрішньодержавного права. Це означає, що в сучасних умовах міжнародна та внутрішньодержавна 

системи права не є двома різними правовими системами, що існують паралельно одна з одною, а є єдиною 

системою світового права; глобальне міжнародне право стає більш демократичним і сприяє демократизації 

внутрішньодержавних правових систем в цілому [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що глобалізація права найбільш яскраво відбивається у створенні 

інституту міжнародного права, який зберігає індивідуальність кожної держави і створює умови для мирного 

співіснування різних правових систем, уособлюючи в собі найбільш загальні засади принципів і моралі сучасного 

світового товариства. 
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Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих 

йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і стремлінь. У певному змісті, 

право того чи іншого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим 

суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що 

суспільство покладає на право. Різним політичним суспільствам, різним країнам і навіть різним історичним 

епохам властиві різні правові системи зі своїми особливими базовими принципами, юридичними концепціями 

і категоріями, із своїми особливими побудовами, виконанням і призначенням правових норм. 

У той же час, незважаючи на  різноманіття права різних країн, у ньому простежуються деякі подібні 

риси, політичний і культурний взаємозв'язок. Порівняльне дослідження дозволяє розподілити право різних 

країн по декількох великих групах права, іменованими системами права [1, c.27]. 

Англійський учений, історик А. Тойнбі класифікував держави за цивілізаційним підходом, тобто 

беручи за основу духовно-культурні й моральні фактори. На його думку, цивілізація є не що інше, як певний 

тип людських співтовариств, що викликає «певні асоціації в галузі релігії, архітектури, живопису, звичаїв, 

словом, в царині культури» [2]. Уся світова історія, з погляду А. Тойнбі, нараховує 26 цивілізацій: єгипетську, 

китайську, західну, православну, арабську, мексиканську, іранську, сирійську та ін. Ґрунтуючись на різних 

підходах до поняття «цивілізація», можна виділити різні види цивілізацій і відповідні їм типи держави [2]. 

Правова система кожної держави відбиває закономірності історичного розвитку суспільства, його 

історичні, національні, культурні особливості. Виникнення й історія розвитку правової системи держави 

свідчать про те, що на зміст і динаміку правової системи впливає вся духовна культура суспільства: релігія, 

філософія, мораль, художня культура, наука. Також на правову систему впливає політика та політична 

культура. 
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Правове різноманіття не можна розглядати як історичний анахронізм, зв'язуючи його з традиціями 

минулих століть і юридичним консерватизмом. Історія кожної держави і групи країн пов'язаних між собою 

міцними економічними, культурними зв’язками і географічною близькістю формує стійкі правові погляди, 

традиції і правову культуру. Відношення до права неоднаково в населенні Північної, Центральної і Південної 

Європи. Законослухняність англійців, скандинавів і німців контрастує зі зневагою до формальних норм у 

кавказькому регіоні, у мусульманському світі. Отже, одне з корінних правових розходжень полягає в різних 

ідеологічних, релігійних і світоглядних джерелах права. 

Родини романо-германського і загального права є, безсумнівно, основними в сучасному світі. Немає 

ні однієї правової системи, що не запозичила б ті чи інші елементи в однієї з цих родин, і може навіть 

видатися, що всі інші системи – це не більш, ніж пережитки, покликані зникнути в більш-менш далекому 

майбутньому в міру прогресу цивілізації. Однак подібна думка – це не більш ніж проста гіпотеза, що не 

відповідає реаліям сучасного світу. Звичайно, усі держави якоюсь мірою запозичають західні ідеї, оскільки це 

є необхідним для збереження незалежності і прогресу в розвитку. Однак наші сучасники не схильні 

відмовлятися від уявлень, що ще недавно були загальновизнаними в їхніх країнах. Мусульманський світ, 

Індія, Далекий Схід, Африка далекі від того, щоб беззастережно приєднатися до західної цивілізації [3, c. 310]. 

У сучасному світі посилюються інтеграційні процеси в багатьох сферах державного й громадського 

життя. Це відноситься і до правової сфери. Світове співтовариство й держави визнають важливе значення 

загально-правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку 

національних законодавств, обміну правовою інформацією і науковими ідеями. 

Сучасна правова карта світу розкриває розмаїття правових систем і в той же час свідчить про 

прагнення держав до зближення, єдності в законодавстві, правозастосовній діяльності, в сфері регулювання 

ринкових відносин, охорони навколишнього середовища, у регулюванні інших сфер суспільного і державного 

життя [4, c. 83]. 
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Слово «адвокатура» походить від латинського «advocare», «advocatus» («закликати», «запрошений») 

[4, c.167]. 

Згідно з домінуючою сьогодні думкою, в історії юридичної культури людства справжня правова наука 

вперше на високому рівні починає складатися в римському світі [5]. 

Професійна адвокатура в Україні сформувалася в період так званої литовсько-польської доби (ХІV–

ХVІ ст. ). В останній чверті ХІV ст. землі України були завойовані і підпорядковані Великому князівству 
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Литовському, а після укладення в 1569 році Люблінської унії між Польщею та Литвою і утворення внаслідок 

цього Речі Посполитої, вони були приєднані до Польщі. Особливу роль у цей період відіграли Литовські 

статути і магдебурзьке право. Розвиток писаного права зумовив витіснення звичаєвого права законом 

спочатку у містах, де впроваджувалося магдебурзьке право (XIV–XV ст.), а дещо пізніше – й у 

загальнодержавних судах (XV ст.). 

Вперше станова професійна адвокатура з’являється у міських судах, а згодом – у загальних 

публічних. Назва «адвокат» у значенні захисника прав сторони вперше вживається в «Правах, за якими 

судиться малоросійський народ» – пам’ятці козацького права 1743 p. Доти ж перший Литовський статут 1529 

р. вживає термін «прокуратор» [6, с.246] 

У ХVІІ столітті в українських землях розгорається народно-визвольна війна під проводом Б. 

Хмельницького та оформлюється Україна-Гетьманщина, яка за рішеннями Земського Собору від 1 жовтня 

1653 р., Переяславської Ради від 18 січня 1654 р. і Березневими статтями 1654 р. має спочатку широку 

автономію. З часом права України-Гетьманщини починають царизмом звужуватися, а наприкінці XVIII ст. 

Гетьманщина була взагалі ліквідована та стає частиною Російської імперії. Починають утверджуватися нові 

правові порядки. 

Як самостійний правовий інститут адвокатура в Україні запроваджена після проведення у Російській 

імперії 1864 р. судової реформи. В результаті судової реформи поряд із проголошенням таких буржуазно-

демократичних принципів, як відокремлення суду від адміністрації, загальний і рівний для всіх суд, гласність 

процесу тощо, було закріплене й право обвинуваченого на захист. Правову регламентацію інститут 

адвокатури дістав за «Судовими статутами», затвердженими 20 листопада 1864 р. (зокрема, за 

«Учреждением судебных установлений»). [7, с. 20]. 

У підавстрійській Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття розвиток адвокатури був настільки 

успішним, що дав назву періоду – «адвокатська доба». Удосконалення «адвокатських» реформ на цих 

територіях відбувалося і у міжвоєнний період, вже в умовах зовнішньополітичної належності до Польщі. 

Досвід «адвокатської доби» дослідники аналізують через призму сьогоднішніх нагальних проблем 

адвокатури за такими блоками: 1) формування кадрів, освіта і наука; 2) фахова, культурно-просвітня та 

громадсько-політична діяльність; 3) адвокатська етика, підвищення кваліфікації; 4) діяльність органів 

адвокатського самоврядування [6, с.20]. 

Політичні процеси 90-х років ХХ століття визначили необхідність перетворити українську адвокатуру 

у демократичний та незалежний інститут, проте, стати до кінця самодостатнім явищем адвокатура так і не 

змогла. Вагому етапну роль у розвитку інституту адвокатури відіграв Закон «Про адвокатуру» 1992 року. 

Метою реформування інституту адвокатури стало приведення законодавства в сфері адвокатської діяльності 

у відповідність до європейських стандартів, створення єдиного всеукраїнського професійного адвокатського 

об’єднання, підвищення авторитету адвокатської діяльності серед інших професій в галузі права. [8, с. 82]. 

5 липня 2012 року, на виконання міжнародних зобов’язань взятих Україною перед Радою Європи і 

Європейським Союзом, був прийнятий Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [1]. З цього 

моменту починається новий етап розвитку української адвокатури. Саме цього року почалася організація 

діяльності нової системи надання в країні безоплатної правової допомоги, передбаченої Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу» [2]. Саме з цього року серед джерел права, що суттєво впливають на 

існування адвокатури, з’явилися нові Правила адвокатської етики, а також численні обов’язкові для 

виконання адвокатами акти Ради адвокатів України, як найвищого органу адвокатського самоврядування. 

Таким чином, інститут адвокатури України має тривалу історію і традиції. Вплив на його становлення і 

розвиток мали ті держави, у складі яких перебували українські землі, і, ті правові системи, у межах яких діяли 

українські адвокати. 

Сьогодні, на адвокатуру, як на правовий інститут, покладаються важливі завдання професійного 

захисту усіх представників громадянського суспільства.  
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Як відомо, стан права і законності багато в чому залежить від юристів – тих людей, які за своїми 

професійними обов’язками повинні займатися правовими питаннями. На думку західних вчених, у праві 

відображається насамперед культура юристів, особливо законодавців і суддів, тобто осіб, які мають контроль 

над існуючим механізмом правових змін. І взагалі правовий розвиток у державі визначається їх культурою. 

Слід мати на увазі, що соціальні, економічні і політичні фактори впливають на цей розвиток тільки через 

свідомість юристів. Тому висвітлення питання про правову культуру юристів є вкрай необхідним [9, c. 157]. 

Особливостями правової культури юриста є підвищена повага до закону, схильність до порядку і 

законослухняності, загострене почуття справедливості тощо. Вона передбачає максимально високий ступінь 

згоди з правовою нормою, розуміння корисності, необхідності і справедливості її застосування, звичку 

додержуватися законів. 

Саме для виховання правової культури слід використовувати морально-етичні кодекси. Першими 

універсальними моральними кодексами, що являли собою набір загальнолюдських цінностей, були зводи 

релігійних правил (наприклад десять заповідей Старого Заповіту). Одним і найперших професійних етичних 

кодексів стала клятва Гіппократа – кодекс лікарів. Іншим прикладом кодексу етики можна вважати Кодекс 

самурая(«Бусідо Сосінсю»), який був розроблений більш як 300 років тому, але дійшов до наших днів в 

практично незмінному вигляді. 

В адвокатській професії в Україні діють Правила адвокатської етики, схвалені 17 листопада 2012 року 

Установчим з’їздом адвокатів України [3]. 

Даний документ хоча і не є нормативно-правовим актом проте є обов’язковим для українських 

адвокатів та орієнтує їх на дотримання загальнолюдських і національних моральних цінностей, 

загальновизнаних принципів і норм професійної діяльності при виконанні  професійних обов’язків і в 

особистому житті. 
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одне, на наш погляд, цікаве питання: «Чи можна 

вважати людину об’єктом правовідносин?» Насамперед треба дізнатися, що таке об’єкт правовідносин і які 

його види. 

Об’єкт правовідносин – це те, на що спрямовані суб'єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів 

правових відносин, тобто усе те, що становить предмет їхніх інтересів.  

У теорії держави і права розрізняють такі види об’єктів правовідносин як матеріальні блага (природні 

ресурси, земля, надра тощо), духовні блага (твори літератури, мистецтва, музики і тощо), послуг виробничого 

і невиробничого характеру (договір на перевезення вантажу, виконання пісень на концерті тощо), особисті і 

немайнові блага (наприклад, між студентом і адміністрацією вищого навчального закладу виникають 

правовідносини, так об'єктом цих правовідносин буде не отримання диплому, а отримання відповідного рівня 

освіти) [1].  

А найголовнішим є те, що у сучасних правових системах світу людина, як така, не може бути об'єктом 

правовідносин, на відміну від минулого, коли раб чи кріпак розглядався як «річ, яка вміє говорити» і міг бути 

проданий чи подарований.  

У рабовласницькому суспільстві раб – це людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів 

виробництва й перебувала у повній власності свого володаря – рабовласника [2]. Раби були першим в історії 

пригнобленим класом. Вони не мали власності, були позбавлені всіх прав і належали своїм панам-

рабовласникам, на яких змушені були працювати. Таким чином, рабовласник вважав свого раба річчю, на яку 

мав усі права, на відміну від сучасного світу, коли людина розглядається як незалежна і недоторканна 

особистість. 

Однак задеклароване право людини на свободу далеко не завжди є дотриманим на практиці, 

причому сказане стосується і розвинених демократичних держав. У наш час вільна людина не з власної волі 

може повернутись до періоду рабовласництва, тобто потрапити у полон так званого «секс-рабства», 

«безперервної роботи» тощо. Саме так людина входить до складу об’єктів правовідносин. Вона примусово 

позбавляється всіх прав, та стає предметом у домовленості між тим суб’єктом, який продає ці послуги, та 

тим, хто їх купує. 

Стосовно України зазначимо, що вона є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі 

чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними 

дослідження, проведеного на замовлення МОМ, понад 160 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 

1991 року [3], що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в 

Європі. 

Повернемось до нашого питання: «Чи можна вважати людину об’єктом правовідносин?» Як ми 

з’ясували, стовідсотково сказати «ні» не можна. З правової точки зору закріплено, що людина не є об’єктом 

правовідносин, але в ході занурення в те, що відбувається насправді у світі, виникає дуже багато питань, які 

спонукають замислитись, чи є воно насправді так. Після проведеної роботи хочеться зробити усе, щоб 

вагання зникли, забравши ті чинники, які роблять людину об’єктом, а не суб’єктом правовідносин. 
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Індустріальний парк є однією з найпоширеніших альтернатив СЄЗ. Вони активно створюються як в 

розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. 

Індустріальний парк (далі – ІП) – це спеціально організована територія для розміщення нових 

виробництв, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими 

умовами, яка керується спеціалізованою керуючою компанією [3]. Підприємства, які розміщують виробництво 

на території ІП, пов'язані технологічними ланками створення доданої вартості і спільним використанням 

території і послуг, що надаються керуючою компанією.  

Індустріальний парк – спеціальний механізм, за допомогою якого, при сприятливих організаційно-

економічних умов, має відбутися модернізація економіки та виробничої інфраструктури України. 

Функціонування ІП в країні базується на Законі України «Про індустріальні парки» № 22 від 2013 року [1]. 

Індустріальні парки стали фактором прискореного економічного розвитку країн Західної Європи та 

США 50-100 років тому, країн Азії 30-50 років тому, країн Східної Європи та інших успішних сусідів, таких як 

Туреччина, 10-20 років тому. 

Згідно з дослідженнями Організації промислового розвитку ООН (UNIDO), роль влади у розбудові 

індустріальних парків – у наданні щедрих стимулів та преференцій на місцевому та національному рівнях. 

Такі стимули можуть включати: кредити за спеціальними пільговими ставками; звільнення від податків та мит; 

субсидіювання оренди; надання землі на пільгових умовах; субсидіювання тарифів на електрику та воду; 

преференційні тарифи на телекомунікаційні послуги; спрощені регуляторні процедури/єдине вікно; колективне 

використання послуг та активів; створення житлової та комунальної інфраструктури для працівників. 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроекти №2554а-д та 

№2555а-д про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо розвитку вітчизняного виробництва 

шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки. Даним 

проектом пропонуються наступні зміни до Податкового та Митного кодексів України: 

1) перелік вимог до учасників індустріальних парків, що мають право на  

застосування пільгового режиму оподаткування, зокрема: види діяльності, кількість робочих місць, середня 

заробітна плата по підприємству; 

2) умови оподаткування податком на прибуток  учасників індустріальних  

парків терміном на 10 років, зокрема: перші 5 років за нульовою ставкою, наступні 5 – з понижуючим, відносно 

чинної, ставкою коефіцієнтом 0,5; 
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3) можливість розстрочення на 5 років для резидентів індустріальних  

парків сплати сум ПДВ щодо операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання, 

комплектуючих та матеріалів, якщо вони використовуються для облаштування або здійснення господарської 

діяльності в межах індустріальних парків; 

4) право органів місцевого самоврядування встановлювати для резидентів  

індустріальних парків пільги та знижені ставки щодо сплати податку на нерухоме майно, земельного податку 

та орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій створено індустріальний парк; 

5) перелік (номенклатуру) устаткування, обладнання, комплектуючих та  

матеріалів, які не є підакцизними товарами та ввозяться без сплати митних платежів для облаштування або 

господарської діяльності у межах індустріальних парків; 

6) перелік критеріїв суб’єктів господарювання, які мають право на  

подальшу експлуатацію устаткування, обладнання, комплектуючих та матеріалів, що були ввезені з наданням 

пільг по сплаті ввізного мита, а також умов цільового використання товарів, які будуть ввозитись з пільговим 

оподаткуванням ввізним митом. 

З усього арсеналу стимулів, рекомендованих UNIDO, законопроекти 2554а-д та 2555а-д 

передбачають лише кілька податкових преференцій. Звісно, в порівнянні з нинішніми умовами в країні – це 

вагомий крок вперед, проте ми досі значно відстаємо на законодавчому рівні в даному питанні від країн-

конкурентів.  

Для наглядності, в Туреччині виробники в індустріальних парках через локальні та національні 

інвестиційні стимули звільняються від ПДВ та ввізного мита на імпортне обладнання, отримують зниження 

ставки корпоративного податку (до 90%), звільняються від сплати внесків на соціальне страхування (для 

індустріальних парків строк звільнення може складати 12 років), зняття податку на нерухомість (на 5 років), 

плюс отримують здешевлене виділення землі, зниження вартості електроенергії, води, природного газу та 

зв’язку. В Чехії виробники в індустріальних парках за різними програмами можуть отримати звільнення від 

сплати корпоративного податку на строк до 10 років та на 5 років звільнення від податку на майно. Крім того, 

держава надає гранти до 300 тис. крон (12 тис. дол США) за створення нового робочого місця на території 

індустріального парку. В Білорусії виробники в індустріальних парках на 10 років звільнені від сплати 

корпоративного податку, податку на нерухомість та земельного податку. На наступні 10 років застосовується 

половинна ставка цих податків. Серед інших стимулів – звільнення від імпортного ПДВ та мита на 

обладнання та комплектуючі, пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб (працівників), пільги по 

соціальним внескам, звільнення від обов’язкового продажу валютної виручки та компенсаційних виплат за 

шкідливий вплив на довкілля. Білорусія випереджає Україну за реальним ВВП на душу населення більш ніж в 

2 рази, а в 1990 році ми суттєво випереджали білорусів. 

Україна має всі необхідні ресурси стати на одну ланку розвитку з країнами, де індустріальні парки 

активно підвищують інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність. Перепоною до цього є 

недосконала законодавча база, яка унеможливлює стрімке розповсюдження об’єднань такого виду в Україні. 

А також пасивна роль адміністративних органів регіонів, як головних ініціаторів створення індустріальних 

парків. Необхідно звертатися до досвіду успішних у даному питанні країн, брати до уваги вдалі законодавчі 

зміни якщо йде мова необхідність розміщення нового виробництва, появи нових робочих місць та стрімкого 

потоку інвестицій до країни.  
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Ось уже кілька десятків років, як боротьба з тероризмом є однією із серйозних і поки, на жаль, 

невирішених проблем міжнародного співтовариства. Період ХІХ–ХХ століть позначився великою кількістю 

терористичних актів. Так, друга половина XIX сторіччя була буквально всипана терористичними актами проти 

перших осіб держав. Особливо відзначається в цьому плані діяльність терористичної організації в Російській 

імперії «Народної волі». На її рахунку кількаразові замахи, що закінчувалися убивствами (імператор 

Олександр II; шеф жандармів, граф Трепова Д. Ф. та ін.). Історія XX століття відзначилася терористичними 

актами проти Столипіна П. А. (1906 p.), кронпринца Австро-Угорщини Франца Фердинанда (1914 р.), 

Ульянова В. І. (1919 р.), Троцького Л. Д. (1940 р.), короля Югославії Олександра І (1934 р.), близько 60 

замахами на президента Франції Ш. де Голя, убивством президента США Дж. Кеннеді (1963 p.), організацією 

терористичного акту з метою убивства президента США  Р. Рейгана та ін. 

Для початку слід визначити значення терміну тероризм, як на національному рівні, так і на 

міжнародному рівні. Тероризм – у широкому сенсі – використання або загроза застосування насильства для 

досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. Тероризм міжнародний – це злочин насильницького 

характеру, що має міжнародний резонанс і який направлено на залякування чи нанесення шкоди окремим 

особам чи людству в цілому задля досягнення своїх цілей, як правило, політичних [1]. 

Тероризм у сучасному світі входить у нову фазу – фазу терору проти народів і держав. У наш час 

дуже багато держав відчувають небезпеку терору і часто несуть відчутні людські і матеріальні втрати. Криваві 

акти терористів у США, Росії, Японії, Туреччині, Іраку й інших країнах красномовно це підтверджують. 

Розгул міжнародного тероризму висуває перед міжнародним співтовариством гостру необхідність 

рішуче покінчити з цим явищем. Одним з дієвих засобів боротьби з міжнародним тероризмом є сучасне 

міжнародне право, що відповідно до вимог Статуту ООН покликане забезпечити безпеку життєдіяльності 

міжнародного співтовариства. 

У 1977 р. на рівні регіону була прийнята Європейська Конвенція про боротьбу з тероризмом. У даній 

Конвенції зазначаються основні злочини яким протиставляються сили міжнародного співтовариства та 

закріплюються основні напрямки співпраці договірних держав в області міжнародного тероризму. 

Також значну роль у регулюванні цього питання відіграють угоди на універсальному рівні та певна 

кількість резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН. Поміж них Декларація ГА ООН 1994 р. про 

заходи для ліквідації міжнародного тероризму і Декларація ГА ООН 1996 р., що доповнює Декларацію 1994 р. 

[2; 3]. 

З-поміж останніх документів можна назвати Міжнародну Конвенцію про боротьбу з бомбовим 

тероризмом [4]. Так, відповідно до статті 2 цього міжнародного акту будь-яка особа чинить злочин за змістом 

цієї Конвенції, якщо вона незаконно й умисно доставляє, розміщує, приводить в дію або підриває вибуховий 

або інший смертоносний пристрій в межах місць громадського користування, державного або урядового 
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об'єкта, об'єкта системи громадського транспорту або об'єкта інфраструктури або таким чином, що це 

спрямовано проти них: a) з наміром заподіяти смерть або серйозне каліцтво; або b) з наміром вчинити значне 

руйнування такого місця, об'єкта або системи, коли таке руйнування спричиняє або може спричинити великі 

економічні збитки. 

Крім прийняття резолюцій і декларацій, спрямованих на боротьбу з міжнародним тероризмом, ООН 

почала і ряд організаційних заходів у цій сфері. Зокрема, в 1972 р. Генеральна Асамблея ООН створила 

Спеціальний Комітет щодо боротьби з міжнародним тероризмом. У 1994 р. ООН створила ще один 

Спеціальний Комітет, перед яким було поставлене завдання розробки комплексу заходів, спрямованих на 

ліквідацію тероризму. Даний Спеціальний Комітет діє у трьох основних напрямках, а саме: 

– вироблення та узгодження правових норм; підготовка міжнародних договорів і конвенцій; 

– виявлення та вивчення причин, що породжують тероризм; 

– розробка заходів боротьби з тероризмом. 

Також, актуальним питанням для міжнародного співтовариства постає боротьба з фінансуванням 

тероризму, як такого, деякими державами. Це питання регулюється Міжнародною Конвенцією про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1999 року [5]. Загальний аналіз заходів, вжитих ООН щодо боротьби з тероризмом 

свідчить про рішучість міжнародного співтовариства покінчити з цим явищем. 

Україна, в свою чергу, на національному рівні, у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» 

визначила коло суб’єктів боротьби з тероризмом, умови проведення антитерористичної операції та ін. [6]. 

Якщо казати про відповідальність, яка передбачається за здійснення терористичного акту, то більш докладно 

це питання закріплено у ст. 258 ККУ.  

Отже, слід сказати, що тероризм на даному етапі розвитку людства постає нагальною проблемою, 

яка потребує серйозних заходів та цілеспрямованих дій, як від усього міжнародного співтовариства так і від 

кожної держави окремо. Тероризм ставить нові і нові проблеми перед світом які слід терміново вирішувати. 
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В роботі досліджено комерційну таємницю як невід'ємний елемент ринкових відносин, що потребує 

застосування певних методів правового захисту для забезпечення економічної безпеки підприємства. 

У процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, що є наслідком 

інтелектуальної праці, виникають насичені різноманітними відомостями інформаційні об’єкти, які мають 

комерційну цінність та спрямовані на досягнення підприємницького успіху. А отже, потребують додаткового 

захисту від третіх осіб. 

Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної власності має певні особливості, а саме її 

універсальність серед інших об’єктів, оскільки під поняття «комерційна таємниця» розглядають 

найрізноманітніші відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами 

та іншою діяльністю суб’єкта господарювання. При цьому, відомості комерційного характеру є комерційною 

таємницею лише у тому разі, якщо це документально підтверджено відповідним волевиявленням їх власника. 

У Цивільному кодексі поняття комерційної таємниці трактується як інформація, яка є секретною в 

тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з 

цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 

секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [1, ст. 505]. 

Стаття 162 ГК визначає, що суб’єкт господарювання, який є власником технічної, організаційної або 

іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми 

особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам, 

і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних 

заходів до охорони її конфіденційності [2]. 

Закон не встановлює будь-яких вимог до формалізації об'єктивного вираження інформації, яка 

становить комерційну таємницю. Відтак, нею можуть бути й відомості, повідомлені усно, зафіксовані 

письмово, виражені графічно тощо [3]. 

Відомості, що становлять комерційну таємницю, їх склад та обсяг, заходи щодо їх захисту 

визначаються власником або керівником підприємства самостійно з дотриманням чинного законодавства. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 61 [4] визначено відомості, які не можуть становити комерційну 

таємницю. 

Підприємство має право не тільки розпоряджатися інформацією, що становить комерційну таємницю, 

на власний розсуд, а й має право призначати особу (осіб), яка буде володіти, користуватися і розпоряджатися 

такою інформацією, визначати правила доступу до інформації та її обробки.  

Законодавчо передбачено право власника комерційної інформації на вжиття заходів щодо захисту 

такої інформації. З огляду на це, відзначимо основні заходи захисту відомостей, що становлять комерційну 

таємницю: технічні – використання різноманітних технічних засобів, які перешкоджають несанкціонованому 

доступу до інформації; організаційні – обмеження доступу до відомостей, що становлять комерційну 

таємницю; юридичні – використання комплексу правових засобів. 
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Для забезпечення ефективного захисту комерційної таємниці необхідно з’ясувати інформацію, яка 

становить комерційну таємницю. Також не менш важливим є визначення кола осіб, які мають доступ та 

фактично використовують таку інформацію в роботі. Наступний етап полягає в визначенні процедур та 

механізмів захисту від неконтрольованого використання, розповсюдження та втрати такої інформації. 

На практиці одним із дієвих засобів захисту комерційної таємниці є прийняття суб’єктом 

господарювання положення про комерційну таємницю, інструкції щодо нерозголошення та переліків 

відомостей, що становлять комерційну таємницю, письмово попередивши про відповідальність за її 

розголошення працівників.  

У той же час жоден законодавчий акт не зобов’язує фізичних осіб, які є найманими працівниками, або 

інших, підписувати ті чи інші договори про нерозголошення комерційної таємниці. Потрібно розуміти, що 

підписавши такий договір працівник також підтверджує свою обізнаність у тому, що розголошення, а також 

неправомірне використання комерційної таємниці в будь-якій інший формі є протиправною діяльністю, за 

здійснення якої передбачена відповідальність. 

Відзначимо, що незважаючи на наявність або відсутність договору про нерозголошення комерційної 

таємниці за незаконні дії щодо розголошення комерційної таємниці підприємства передбачена як 

адміністративна, так і кримінальна відповідальність. 

Таким чином, основним документом на підприємстві для захисту інформації від несанкціонованого 

доступу є Положення про комерційну таємницю, в якому потрібно відобразити: 

 загальні положення щодо функцій керівництва підприємства у сфері захисту інформації, 

розмежування доступу до цієї інформації; 

 порядок приймання та обліку інформації, що містить комерційну таємницю; 

 механізм забезпечення збереження інформації, що є комерційною таємницею, порядок 

проведення інвентаризації такої інформації; 

 порядок розповсюдження комерційної таємниці; 

 порядок виключення інформації зі складу комерційної таємниці. 

Отже, в існуючому законодавстві немає порядку захисту комерційної таємниці та не визначено 

точного механізму реалізації прав суб’єктів господарчої діяльності. Основною перешкодою для розробки 

закону є те, що інформація про комерційну таємницю внаслідок її конфіденційності не підлягає реєстрації та 

виявити неправомірне використання такої інформації майже неможливо. Одним із основних заходів щодо 

захисту комерційної таємниці є створення Положення про комерційну таємницю. Однак для того, щоб 

зазначений документ виявився спроможним забезпечити ефективний захист інтересів підприємства, слід 

додержуватися чіткої логіки дій при його розробці та подальшому вдосконаленні, а також проводити постійну 

роботу зі створення належних умов для його виконання. 
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Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов'язаний з необхідністю розвитку права як головного 

регулятора суспільних відносин і побудови правової держави. 

Причини даного явища полягають, насамперед, з рівнем розвитку правової культури в суспільстві та 

з особливостями правосвідомості, що має істотний вплив на організацію суспільного життя. 

Найбільш важливою і актуальною в цьому плані бачиться проблема ставлення людей до права, яке 

часом приймає вкрай протилежні форми. Від позитивного, коли людина розуміє необхідність і важливість 

права, до негативного, коли людина повністю його відкидає, вважаючи марним і непотрібним. Ставлення до 

права може бути засноване на розумному, раціональному підході, або емоційному, виниклим під впливом 

будь-яких ідей, почуттів чи настроїв. В даний час найбільш гостро проявляється негативне, а часом і 

зневажливе ставлення людей до права, що приводить до того, що закони ігноруються, не виконуються або 

зовсім відверто порушуються. Це явище носить назву правового нігілізму. Воно чинить серйозний вплив на 

формування правосвідомості широких мас населення, що, у свою чергу, негативно відбивається на процесах 

розвитку економіки та юриспруденції [1]. 

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм походять з одних і тих же проблем суспільства – низького рівня 

політико-правової культури, викривленого правосвідомості і юридичної безграмотності. 

В даний час проблеми правового нігілізму і ідеалізму, породжені сучасними умовами, наявні на 

сьогоднішній день правові дослідження, не повністю охоплюють всю проблематику  правового нігілізму та 

правового ідеалізму. Здебільшого ці дослідження мають фрагментарний характер. Без комплексного 

системного підходу і вивчення конкретних форм прояву даних феноменів. До того ж по ряду питань у 

представників юридично-правової науки відсутня єдина точка зору на ці явища, а деколи їх думки 

кардинально розходяться. 

Правовий нігілізм (від лат. «Nihil» – ніщо, букв. – заперечення) висловлює негативне ставлення 

суб'єкта (групи, класу) до певних цінностей, нормам, поглядам, ідеалам, окремим, а часом і всім сторонам 

людського буття. Це одна з форм світовідчування і соціальної поведінки.  

Загальна риса всіх форм нігілізму - заперечення, проте не всяке заперечення є нігілізм. Заперечення 

ширше, воно органічно притаманне людській свідомості, діалектичному мисленню. Тому далеко не всіх, хто 

що-небудь заперечує, можна вважати нігілістами. В іншому випадку сам термін «нігілізм» втрачає свій сенс і 

розчиняється в більш об'ємному понятті «заперечення». 

Ще однією специфічною формою правової культури є правовий ідеалізм, який полягає в тому, що 

його носії вважають, що за рахунок права та приписів можна кардинально змінити суспільство та людину. З 

їхньої точки зору достатньо «написати добрі закони», щоб суспільство змінилось на краще, стало 

справедливим і безпечним, подолало суспільні «хвороби». 

Правовий ідеалізм – це невиправдане і необґрунтоване перебільшення можливостей права, щодо 

нього приписують те, що він може дати суспільству. 

У межах правового ідеалізму право виступає всесильною річчю. Правовий ідеалізм фетишизує 

право. 

Правовий ідеалізм фактично ігнорує суспільно-політичні, економічні, релігійні й інші фактори, що 

впливають, а точніше, визначають зміст суспільних відносин (у тому числі й у правовій сфері). Це призводить 
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до того, що «правові ідеалісти», як правило, розчаровуються у праві, у його можливостях. І якщо вони не 

переходять на позиції правового нігілізму, то принаймні стають правовими скептиками, правовими циніками. 

Іншими словами, правовий ідеалізм може породжувати у суспільстві нігілістичні тенденції ставлення до права 

та його окремих інститутів [2]. 

Право є одним із суспільних феноменів, якому об'єктивно притаманні певні обмеження у впливі на 

соціально-політичні процеси, на особистість, її характеристики тощо. Воно має власні закономірності 

існування та функціонування. Тому правове регулювання дає позитивний результат, дозволяє досягнути 

поставлених цілей лише тоді, коли суб'єкти нормотворення та правореалізації адекватно та реалістично 

сприймають право, розуміють його сутність, специфіку функціонування тощо. 

Проте, шляхи подолання правового нігілізму і правового ідеалізму існують, хоча це тривалий процес, 

який стосується різні сфери суспільних відносин. Він повинен бути спрямований не тільки на зміну 

законодавства, а й об'єктивних умов життя [3]. 
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У науці теорії держави і права традиційно виділяються дві основні форми правління – монархія та 

республіка. Однак дедалі ширшого розповсюдження набувають інші, так звані нетипові форми правління у 

державах. Тому у сучасному світі це питання є доволі актуальним. В даному дослідженні будуть висвітлені 

головні ознаки, приклади держав, переваги та недоліки нетипової форми правління. 

Нетипові форми правління – це модифіковані форми правління, які поєднують в собі головні ознаки 

декількох «класичних» форм правління. До нетипових форм правління можна віднести поєднання 

президентської та парламентської республіки, монархічної форми правління і республіки, конституційної та 

абсолютної монархії [1]. Однією з найбільш розповсюджених нетипових форм правління є президентсько-

парламентська республіка. Прикладом країн з такою формою правління є Білорусь, Венесуела, Греція, Росія, 

Франція, Казахстан, а також сюди відносять Україну. Головні ознаки: виконавча влада набуває так званого 

роздільного вигляду, тобто подвоюються й фактично стають самостійними прем'єрський і президентський 

центри державного управління, є можливість конкурування між президентом і парламентом за право 

формування уряду [2, с. 77–78]. 

Поєднання монархії та республіки ще називають виборною монархією, яка характеризується 

систематичною виборністю глави держави, проте на цю посаду не може бути обраний будь-який громадянин, 

що відповідає вимогам для президента, а тільки один з декількох монархів – правителів складових частин 

федерації. Подібна нетрадиційна форма правління наявна в ОАЕ та Малайзії, які за своїм державним 
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устроєм є федераціями, при цьому кожна із складових частин (7 еміратів ОАЕ) являють собою спадкові 

монархії. У Малайзії 9 з 13 суб'єктів федерації очолюються спадковими султанами. Таким чином Малайзія 

являє собою парламентарну монархію. Глава держави загалом формується шляхом виборів між монархами, 

які очолюють той чи інший об'єкт федерації. При цьому термін його повноважень чітко обумовлюється (в обох 

державах він становить 5 років), і після закінчення зазначеного терміну повноважень монарх обирається 

знову [3]. 

Окремим різновидом форми правління є нетипові республіки, які змішують в собі окремі елементи 

різних форм правління. Для прикладу можна назвати Ізраїль. Вищим законодавчим органом є однопалатний 

парламент – Кнесет, що обирає президента, а прем’єр-міністра обирають громадяни. Законодавча влада 

Кнесету практично не має обмежень, оскільки на прийняті їм закони не може бути накладено вето і вони не 

можуть бути анульовані Верховним судом. Президент має чисто представницькі функції, не більше [4]. 

Також некласичною республікою є Швейцарія. Уряд (Федеральна Рада) призначається парламентом 

(Федеральними Зборами) і підзвітний йому, проте політична відповідальність уряду перед парламентом 

конституційно не передбачена, і державний режим, отже дуалістичний, а не парламентарний. До некласичної 

також можна віднести Таїланд, що є унітарною державою, форма правління – конституційна монархія з 

елементами військової диктатури. Політичний режим – нестійка демократія з елементами авторитаризму. 

Теократична республіка або її ще називають ісламською республікою – особлива форма республіки, 

де править мусульманське духовенство, поєднує в собі основні ознаки традиційного ісламського Халіфату і 

ознаки сучасного республіканського ладу. Прикладом такої держави виступає Іран, відповідно до Конституції 

1979 главою держави є Рахбар – вища духовна особа, яка не обирається населенням, а призначається 

спеціальною релігійною радою (Рада експертів), що складається з впливових богословів країни. Виконавчу 

владу очолює президент, а законодавчу – однопалатний парламент (Меджліс). Кандидатура президента, а 

також всі члени уряду і кандидати в депутати Меджлісу затверджуються Радою вартових конституції, має 

право накласти вето на будь-яке рішення Меджлісу [2, с. 604]. 

Незважаючи на своєрідність нетипових форм правління, дослідники виділяють ряд переваг. По-

перше, забезпечується стабільність управління країною; по-друге, усувається можливість частої зміни уряду з 

кон'юнктурних партійних міркувань; по-третє, забезпечується консолідація партій; крім того, зміцнюється роль 

державної влади на місцях. Отже, нетипова форма правління сприяє єдності держави. 

Основними ж недоліками є: порушується іманентно властиве тій чи іншій формі єдність структури 

управління; одночасно виникають нові види відносин, колізії та неузгодженості; руйнуються сформовані 

стандарти поділу влади; виникає таке явище, як авторитаризм та інші. 

Отже, в сучасному світі все більше спостерігається тенденція до встановлення нетипових форм 

правління, які здебільшого переважають у країнах Азії, Сходу та Південної Америки. 
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В статті 13 Конституції України зазначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 

природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу [1].  

За радянських часів в Україні, яка тоді перебувала у складі СРСР, земля була націоналізована і 

єдиним її власником була держава. Громадянам, сільськогосподарським підприємствам, організаціям і 

установам земля передавалася лише у користування. Після здобуття незалежності в Україні виникла 

об’єктивна необхідність у початку реформування земельних відносин, яка є однією з центральних ланок 

економічної реформи. Мета реформи полягала у трансформації державної і колективної власності в 

приватну, а також у наданні працівникам колективних господарств можливості приймати участь у 

загальнонаціональній приватизації. 

Земельна реформа – це комплекс правових, соціально-економічних, технічних та організаційних 

заходів, – направлених на перебудову земельних відносин через роздержавлення земель, утвердження 

різних форм власності на неї та розвиток нових організаційних форм господарювання на селі, що 

функціонують на приватній власності. Земельна реформа в Україні пройшла декілька етапів. Перший етап 

розпочався з прийняттям 18 грудня 1990 р. Земельного кодексу України, в ст. 3 якого визначались форми 

власності на землю: державна, колективна, приватна [2] . Другий етап земельної реформи започаткований у 

січні 1992 р. з прийняттям ВРУ Закону України «Про форми власності на землю» [3]. Цим документом 

підтверджувались згадані вище три форми власності на землю і зазначалось, що дані форми власності є 

рівноправними. Нового змісту набули і орендні відносини. Орендодавцями виступали не лише ради народних 

депутатів, але і власники землі. Третім етапом земельної реформи розпочався прийняттям Указів 

Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 р. [4], «Про оренду землі» від 

23.04.1997 р. [5], і «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 18.06.1998 р. [6]. 

Відповідними актами була здійснена безоплатна передача землі у колективну та приватну власність 

для виробництва сільськогосподарської продукції. Був здійснений розподіл земель, які передані у колективну 

власність, на земельні частки (паї) без виділення їх у натурі, і видані селянам сертифікати на право на 

земельну частку (пай). Власники земельних сертифікатів одержали право розпоряджатися своїм земельним 

паєм, який може бути об’єктом обміну, дарування, застави, спадкування, купівлі-продажу. Членам 

колективних сільськогосподарських підприємств надавалася можливість безперешкодного виходу зі складу 

підприємства із своєю земельною часткою (паєм) і виділення її в натурі з видачею Державного акта на право 

приватної власності на землю [7].  

Наступний, четвертий етап, розпочався з прийняттям 25 жовтня 2001 р. Земельного кодексу України 

(далі – ЗК), у ст. 1 якого зазначається, земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави [8].  

Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗК, землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані 

для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 

навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури 
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оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. Землі сільськогосподарського 

призначення передаються у власність та надаються у користування: громадянам для ведення особистого 

селянського господарювання; та іншим підприємствам (сільськогосподарським науково-дослідницьким, 

навчальним закладам, сільськогосподарським підприємствам) [8]. Згідно з ЗК землі можуть передаватися в 

користування і у власність також релігійним організаціям і об’єднанням громадян для ведення підсобного 

господарювання. Землі сільськогосподарського призначення є пріоритетними для держави, оскільки ЗК 

визначає, що дана земля повинна використовуватися лише для ведення сільського господарства.  

Громадяни після отримання державних актів на землю отримали право на користування, 

розпорядження і купівлю-продаж земельних паїв. Перехідними положеннями ЗК купівля-продаж земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення була заборонена до 01 січня 2005 р. Введений як тимчасовий 

захід у 2001 році, мораторій продовжувався вже 8 разів (у 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2016 

роках), та на даний час діє до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського 

призначення, але не раніше 1 січня 2018 року. 

Однак вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент України П.О. Порошенко, виступаючи на 

початку вересня 2016 р. в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив 

інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну [9]. Треба зауважити, 

що вимога про прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення міститься в 

меморандумі, який Україна підписала з МВФ. 

На даний час власники земельних паїв не можуть повною мірою розпоряджатись належними ним 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Вони мають право або господарювати 

самостійно, або передавати земельні паї в оренду. Питання оренди землі регулюється статтею 792 

Цивільного кодексу України [10], згідно  якої за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець 

зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та 

користування за плату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями, будівлями, 

спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної 

ділянки більш детально регулюються законом України «Про оренду землі» [11] та главою 15 ЗК.  Згідно п. 4 

ст. 93 ЗК строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років [8]. Змінами до ст. 19 Закону 

України «Про оренду землі» встановлено, що: «при передачі в оренду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі 

визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років». Однак, треба зазначити, що згідно ст. 

93 ЗК право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а 

також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної ділянки - на 

строк до 50 років [8]. 

Дана тема являється доволі важливою оскільки більшість людей в суспільстві відверто побоюється 

втратити право власності на земельний пай. І так як власниками землі є люди похилого віку або нащадки 

колишніх колгоспників, які проживають в містах і просто не знають, які є в них права і що вони можуть зробити 

зі своєю землею. Постала нагальна необхідність в роз’ясненні цим особам їх законних прав, проведені 

спеціальних дій, направлених на освіту саме сільського населення в правових питаннях для запобігання 

обману і неправомірних дій з боку орендарів. В даній роботі була поставлена мета прослідити шлях 

проходження земельної реформи та дії які можуть вчиняти люди зі своєю землею. 
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В основу давно назревшего коренного реформирования конституционного законодательства следует 

положить разработанный в последнее время ряд новейших доктрин и концепций юриспруденции, особое 

внимание среди которых следует уделить разработанной А. А. Кириченко и его учениками новой доктрине 

базисных значений права [1, с. 4-6; 2, с. 5-6], сущность которой состоит в следующем. 

По мнению указанного автора и его учеников, право как краеугольная категория юриспруденции, 

фактически обладает следующей совокупностью базисных свойств: 

1. Право как один из дистанционных нормативных способов (наряду с нормами морали, религии, 

политической целесообразности) управление волей социосубъектов (регулирования общественных 

отношений и управления государством). 

2. Право как одна из базисных составляющих категорий (наряду со свободой, обязанностью и 

интересом) правового статуса социосубъектов. 

3. Право как суммативная категория, объединяющая все существующее в государстве правовое 

регулирование. 

Сущность первого базисного свойства права раскрывает разработанная А. А. Кириченко новейшая 

доктрина сущности и ступенчатого видового разделения способов управления волей социосубъектов, 

которая сводится к следующему делению: 

1. Способы непосредственного управления волей социосубъектов: 

1.1. Аудиторные и иные занятия с обучаемыми лицами. 

1.2. Оперативные и иные совещания в юридических лицах. 

1.3. Общие и иные собрания коллектива юридических лиц. 

1.4. Театры и иные непосредственные выступления перед аудиторией и др. 

1.5. Митинги, шествия и иные публичные собрания населения. 
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2. Способы дистанционного управления волей социосубъектов: 

2.1. Нормативные: 

2.1.1. Нормы морали. 

2.1.2. Нормы религии. 

2.1.3. Нормы права (материализованная форма народной власти или власти населения государства 

или определенной административно-территориальной единицы, т.е. определенного региона государства). 

2.2.4. Нормы политической целесообразности. 

2.2. Ненормативные: 

2.2.1. Различные средства массовой информации, в т.ч. Интернет. 

2.2.2. Книги и иная печатная продукция и т.п. 

Наиболее эффективным, рациональным, качественным и, как показало все предыдущее 

общественное развитие, единственно возможным способом дистанционного управления волей 

социосубъектов в гуманистической государстве является нормативный, то есть устное или письменное 

установление: 

1. Условий, при которых должно быть реализовано определенное правило поведения субъекта или 

субъектов (гипотеза). 

2. Собственно такое правило поведения (диспозиция). 

3. Негативные последствия, которые должны наступить, если данное правило не будет выполнено в 

полном объеме (санкция). 

Исходя из изложенного, не будет лишним подчеркнуть и семантическую несостоятельность 

словосочетания «нормативно-правовое регулирование» и иных производных терминов. Правовое 

регулирование (как и любое иное нормативное) не может существовать вне нормы. В силу этого в акценте 

внимания на нормативности права нет необходимости. 

До сих пор нормы права или правовое регулирование вполне заслужено остаются и имеются все 

основания полагать, что и будут всегда оставаться, одним из наиболее эффективных, рациональных и 

качественных регуляторов общественных отношений в гуманистическом обществе или нормативных 

способов дистанционного управления волей социосубъектов, который только и может привести к реальному 

господству принципа «сила закона» или «сила власти избирателей государства или региона». 
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Основним джерелом права в Україні є Конституція України. Всі нормативно-правові акти повинні 

прийматися відповідно до Конституції та не суперечити її нормам. Вона закріплює засади організації 

державної влади в Україні, регулює взаємовідносини цієї влади, суспільства та індивіда, і має найвищу 

юридичну силу. 

Основний Закон закріпив поділ влади, право на політичну, економічну та ідеологічну 

багатоманітність, пріоритетність прав людини і громадянина, право приватної власності тощо. Розділ про 

права людини і громадянина виписаний на рівні світових демократичних стандартів [3]. Те, що загальні 

засади відповідають міжнародним стандартам, свідчить про бажання України стати демократичною правовою 

державою [5]. Конституція України забезпечує соціальну і політичну стабільність, тому має достатній 

демократичний потенціал. Як і в будь-якій конституції, в ній є недоліки, але їх удосконалення – справа 

майбутнього. Вдосконалення Конституції України пов’язано з забезпеченням механізму реалізації її 

основоположних положень, таких як: посилення гарантій прав людини і громадянина, вдосконалення 

конституційно-правових основ політичної, соціально-економічної сфер суспільства, становлення механізмів 

узгодженості інтересів різних соціальних верств населення, підвищення ефективності органів управління, 

незалежності та самостійності судової влади тощо [4, с. 105]. 

Разом з тим, основоположні права і свободи людини і громадянина є досить цінними і вагомими. Але 

водночас, жоден орган влади в механізмі держави не може забезпечити належні умови й засоби реалізації 

прав і свобод людини без дієвого законодавства у правозахисній сфері та без взаємодії з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства. 

Саме інтереси і потреби громадян проходять через волю та свідомість законотворців, що створюють 

правові норми. У зв’язку з цим, вирішальне значення має рівень правосвідомості, юридичної культури тих 

суб’єктів, які беруть участь у створенні нормативно-правових актів. 

Правосвідомість грає важливу роль при вирішенні компетентними органами конкретних юридичних 

справ у процесі застосування правових норм щодо забезпечення та реалізації законних прав та інтересів 

громадян. 

Вплив конституційних норм на правосвідомість проявляється у тому, що вони сприяють 

впровадженню у свідомість членів суспільства взірця, еталону уявлень про право. Закладені в основу певного 

законодавчого акту прогресивні ідеї та уявлення спочатку можуть належати окремим представникам 

суспільства, що володіють високим рівнем правової поінформованості. Вони поширюються та активно 

засвоюються усіма громадянами [2, с. 292]. Отже, правосвідомість відіграє важливу роль у вдосконаленні 

правотворчості, забезпеченні законності у реалізації конституційних норм права. 

Водночас декларація проголошення принципу неухильного дотримання конституційних прав і свобод 

людини та громадянина є недостатньою. Українська держава на основі Конституції зобов’язана створити дієві 

правові механізми, які дозволили б як громадянину, так і різним соціальним групам, громадянському 

суспільству і його інститутам, зокрема, реалізовувати свої конституційні права і свободи, під якими в 

юридичній науці прийнято розуміти встановлену Конституцією України та гарантовану державою міру 
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можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб), з метою задоволення своїх законних потреб і 

інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній), екологічній, інформаційній та інших 

сферах державного і суспільного життя. Тобто реалізація конституційних положень передбачає наявність 

досконалої системи гарантій прав і свобод людини і громадянина.  

Таким чином метою удосконалення чинного вітчизняного законодавства, є подальший розвиток 

механізму реалізації та гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 
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Важливість взаємовідносин людини та держави важко переоцінити. Усвідомлення та вирішення 

певних негараздів у цих відносинах – запорука забезпечення загальносуспільних інтересів і покращення рівня 

життя в цілому. 

Актуальним питанням сьогодення є проблематика праворозуміння. Розуміння феномену права дає 

можливість вільно оперувати методологічними складовими, визначати сутність та призначення правових 

галузей у певних сферах життя людини і, щонайважливіше, сформувати чітку правовідносну концепцію, яка 

буде сприяти розвитку правового регулювання в суспільстві. 

Поняття «метод» означає шлях, спосіб досягнення визначеної мети, який супроводжується 

одержанням нових знань про певну сферу або явище [1]. Застосування філософсько-правового підходу у 

визначенні права, у вивченні правової системи, відносин держави та суспільства – гарантія підлаштування 

законодавства під реалії соціуму, усунення недоліків, прогалин цієї системи. 

Варто сказати, що кожна держава наділяє людину певним комплексом прав, які мають узгоджуватись 

з загальною державною ідеєю (ідеологією) щодо існування та розвитку своїх громадян. Відбувається 

«прив’язка» людини до держави. Таке позитивістське положення простежується у працях Дж. Остіна, Г. 

Кельзена [2]. Безумовно, ліберальні ідеї, які надають перевагу особистій свободі людини стосовно її 

існування в державі, потрібні і мають місце, адже історичний досвід багатьох народів визначив формулу 

тиранії як непотрібну і шкідливу. 

З часів Просвітництва права людини іменувалися «природними», «священними», 

«невідчужуваними». І в цьому виражалося уявлення про самоцінність і безумовну значимість прав людини. 

Натуралістичний термін «природжені» фіксував розуміння прав людини як таких індивідуальних 
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правомочностей, що існують до і незалежно від будь-яких людських установлень, від усієї практики 

позитивного права; вираз «священні» має наступний світський смисл: «безумовні», «незаперечні», чи, 

юридичною мовою, «понад- чи надюридичні»; автентичний зміст, що вкладається в поняття «невідчужуваних 

прав», полягає в тім, що вони «невід'ємні», тобто ніхто і ніколи не може в людини їх відібрати, у тому числі й 

сама людина не може від них відмовитися [3]. 

Чи може такий напрям теоретико-правової думки забезпечити якісне функціонування державного 

апарату? На наш погляд, людина з моменту народження є частиною своєї держави, вона постійно 

намагається узгоджувати свої дії із законодавством, трансформуючи досить жорсткий зв’язок «громадянин-

держава» у трикутник «людина – власні інтереси – держава (закон)», складові частини якого постійно 

взаємодіють між собою. Отже, надмірні вимоги прихильників природно-правової концепції змушують державу 

розпорошуватися при кожному випадку незадоволення народних мас. Такий погляд на це питання може 

здаватися дещо жорстким та негуманним, але перед тим, як робити подібні висновки, ми радимо згадати: хто, 

для кого і навіщо придумав таку інституцію як держава. Ф. Ніцше визначає її як щось, на що «приречений» 

кожен з нас. Він всіляко викриває це творіння, але все ж таки не відмовляється від його невід’ємності від 

людства [4]. 

Чи не потрібно удосконалювати цей механізм, який одночасно є і нашим щитом, і нашим залізним 

ланцюгом. Цей обов’язок цілком і повністю лежить на плечах народу. Неважко зрозуміти, що зараз 

неможливо собі уявити життя без держави, тому спрямування зусиль на її зміцнення – прогресивний шлях 

розвитку. Тяжіння до охлократії, підкріплене аргументами на користь надмірної особистої важливості 

призведе, очевидно, лише до негативних наслідків. Бажання, виникаючі в головах людей на початку подібних 

тенденцій, згодом сковують їх, утворюють не даючи можливостей рухатися в бік прогресу. 

Правляча верхівка не повинна вдаватися до крайнощів у веденні своєї політики, а знаходити 

оптимум у кожному прояві своєї влади. Встановлення цього оптимуму – завдання як влади, так і народу. 

Жорсткість влади ніколи не встановлюється без певного підґрунтя, адже це може призвести до 

катастрофічних наслідків, які вплинуть на якість життя громадян. Загальнонародна свідомість, осмислення 

цілей та оцінка умов існування, підкріплені історичним досвідом багатьох поколінь – фактори потенційної 

успішності державної формації, якими не слід нехтувати. 

Слід зробити висновок, що детальне вивчення життєвих реалій соціуму, формування, а в деяких 

випадках навіть «перезавантаження» свідомості суспільства, зміцнення державного апарату і надання йому 

реальних можливостей щодо встановлення політичного курсу, на нашу думку, являють собою досить зважену 

програму надійного майбутнього. 
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Наша економіка знаходиться на етапі становлення ринкових відносин. Для комерційних структур, які 

пов'язані з виконанням оборонних замовлень, стан захисту від промислового шпигунства виглядає гнітючим. 

Що рекомендувати керівнику, який починає створювати систему безпеки у своїй фірмі? Насамперед 

знати, що це буде недешево. 

Термін «комерційна таємниця» був вперше введений у правовий оборот Законом України «Про 

підприємства в Україні» від 27.03.1991 р. (втратив чинність 01.01.2004 р.). Під комерційною таємницею 

підприємства розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, 

фінансами й іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) 

які може заподіювати збиток його інтересам. 

На думку фахівців, відомості, що становлять комерційну таємницю і підлягають охороні, повинні 

задовольняти наступним п'ятьом критеріям оцінки [1]: a) їх відкрите використання пов'язане зі шкодою для 

підприємства; b) вони не є загальновідомими чи загальнодоступними на законних підставах; c) підприємство 

зможе здійснити належні заходи щодо збереження їх конфіденційності з міркувань економічної та іншої 

вигоди; d) ці відомості потребують захисту, так як вони не є державними секретами і не захищені авторським і 

патентним правом; e) приховування цих відомостей не завдає шкоди суспільству. 

Аналіз законодавчих актів промислово розвинених країн з питань захисту комерційної таємниці 

дозволяє визначити сукупність відомостей, приховування яких суперечить інтересам держави і суспільства. У 

найбільш загальному вигляді це інформація: a) про нераціональне природокористуванні b) про 

наднормативний забрудненні навколишнього середовища c) про недотримання техніки безпеки у 

виробництві, що представляє реальну загрозу здоров'ю і життю людей d) про порушення спеціального 

законодавства, що регулює діяльність підприємців (наприклад, законів про якість продукції і захисту прав 

споживача) e) про занятті діяльністю, не передбаченої статутом даного підприємства або забороненої 

законами даної країни f) про зловживання і недобросовісності керівників і працівників фірми g) про факти 

прояву недобросовісної конкуренції h) про можливості та реальні випадки, ухилення від правильної сплати 

податків i) про причини і факти невиконання договорів та ін. [2]. 

Слід мати на увазі, що при охороні державних таємниць у багатьох випадках неможливо визначити 

кількісно вартість захисту. Тому рівень витрат суспільства на захист державних секретів визначається 

необхідністю забезпечити максимально високий ступінь захисту. Дещо іншим повинен бути підхід до 

обґрунтування розмірів витрат підприємства на захист своєї інформації. Практика показує, що при охороні 

комерційної таємниці можливі втрати від витоку інформації часто мають конкретну вартісну оцінку. Тому й 

витрати на захист такої інформації повинні бути економічно обмежені сумою можливих втрат. 

При зайвому засекречування комерційної інформації зростання витрат на ці цілі неадекватний 

зниження ймовірності витоку найбільш цінних відомостей. 

Доцільно охороняти як комерційну таємницю лише ту частину інформації підприємства, яка 

забезпечує можливість розширювати ринок збуту продукції, істотно покращувати її якість, укладати особливо 

вигідні угоди з партнерами. 
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Якщо держава при розміщенні держзамовлення на промисловому об'єкті вважає за необхідне 

засекретити будь-яку інформацію, то вона зобов'язана за це платити підприємству. У подібній ситуації 

спеціальним договором визначається перелік відомостей, які зберігаються в таємниці, обумовлюються 

витрати підприємства на забезпечення захисту і ступінь участі держави в цих витратах. 

На практиці досить часто керівники та підприємці не цілком чітко уявляють собі, що входить в 

поняття «комерційна таємниця», як її слід охороняти і як результати подібної роботи можуть впливати на 

економічне становище підприємства. 

За оцінками експертів, втрата лише чверті інформації, що відноситься до категорії комерційної 

таємниці, забезпечує вагомі переваги конкурентам і протягом декількох місяців призводить до банкрутства 

половини фірм, які допустили витік відомостей. Є всі підстави вважати, що в міру розвитку ринкових відносин 

з властивими їм конкуренцією і господарським розрахунком підходи до охорони комерційної таємниці 

радикально зміняться [1]. 

У ринковій економіці інформація є товаром і її отримання, зберігання, передача і використання 

повинні підкоряться законам товарно-грошових відносин. Кожен власник має право охороняти свої інтереси і 

захищати необхідну інформацію, отримуючи при цьому певну свободу підприємництва. Право на таємницю 

означає обмеження державного втручання в економічне життя підприємства і захист його інтересів при 

взаємодії з іншими суб'єктами ринкових відносин. На відміну від державних і військових секретів, комерційна 

таємниця є власністю конкретного підприємства. Її головне призначення – забезпечувати підприємству 

економічні переваги в конкурентній боротьбі. 

В економіці нашої країни держава в особі своїх численних органів тривалий час займала монопольне 

становище в області засекречування та охорони різної інформації. Це пояснювалося переважною часткою 

державної власності на засоби виробництва та продукти праці. Нерідко виникали і такі ситуації, коли країна 

поступалася пріоритетами в різних областях науки і виробництва через безгосподарного ставлення до ідей 

раціоналізаторів, винахідників і вчених. Продукти інтелектуальної діяльності йшли за кордон, а через деякий 

час за значні валютні суми нам доводилося купувати там продукцію, виготовлену з використанням наших 

розробок. 

Виток за кордон інтелектуальної продукції (ідей, пропозицій, винаходів, відкритів) багато в чому 

сприяла усталена раніше в країні система присвоєння вчених ступенів орієнтована на число статей, 

опублікованих в зарубіжних наукових журналах. Такі «легальні» канали витоку інтелектуальної інформації 

були надзвичайно широкі. Витрачаючи чималі кошти на її отримання, ми часто «за так» віддавали, її західним 

фірмам, які мали від її використання чималі доходи. 

В сьогоднішніх умовах ринкових конкурентних відносин витік такої інформації може негативно 

відбитися на положенні підприємства в боротьбі за споживача. Саме тому в даний час доцільно юридично 

точно визначити категорію і правовий статус комерційної таємниці, розробити механізм відповідальності за її 

розголошення. Інтереси окремих підприємств мають бути безумовно підпорядковані інтересам країни. 

Паралельно з розвитком приватизації і становленням підприємництва в нашій країні необхідне створення 

системи, що забезпечує продаж інформації підприємства за кордон без збитку для держави в цілому. У 

промислово розвинених країнах такі системи є. Вони передбачають різні ефективні методи економічного 

впливу на приватних підприємців, що дозволяють собі на шкоду національним інтересам країни порушувати 

заборони держави на експорт науково-технічної продукції. 

У нашій країні в даний час відсутня законодавчий захист комерційної таємниці, не практикується 

широке застосування заходів економічної відповідальності при вирішенні цієї проблеми, не напрацьована 

відповідна судова практика. Можливо, саме тому в реальному житті підприємств процвітає явне і таємне 

безоплатне запозичення інтелектуальної власності та комерційної інформації конкурентів (кооперативів, 

малих підприємств і приватних осіб). 
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Економічна безпека підприємств порушується перш за все, в тому випадку, коли його співробітники 

підробляють за сумісництвом в інших місцях, використовуючи при цьому документацію, методики, креслення, 

програми створені на основному підприємстві, але юридично не закріплені в його власності. А адже саме ця 

інтелектуальна продукція (знання і технологія) нерідко складає найбільш цінний капітал підприємства. Будь-

який суб'єкт господарських відносин, який використовує дану інформацію зобов'язаний при цьому укладати з 

підприємством договір і віддавати йому частину прибутку, одержуваної від використання досягнень. Однак 

нинішня економічна і правова проробка даного питання не дає змоги підприємству – власнику інформації 

заявити і реалізувати свої претензії. 

Для вирішення цієї проблеми доцільно законодавчо обмежити (а в окремих випадках – повністю 

заборонити) безкоштовний доступ до досвіду окремих підприємств. Водночас необхідно регламентувати 

порядок купівлі-продажу пріоритетних розробок з урахуванням їх реальної ринкової вартості. Підприємці 

повинні підготуватися до переходу внутрішнього ринку на патентно-ліцензійну систему охорони промислової 

власності. 

На підприємствах доцільно зміцнити відповідні підрозділи патентно-ліцензійних відділів, ввести 

необхідних фахівців в маркетингові служби, організувати власними зусиллями ефективну систему захисту 

інформації. 

В перспективі на макрорівні необхідно розробити і прийняти спеціальний закон про комерційну 

таємницю. Саме при переході до ринкових відносин може стати надійним гарантом захисту інтересів окремих 

підприємств з країни в цілому. 

Фахівці науково-технічних, виробничих, економічних та інших служб підприємства повинні навчитися 

правильно і конкретно (в вартісної формі) оцінювати передбачувані і реальні втрати фірми внаслідок витоку 

інформації, яку відносять до категорії комерційної таємниці. 

У найбільш загальному вигляді втрати підприємства від недотримання умов конфіденційності 

зводяться до того, що: a) знижуються можливості продажу ліцензій на власні наукові розробки, втрачається 

пріоритет в освоєних областях науково-технічного прогресу, ростуть витрати на переорієнтації діяльності 

дослідницьких підрозділів; b) з'являються (або штучно створюються конкурентами) труднощі у закупівлі 

сировини, технології, обладнання та інших компонентів нормальної виробничої діяльності; c) обмежується 

співробітництво підприємства з діловими партнерами, знижується ймовірність укладання вигідних контрактів, 

виникають проблеми у виконанні договірних зобов'язань; d) ростуть витрати підприємства на створення нової 

ринкової стратегії, зміна структури маркетингових досліджень та ін.; e) виникає реальна загроза застосування 

економічних санкцій до винних у розголошенні комерційної таємниці [2]. 

Точний вартісний розрахунок сукупної величини всіх втрат досить складний, трудомісткий, а іноді й 

неможливий через відсутність достовірних вихідних даних. Тому в більшості випадків достатньо укрупненої 

експертної оцінки втрат підприємства, обумовлених недотриманням вимог захисту інформації. 

Компенсація перерахованих вище втрат підприємства вимагає нерідко значних додаткових витрат, 

що знижує ефективність виробництва в цілому і можливість успіху в конкурентній боротьбі. Саме тому 

питанням захисту комерційної таємниці в даний час приділяється все більше уваги. 
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В юридичній науці шахрайство має більш широкий характер, ніж в бухгалтерському обліку, адже такі 

правопорушення, які відносяться до злочинів проти власності, здійснюються в різних сферах життя та є 

доволі розповсюдженим способом незаконного заволодіння чужим майном [1]. Винахідливість злочинців не 

знає меж і нові способи позбавити людину її грошей чи майна виникають постійно. 

Треба зазначити, що об’єктом шахрайства  є не тільки заволодіння чужим майном, а й придбання 

права на таке майно, яке зазвичай фіксується певним документом, що в подальшому дозволяє злочинцю 

отримати в свою власність це майно. Відмінність саме такого виду злочину проти власності, як шахрайство 

полягає у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, добровільно передає правопорушнику майно або 

право на майно, вважаючи, що це є правомірним. 

Доволі розповсюдженим видом шахрайства є шахрайство, вчинене з проведенням незаконних 

операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка значно полегшує вчинення шахрайства, 

дозволяє заволодіти значними коштами, завдаючи непоправної шкоди власникам. 

Згідно з законодавством України шахрайство здійснюється двома шляхами: 

1) обман, під яким розуміється повідомлення неправдивих відомостей  або навіть замовчування 

відомостей, які мають бути повідомлені. Він може здійснюватися в усній та письмовій формах, в 

електронному повідомленні, через підробку документів; 

2) зловживання довірою – це використанням зловмисником довірливих відносин з жертвою, що 

можуть бути результатом дружніх чи навіть родинних відносин, інших обставин, які тягнуть за собою 

існування чи виникнення довіри жертви до злочинця [2]. 

З точки зору бухгалтерського обліку, шахрайство – це спосіб здійснення господарського порушення, 

який передбачає навмисні дії однієї або кількох осіб (посадових осіб) з метою заволодіння чужим майном або 

придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, викривлення даних та інформації для її 

користувачів. Предметом шахрайства в бухгалтерському обліку є майно юридичної особи. 

До причин вчинення шахрайства в бухгалтерському обліку віднесено: 

– мінімізація або ж взагалі не сплата податкових платежів до бюджету; 

– підвищення привабливості фінансової звітності для інвесторів, кредиторів; 

– жорсткі економічні та соціальні умови, в яких здійснюється господарська діяльність. 

Умовами здійснення шахрайських операцій в обліку є низький рівень освіти та компетенції 

бухгалтерів; узаконена можливість вуалювати фінансову звітність; низький рівень (або відсутність) організації 

бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю на підприємстві та ін. [1]. 

Більшість дослідників вважають, що шахрайство полягає в фальсифікації первинних документів, 

регістрів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, свідомої зміни записів у обліку, які змінюють сутність 

фінансових і господарських операцій, що слугує порушенню законодавства України та облікової політики на 

підприємстві та незаконного отримання у свою власність грошово-матеріальних цінностей [3]. 
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Актуальність даної теми зумовлена посиленням регіоналізму не тільки у федеративних, а й у 

багатьох унітарних європейських державах, зокрема у Великобританії, Іспанії, Італії, внаслідок чого відбулися 

суттєві зміни у державному управлінні. Аналізуючи нові тенденції у відносинах між центром і регіонами та 

принципи розподілу повноважень, багато дослідників дійшли висновку, що поділ держав за формою 

державного управління на дві групи (унітарні та федеративні) відповідає сучасним реаліям із значними 

застереженнями. У цьому контексті вивчення регіональної держави, як можливої форми державного 

управління набуває важливого значення [2]. 

Регіональна держава як форма державного устрою викликає зацікавлення серед широкого кола 

дослідників, серед них – А. Лекурс, Ф. Кінскі, М. Кітінґ, О. Ранелетті, Н. Серано, І. Бусигіна, О. Макаричева, Р. 

Туровський, І. Зінька, Р. Калитчак, Є. Кіш, Т. Козак, О. Хоруженко та ін. 

Регіональна (регіоналістська) держава – це складна унітарна держава, що побудована за принципом 

децентралізації і складається з автономій (регіонів) як адміністративних, так і політичних (законодавчих). У 

регіональній державі регіони, що функціонують як політичні автономії, наділені законодавчими і виконавчими 

повноваженнями: виконавча влада здійснюється урядом; законодавча влада – парламентом (в Італії – ради, 

в Іспанії – асамблеї). Парламент автономії приймає свій статут (конституцію), що затверджується 

парламентом держави, видає закони в межах його компетенції, формує політично відповідальний перед ним 

уряд. Законодавчі повноваження парламенту автономії закріплені в конституції. Закони, прийняті 

парламентом автономії, мають місцеве значення. 

Основні ознаки регіональної держави полягають у такому: 

 деволюція законодавчої компетенції, яка означає наявність певної категорії питань, 

законодавче вирішення котрих здійснюється регіонами самостійно; 

 загальні прямі вибори регіональної ради (законодавчого органу); 

 існування регіонального виконавчого органу, який несе політичну відповідальність перед 

регіональною радою; 

 власна фіскальна компетенція регіональних органів влади, пов’язана з системою розподілу 

ресурсів. 

З одного боку, регіональна держава відрізняється від децентралізації простої унітарної держави тим, 

що політичні утворення мають незалежну первинну нормотворчу владу. Тому зазначені держави 

кваліфікуються ще як «держави автономій» або унітарні держави з елементами федералізму – перехідні від 

унітарної держави до федерації. 

З іншого боку, на відміну від суб'єктів федерацій у федеративних державах політичні автономії не є 

відносно незалежними: вони беруть участь у рішенні загальних завдань, розв'язуваних центральними 
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органами. Статутні документи, що регулюють діяльність територіальних утворень, є скоріше не 

конституціями, а державними законами, тому що політичні автономії не мають установчу владу навіть тоді, 

коли самі розробляють свій власний статус. Крім того, у політичних автономій немає власного контрольного 

органа, що стежить за виконанням прийнятих ними норм – такий контроль покладається на державні судові 

органи. 

Федералізм розглядається багатьма вченими як ідея, що містить в собі потужний потенціал 

узгодження інтересів сторін, віднаходження порозуміння між ними та досягнення ефекту синергії, коли сума 

зусиль учасників об’єднання приносить більший результат, ніж зусилля кожного окремо. Так, французький 

філософ-персоналіст Д. де Ружмон, вивчаючи різні шляхи об’єднання Європи, дійшов висновку, що лише 

федералізм спроможний створити справжню єдину Європу. Він стверджує, що федералізм підтримує 

динамізм європейської цивілізації, який полягає у постійному балансуванні між протилежностями, адже 

«федералізм хоче об’єднати, а не уніфікувати» [3, c. 23]. 

Федералізм та регіоналізм мають багато спільного: для існування цих систем необхідна 

децентралізація влади, демократичний лад позитивно впливає на їх зміцнення та розвиток, вони обидва 

базуються на принципі субсидіарності. Разом з тим, регіоналізм не варто плутати з федералізацією 

державного устрою. Справа в тому, що суб’єкти федерації володіють законодавчо визначеним обсягом 

суверенітету (можливість видавати закони, в окремих випадках навіть можуть мати право на вихід з 

федерації). Регіони в унітарних децентралізованих державах, як правило, не володіють такими правами, а 

виконують лише адміністративні функції з ефективного врядування [4]. 

Регіоналізм відіграє у теперішній час визначну роль у європейських країнах, де еволюційним шляхом 

змінюється саме ставлення до державного будівництва. Об’єднання європейських держав у потужний 

наднаціональний союз супроводжується розмиванням кордонів між державами: роль національних держав 

поступово відходить на задній план внаслідок посилення повноважень наднаціональних утворень та 

активізації ролі регіонів. Регіони виступають «головними підвалинами демократії, опорою культурного 

різноманіття в Європі та основними партнерами в соціально-культурному розвитку» [1]. 

Регіоналістськими державами зі спеціальним статусом політичних автономій, що визначений 

конституцією або законами держави, вважаються Італія, Іспанія, Шрі-Ланка і Південна Африканська 

Республіка та ін. Наприклад, в Італії існує 20 областей, з яких п'ять (Трентино-Альто Адідже, Балі д'Аоста, 

Фріулі-Венеція Джулія, Сицилія і Сардинія) мають спеціальний статус (з найширшою автономією), у кожній з 

них є свій статут (т. зв. конституція). 

В Іспанії подібне самоврядування мають ряд областей («автономних співтовариств») – Країна Басків, 

Каталонія, Галісія, Андалусія, Валенсія. Конституцією Іспанії «ні в якому разі не допускається федерації 

автономних співтовариств», однак заохочується їхнє співробітництво і передбачається можливість створення 

автономних співтовариств у майбутньому. Встановлено офіційний характер двох мов – іспанська 

(кастильска), які зобов'язані знати всі іспанці, і власна мова автономного співтовариства. 

Автономії регіональних держав, що не мають зазначених ознак (насамперед представницького 

органа і його законодавчих функцій), називаються адміністративно-територіальними. Адміністративно-

територіальна автономія характеризується самоврядною організацією населення – місцеві органи влади 

обираються населенням і мають право самостійно вирішувати більшість питань місцевого життя. Така 

автономія має внутрішнє самоврядування, як правило, у сфері адміністративної діяльності. Її правовий статус 

визначається спеціальним актом (законом, положенням) держави, на території якого вона створена. 

Приналежними до регіональної форми можуть вважатися тільки ті унітарні держави, що 

територіально розділені на автономії, в тому числі законодавчі (політичні) автономії, які володіють офіційними 

можливостями здійснювати законодавчу діяльність на своїй території в межах повноважень, наданих 

конституцією країни. 
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Отже, регіональна держава – це держава, в якій найвищою публічною владою, розміщеною 

безпосередньо нижче центрального уряду, є регіон, що є територіально одиницею, чітко відокремленою від 

інших частин держави на підставі просторових та суспільно-економічних чинників, із гарантованою на 

законодавчому рівні відокремленістю і самостійністю [2]. 
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Сьогодні в правовому аспекті в України є проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина. 

Це питання є актуальним як в межах національної правової системи, так і на міжнародному рівні.  

На жаль, для більшості українців Основний Закон представляє декларацію, дуже далеку від реалій 

повсякденного життя, не дивлячись на те, що Конституція України закріплює досить широкий перелік прав 

людини. Відповідно до статті 22 Основного Закону права і свободи людини і громадянина не є вичерпними. 

Це підтверджує спрямованість України на участь у світовому процесі глобалізації і розвитку та вдосконалення 

спектру прав людини як головного індикатора розвинутої демократичної країни. 

У статті 3 Конституції України проголошено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека є в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Ця конституційна норма зобов’язує 

державу гарантувати, забезпечувати права і свободи людини, створювати умови для їх реалізації. 

Реалізація прав людини – це складний процес, що включає в себе механізм та форми реалізації 

права, на основі якого формується мета дослідження, що полягає у виявленні проблемних питань реалізації 

прав людини крізь призму верховенства права та запропонуванні шляхів їх вирішення в контексті формування 

правової і соціальної держави та розвитку демократії в Україні [2, с. 41]. 

За визначенням Зайчука О. В. і Оніщенка Н. М. механізм реалізації прав людини – це діяльність 

суб’єкта права, зобов’язальної сторони, законотворчого органу, правозастосовного органу та наявні юридичні 

норми, які регулюють їх діяльність [3, c. 185]. 

Проблеми реалізації прав і свобод людини пов’язані із багатьма чинниками, проте найпершим і 

головним з них є низький рівень правосвідомості населення. Відповідно до статті 57 Конституції України 

кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Як бачимо, законотворець гарантує це право, і 

певний механізм його реалізації також існує. Інформація про обсяг прав кожного громадянина є відкритою: всі 

чинні нормативно-правові акти знаходяться у вільному доступі. В такому випадку проблемним виступає 

суб’єктивний фактор, який виражається в зацікавленості кожної особи знати обсяг своїх прав. 
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Другою проблемою науковці виділяють низький рівень законності у житті суспільства і держави та 

відсутність безумовної відповідальності кожної без винятку особи як перед собою, так і оточенням за процес і 

результати своєї діяльності [4, c. 30]. Санкції, які застосовуються державою, та діяльність правоохоронних 

органів не створюють необхідного авторитету режиму законності, що передбачає загальне суспільне 

недотримання правопорядку. Хоча за останній рік відбулися певні зміни в цій сфері. Це пов’язано з 

реформою Національної поліції України, діяльність якої передбачає вдосконалення системи охорони 

правопорядку. 

Також виділяють проблему нерівноправності гілок влади. Відповідно до статті 6 Конституції України 

державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Ця стаття передбачає 

їх рівноправність, проте на практиці наявний факт конкурування гілок влади. Для забезпечення балансу 

(гарантування рівноправності) державою створені певні інститути, такі як право вето Президента України (п. 

30, ст. 106 Конституції України), інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 101 

Конституції України), Конституційний Суд України (розділ XII Конституції України), громадські формування (ст. 

36 Конституції України). Якщо всі три гілки влади згуртуються навколо загальної мети досягнення єдності в 

своїй діяльності, то суспільство відчує значні прогресивні зміни. 

Четвертою проблемою є низький рівень професіоналізму державних службовців, який 

супроводжується соціальним характером деформацій перехідного періоду українського суспільства, що 

призвело до ослаблення професійних управлінських якостей службовців: порушення дії механізмів 

відповідальності, дисципліни та соціального контролю, посилення традицій архаїчного суспільства з його 

системою привілеїв, відновлення гірших стереотипів традиційного чиновництва, меркантилізації відносин 

службовців (протекціонізм, хабарництво, бюрократизм, корупція та інше). [5, c. 13]. Високий рівень 

корумпованості на всіх рівнях державного і суспільного життя є наслідком відсутності політичної волі у його 

зменшенні. Недобросовісність слуг народу порушує законні механізми реалізації прав і свобод людини і 

громадянина. Це створює неабиякі для України перешкоди на шляху досягнення своєї мети – стати 

розвинутою демократичною державою. Професіоналізм державних службовців збалансовує їх 

взаємовідносини із громадянами, що зумовлює розвиток ефективності державного управління та сприяє 

іміджу державної служби, а таким чином і гарантує права і свободи людини і громадянина [4, c. 30-31]. 

Науковці і практики зайняті пошуками вирішення цих проблем, проте політична верхівка не часто 

прислуховується до порад або взагалі ігнорують їх. На думку вчених, всі прогалини в механізмі реалізації 

прав і свобод можливо вирішити шляхом безумовного застосування принципу верховенства права, що 

закріплений в Конституції України. Це дасть змогу виконати триєдину функцію цього принципу: по-перше, 

обмежити діяльність державної влади інтересами суспільства та правами і свободами окремої людини; по-

друге, застосовувати формальну законність (тобто виконання законів та інших нормативно-правових актів 

держави), що має гарантувати безпечність і передбачуваність усіх видів і форм суспільних відносин; по-третє, 

забезпечити верховенство правового закону, а не особи, хоч би ким вона була і хоч би яку посаду обіймала 

[5, c. 14]. 

На нашу думку, значних змін можливо досягти тільки тоді, коли у свідомості кожного державного 

службовця і кожного члена суспільства пріоритетними стане принцип верховенства права, людської совісті і 

власної гідності. Парадоксальним є той факт, що ми маємо таку кількість правових проблем, коли Конституція 

Україна визнана однією з кращих в Європі. Питання застосування принципу верховенства права і підвищення 

рівня правосвідомості українців повинні виноситися сьогодні на перший план. Необхідно адаптувати світові 

правові цінності до реалій нашого життя. Фактично вже закладений фундамент до значної імплементації 

правових традицій і норм розвинутих країн, що пов’язано з посиленням процесів євроінтеграції за останні три 

роки. Проте для досягнення бажаного результату доведеться продемонструвати стійкість і волю до змін, 

проявити терпіння, адже ці процеси є тяжкими і довготривалими. 
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Перед кожною державою, як організацією публічної влади, стоїть багато завдань. Одним з 

найважливіших є забезпечення добробуту її населення. Саме для цього держава створює органи, що повинні 

виконувати всі покладенні на неї завдання. Для реалізації такими органами своїх основних функцій необхідно 

перш за все належне їх функціонування, що досягається за допомогою податків, я саме їх сплати 

громадянами. Особи, що виступають платниками податків, здійснюють такі платежі залежно від своїх доходів 

як на території держави, громадянами якої вони є, так і на території фактичного здійснення своєї діяльності. 

Практично всі країни світу мають власні правила, що регулюють податкові режими для своїх 

громадян (резидентів), які здійснюють ділову активність за кордоном, і для іноземних платників податку, які 

діють у країні. Відмінність підходів різних країн щодо певних питань оподаткування є причиною виникнення 

багатьох негативних наслідків як для особи, так і для економіки держави загалом.  

Податки є головним джерелом наповнення державного бюджету, а з іншої сторони – важливим 

інструментом державного регулювання економіки. Механізми оподаткування прибутку підприємств та доходів 

фізичних осіб, які нині використовуються в Україні, мають деякі суттєві вади. Серед них – наявність двох 

паралельних обліків – бухгалтерського та податкового, безсистемне надання пільг на безповоротній основі, 

паралельне існування спрощеної і загальної системи оподаткування, недосконалість механізмів 

адміністрування прибуткових податків, відсутність чітко визначених механізмів оподаткування розподіленого 

прибутку. Все це свідчить про актуальність проблем, пов’язаних із правовим регулюванням в Україні з питань 

подвійного оподаткування. 

Мета дослідження – аналіз правового регулювання в Україні з питань уникнення подвійного 

оподаткування, вибір теоретико-методологічних підходів до досліджуваної проблеми, обґрунтування 

правових конструкцій та методів, що використовуються в міжнародних податкових договорах України і 

можливих шляхів вдосконалення законодавства, що регулює ці відносини. 

Подвійним оподаткуванням слід вважати явище, за якого відбувається оподаткування визначеного 

об’єкта оподаткування у окремого платника податку більше ніж один раз за ідентичний проміжок часу у межах 

однієї чи кількох податкових юрисдикцій [1].  
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Причина виникнення подвійного оподатковування полягає в тому, що дві держави обкладають 

однорідними або подібними податками той самий об'єкт оподатковування й того самого платника податків.  

Можна виділити наступні випадки виникнення подвійного оподатковування: 

 якщо особа є резидентом однієї держави, одержує дохід або має капітал в іншій державі, і 

обоє держави обкладають цей дохід або капітал; 

 якщо кілька держав піддають одна особа оподатковуванню по всім одержуваному доході 

(повний одночасний податковий обов'язок); 

 якщо кілька держав піддають одне й теж особа не є резидентом ні однієї із цих держав, 

оподатковуванню по доходу, що воно одержало в даній державі (одночасне обмежене подвійне 

оподатковування). Таким чином, якщо виникає одночасне подвійне оподатковування – між державами 

полягають міжнародні договори (угоди) , які засновані на принципі резиденства. 

Виділяють кілька видів подвійного оподаткування, серед яких найбільш поширені: 

1. Внутрішнє – подвійне оподаткування в країнах, де той самий податок стягується на рівні різних 

адміністративно-територіальних одиниць. Воно може бути: 

 вертикальне – сплата однакового податку на місцевому і державному 

рівнях (у Швеції, наприклад, сплачують місцевий і державний прибутковий податки); 

 горизонтальне – оподаткування на одному адміністративному рівні за  

рахунок розбіжностей у визначенні об’єкта оподаткування (у США при сплаті прибуткового податку в деяких 

штатах вважаються доходом тільки доходи громадян, отримані в межах цього штату; в інших – тільки доходи, 

отримані за межами штату; у третіх – усі види доходів). 

2. Зовнішнє (міжнародне) – оподаткування, за якого зіштовхуються національні законодавства у 

визначенні об’єкта оподаткування чи платника, розглядаючи його як зобов’язану особу за аналогією з 

законодавством іншої держави [2]. 

Зарубіжні економісти розрізняють дві категорії подвійного оподаткування: економічне та міжнародне. 

Під економічним, як зазначалося вище, розуміють податок на компанію як юридичну особу плюс прибутковий 

податок на розподілений прибуток на рівні акціонерів. Міжнародне подвійне оподаткування – це одночасне 

обкладання в різних країнах ідентичними податками або такими, що мають однакову природу. 

Усунення подвійного оподаткування може здійснюватися двома шляхами: у односторонньому та 

двосторонньому порядку. Так, в односторонньому порядку усунення подвійного оподаткування здійснюється 

шляхом зміни національного податкового законодавства. У двосторонньому (багатосторонньому) – на основі 

міжнародних угод, шляхом укладання двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування доходів від 

праці та капіталу та включення таких угод до системи національного законодавства держави [4]. 

Усунення шляхом одностороннього врегулювання може призвести до невиправданих втрат бюджету, 

а також до різного роду махінацій з боку недобросовісних платників податку. Разом з тим, одностороннє 

уникнення подвійного оподаткування не вирішує проблему ще й тому, що перед кожною державою стоїть 

завдання як забезпечити достатній рівень податкових надходжень до бюджету, так і створити оптимальні 

умови для економічного розвитку. Міжнародне юридичне подвійне оподаткування усувається виключно 

шляхом укладення між зацікавленими державами відповідних міжнародних податкових угод (конвенцій). 

Обов’язковою умовою уникнення подвійного оподаткування є міждержавні угоди, які стосуються взаємного 

погодження юридичної інтерпретації фіскальних порушень. 

Для усунення подвійного оподаткування використовують кілька методів. 

1. Відрахування – обидві договірні країни обкладають доход податком, але  

за умови вирівнювання до рівня податку в країні з меншим розміром податку. 

2. Звільнення – означає право на оподаткування певного виду доходу, що  

належить одній з договірних сторін. При цьому перераховують доходи, оподатковувані в одній країні та 

звільнені від обкладання в іншій. 
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3. Кредит (зовнішній податковий кредит) – залік сплачених податків за  

кордоном у рахунок внутрішніх податкових зобов’язань. 

4. Знижка – розглядають податок, сплачений за кордоном, як витрати, на  

які зменшується сума доходів, що підлягають оподаткуванню. Кредит і знижка дуже схожі, хоча між ними існує 

принципова різниця: кредит зменшує розмір податку, що підлягає сплаті, а знижка зменшує об'єкт 

оподаткування []. 

Отже, подвійне оподаткування не обов'язково означає буквальне використання однакових 

податкових важелів, воно можливе й за часткового накладення одного об'єкта на інший, причому це може 

відбуватися як у межах однієї держави, так і у різних податкових системах. Підстави уникнення внутрішнього 

подвійного оподаткування закладені через систему принципів оподаткування в чинному законодавстві 

України. Важливе значення для уникнення внутрішнього подвійного оподаткування перш за все мають 

принципи однократності оподаткування, рівнозначності і пропорційності, рівності та економічної 

обґрунтованості. 
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Процеси глобалізації, що стали суттєвою характеристикою сучасного етапу суспільного розвитку, 

охопивши економіку, політику, культуру, не обійшли своїм впливом й право та зажадали інтенсифікації 

законотворчої діяльності. Підставами удосконалення інституту законотворчості є проголошення України 

демократичною, правовою державою та визнання людини найвищою соціальною цінністю. 

Саме через закон і процес законотворчості виражається демократична природа держави, її 

можливість стати правовою державою, через законотворчість проявляються форми і способи взаємозв’язку 

держави, суспільства та окремої людини. Законотворча діяльність є, перш за все, творчою і соціально 

обумовленою діяльністю та, відповідно, швидко реагує на будь-які соціальні, політичні й інші зміни в 

суспільстві. На новому етапі розвитку країни, коли створюється оновлена система законодавства, яка 

покликана зміцнити державність та забезпечити подальший розвиток економіки та ефективне функціонування 

демократичних інститутів, значна увага приділяється проблемам, які виникають в процесі здійснення 

законотворчої діяльності та шляхам їх усунення. 

Найважливішою проблемою, на нашу думку, є відсутність правої бази, на якій би розвивався та 

удосконалювався інститут законотворчості, а саме відсутність закону «Про нормативно-правові акти», який 

регламентував би питання щодо змісту, структури, процесу прийняття тих актів, які мають регулювати 

суспільні відносини у майбутньому. Зараз він знаходиться лише на етапі розробки. Законотворча діяльність  
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повинна базуватися не тільки на Регламенті Верховної Ради України, а й ще на єдиному 

системоутворювальному акті, який буде відповідати положенням Конституції та не буде мати внутрішніх 

протиріч – це забезпечить ефективність прийнятих законів. Якщо закон сформульований без належного 

урахування цього рівня, з розрахунку на які-небудь ідеальні, поки що об’єктивно не існуючі умови, то він із 

самого початку має внутрішню недостатність – повністю або частково позбавлений ефективності [1, с. 65]. 

Сам законопроект має ряд недоліків, таких як: нечітке формулювання поняття «нормативно-правовий акт», 

системи нормативно-правових актів за їх юридичною силою, правил оприлюднення і набуття ними чинності, 

дії нормативно-правого акту у часі, просторі та за колом суб’єктів, техніко-технологічних засобів 

нормотворення та правил їх використання, правил тлумачення і систематизації нормативно-правових, – 

усунення усіх цих положень дасть можливість створити закон, який стане «юридичною абеткою» для усіх 

подальших нормативно-правових актів. 

Також в Україні не існує офіційного переліку суб’єктів законопроектної роботи. Фактично ними стають 

лише авторитетні державні діячі, науковці, громадські організації, органи державної влади, а теоретично ними 

можуть виступати будь-які юридичні та фізичні особи. Розширення програми реформ, яке має місце внаслідок 

участі громадськості, - це важлива поправка. Думка суспільства часто акцентує увагу на важливості цінності 

моралі, на відповідальності влади і чесності чиновників, тоді як політичні діячі зосереджуються на державних 

повноваженнях та інституціях. Треба визнати, що такі відомі форми народної законотворчості як референдум, 

через різні об’єктивні обставини є не досить простими для реалізації, тому, вочевидь, варто розвивати інші 

механізми врахування інтересів громадськості під час ухвалення рішень на державному рівні, зокрема, 

парламентському. Більш ефективним зв’язком між законодавцем і громадянським суспільством у 

законотворчому процесі, на думку значної кількості наукових дослідників і громадянських активістів, стали б 

громадські слухання, що сприяло б нівелюванню відчуженості громадян від влади, підвищило б соціальну 

значимість законодавства. Однак для цього необхідно внести відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради 

України або ж прийняти окремий парламентський процедурний акт з цього питання. Участь громадськості та її 

вплив на процес законотворчості змушує бажати кращого. Громадяни можуть висловлювати своє відношення 

до того чи іншого закону, який планується прийняти в парламенті, лише шляхом звернення до народних 

депутатів або до партій, які представлені у Верховній Раді України. Оскільки саме в парламентських 

комітетах, які формуються відповідно до галузей державної політики, зосереджується первинна 

законопроектна діяльність парламенту, тому вбачається доцільним залучення до здійснення діяльності 

парламентськими комітетами різногалузевих експертів та їх груп на різних організаційних засадах [2, с. 45]. 

Становлення України як правової держави неможливе також без вивчення багатого досвіду право- та 

державотворення інших країн. Незважаючи на те, що в Україні ведуться перманентні роботи щодо вивчення 

та адаптації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, водночас слід визнати і 

той факт, що на сьогодні практично не здійснюється серйозне вивчення зарубіжного досвіду 

нормопроектування та практики його застосування.[3, с. 22]. 

Необхідно усвідомити той факт, що якісний рівень стану та розвитку законотворчості значною мірою 

зумовлюється рівнем правової культури суспільства, суб’єктів законотворчості, оскільки правова культура 

суспільства відображає певний рівень правосвідомості, досконалості законодавства та юридичної практики, а 

цей рівень у нашій країні, на жаль, дуже низький, що є також нагальною проблемою для вирішення. 

Найдосконаліші закони, якнайкраще продумані державно-політичні структури, динамічна економіка не дадуть 

позитивних результатів, якщо моральний рівень громадян також буде низьким. Особливе значення для 

розуміння правової культури  мають правові знання, які збагачують правову культуру відомостями про 

конкретні правові норми, їх розуміння, усвідомлення сутності правових принципів, їх вимог, цілей, 

призначення, тому Верховна Рада України має втілити ідею правової держави у законотворчій діяльності, що 

можливо, зокрема, шляхом підготування корпусу законотворців з урахуванням кращих європейських практик, 

вітчизняних традицій та напрацювань провідних учених [4, с. 284]. 
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Принцип поділу влади – один із основоположних принципів сучасного конституціоналізму, але 

ділиться не сама влада (як явище влада є неподільною і належить народові), а функції влади. На думку О. Ф. 

Скакун, необхідність поділу влади на три гілки полягає в тому, щоб поділити і збалансувати державно-владні 

повноваження за принципом компетентності між різними державними органами, встановити взаємний 

контроль, унеможливити узурпацію влади – зосередження всіх повноважень або більшої їх частини у єдиному 

органі державної влади або посадової особи, і тим самим запобігти сваволі 1. 

К. А. Бабенко узагальнює, що з науково-теоретичної точки зору зміст теорії поділу державної влади 

складає реалізація двох основоположних завдань, що стоять перед сучасними демократичними державами. 

З одного боку, це забезпечення ефективного функціонування органів державної влади. А з іншого – 

формування механізмів, що унеможливлюють монополізацію влади і перетворення демократичного 

політичного режиму на будь-яку з недемократичних форм 2, с. 7. 

Призначення системи стримувань і противаг – сприяти урівноваженню гілок влади, не допускати 

узурпації повноважень однієї з гілок влади на шкоду іншої, запобігати можливим конфліктам, забезпечувати 

тісну взаємодію гілок влади при здійсненні правових рішень. Ця система виступає основою суперечливої 

єдності поділеної державної влади. 

Деякі вчені відмічають, що система стримувань і противаг, з одного боку, підтримує співробітництво 

та взаємне пристосування органів влади, а з іншого – створює потенціал для конфліктів, які вирішуються 

частіше за все шляхом переговорів, угод та компромісів [3, с. 436]. 

Згідно ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. У п.2 ст.19 Конституції 

України зазначається, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Таким чином, саме Конституція та закони визначають порядок функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Як механізм контролю суспільства за інституціями публічної влади використовується імпічмент. В 

Конституції України міститься механізм усунення президента у порядку імпічменту. У статті 111 зазначається: 

«Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі 

вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в 

порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. За наявності 
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підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення 

про звинувачення Президента України. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного 

складу після перевірки справи Конституційним Судом України … та отримання висновку Верховного Суду 

України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або 

іншого злочину» [4]. У сучасних політичних умовах реалізувати таку процедуру неможливо. 

Ще одна проблема пов’язана з дуалізмом відповідальності Уряду перед Президентом та 

Парламентом. Згідно ст.113 Конституції України «Кабінет Міністрів України відповідальний перед 

Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у 

межах, передбачених цією Конституцією. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією 

Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України» [4]. Це ставить уряд у пряме 

підпорядкування перед Президентом. Крім того, вся державна виконавча влада на місцях підпорядкована 

Президентові. Згідно ст.118 Конституції України голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 

посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови 

місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом 

України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. У 

Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (ст.8) зазначається: «…Президент України може 

порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про призначення головою місцевої державної 

адміністрації іншої кандидатури» [5]. 

Таким чином, варто відзначити, що механізм стримувань і противаг в Україні не функціонцє 

ефективно. Інститут Президента України має владну вертикаль, яка зачіпає усі три гілки влади. Щоб не 

повторилися спроба узурпації влади, необхідний перерозподіл конституційних повноважень Президента 

України на користь Верховної Ради України.  
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Причини формування тоталітарної демократії є предметом дискусій. Системи такого роду 

складаються зазвичай після різкої демократизації тоталітарного режиму, коли населення ще не має 

достатнього рівня політичної освіченості, чим і користуються кола, що приходять до влади. 
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Концепція тоталітарної демократії вперше булу висловлена в 1952 році Дж. Талмоном в книзі 

«Виникнення тоталітарної демократії». Він ввів термін «тоталітарна демократія» для позначення режиму, 

заснованого на примусі, в якому громадяни, формально володіють виборчим правом, але на практиці не 

мають змоги впливати на процес прийняття державних рішень. 

В книзі «Виникнення тоталітарної демократії» Талмон виділяє два типи, дві течії демократії - 

ліберальна і тоталітарна. Обидві течії співіснують з XVIII століття. Протиріччя між ними складають одну з 

найважливіших проблем нашого часу. Принципова відмінність між двома школами демократичної думки в 

міру їх розвитку полягає зовсім не в затвердження цінності свободи однієї з них і заперечення такої із боку 

іншої. 

Обидві школи демократії – ліберальна і тоталітарна – стверджують найвищу цінність свободи. Але 

якщо одна з них бачить сутність свободи в спонтанності та відсутності примусу, то інша вважає, що свобода 

може бути реалізована лише в процесі прагнення до абсолютної колективної мети і в її досягненні. Як б то не 

було, ясно одне, що кінцеві цілі ліберальної демократії не носять, на відміну від тоталітарної, конкретного 

характеру. Ці цілі задумані швидше з позицій негативізму, причому застосування сили для їх реалізації 

вважається злом. Ліберальні демократи вважають, що за відсутності примусу люди і суспільство можуть в 

один прекрасний день прийти, через проби і помилки, до стану ідеальної гармонії. Для тоталітарних 

демократів такий стан є метою, досягається прямими діями, і в кінцевому рахунку неминуче досягнення стану 

ідеальної гармонії [4]. 

Проблема, з якою стикається тоталітарна демократія, може бути названа парадоксом свободи. Чи 

сумісна свобода людини з винятковістю його існування як соціального феномена, навіть якщо ця винятковість 

націлена на досягнення максимуму соціальної справедливості і безпеки?  

Парадокс тоталітарної демократії полягає в тому, що вона відповідає на це питання позитивно. 

Проголошена нею мета ніяк не постає абсолютною ідеєю, що існувала поза людиною і передувала їй. Вона 

розглядається як іманентна для розуму і волі людини, як забезпечує найбільш повне задоволення його 

справжнього інтересу, що є гарантією його волі. Саме з цієї причини крайні форми народного суверенітету 

стали найбільш важливим супутнім елементом цієї абсолютної ідеї. Всі конкретні проблеми і парадокси 

тоталітарної демократії пояснюються труднощами примирення волі з ідеєю абсолютної мети. Ці труднощі 

можна подолати лише за умови, якщо ми будемо мислити виходячи не з того, яка є людина, а з того, якою 

вона повинна і може бути при створенні відповідних умов. При таких умовах повинен зникнути конфлікт між 

спонтанністю і соціальним обов’язком, а разом з ним і необхідність в примусі. На практиці проблема полягає, 

звичайно, в тому, чи зникне примус в силу того, що всі навчяться жити і діяти в гармонії, або ж в силу того, що 

всі інакодумці будуть ліквідовані. 

Після Дж. Л. Талмона концепцію тоталітарної демократії продовжили У. М. Ендгаль в роботі «Повний 

спектр домінування: Тоталітарна демократія в Новому світовому порядку», Д. Є. Фурман, який використовує 

термін «імітаційна демократія», В. Прибіловський, який говорить у своїх працях про «керовану демократію» та 

інші. 

Причини утворення тоталітарної демократії є дискусійними. Подібні системи формуються, як 

правило, після різкого встановлення демократії в країнах з авторитарним чи тоталітарним режимом: 

політичний переворот, революція і т. д.  

Тоталітарна демократія – це одна з форм тоталітаризму, але при цьому зовні вона зберігає ознаки 

демократичної системи: змінюваність глави держави, виборність органів влади, загальне виборче право і т. д. 

Тоталітаризм – така система державного устрою, яка передбачає встановлення тотального контролю 

всіх аспектів життя суспільства в цілому і кожної людини зокрема. При цьому держава примусово регулює 

життя всіх членів суспільства, повністю позбавляючи їх права на незалежність не тільки в діях, але і в думках 

[5]. 
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Основа тоталітаризму – людина без власності, що робить її економічно залежною. Якщо у більшості 

людей нема власності, то нема й свободи, а, отже, зберігається перетворена форма тотального контролю 

над особистістю – з боку держави або тіньових структур [3]. При тоталітаризмі фактично стерта межа між 

державою і суспільством, так як все контролюється і жорстко регламентується. Область особистого життя 

людини дуже обмежена [1, с. 484]. 

Виходячи з цього, потрібно погодитись з Дж. Л. Талмоном, що недоречною є антиномія «тоталітарна 

демократія – представницька демократія», оскільки через призму розвитку сучасного суспільства, реальним є 

поєднання тоталітарної демократії з елементами представницької демократії, як, наприклад, існує поєднання 

представницької та делегованої демократій – процедура проведення президентських виборів у США, яка 

уособлює в собі поєднання обох названих форм. 

Отже, тоталітарна демократія, яка була запропонована, як альтернатива між тоталітаризмом та 

ліберальною демократією Дж. Талмоном знайшла своє найширше використання в ХХІ столітті. При цьому 

вона може використовуватися як в позитивному сенсі – перехід від відверто тоталітарного чи авторитарно-

диктаторського режиму до ліберально-демократичного і містити у собі характерні риси прямої 

представницької демократії, так і в негативному – зумовлюється переходом від ліберальної демократії до 

імітаційної демократії, чи посиленні керованості у вже і так існуючій псевдодемократії. 
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Однією з найважливіших характеристик сучасного суспільства є утвердження у ньому засад 

демократії. Під цим поняттям розуміється форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується 

на визнанні народу джерелом і носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність, добробут 

усіх людей, що населяють певну державу. 

Українська демократична традиція бере свій початок від часів існування на наших землях Запорізької 

Січі. В процесі розвитку козацького товариства започаткувалися нові суспільні відносини, які кардинально 

відрізнялися від тогочасних феодальних устоїв. Так, обов’язковою умовою виснаженого українського народу 

було звільнення від податків і повинностей. 

Як зазначає Ф.М. Кирилюк, умови життєдіяльності козацьких поселень як господарсько-військових 

організацій потребували тісної взаємодії їх членів. Усі вони були вільні й рівні, а тому лише на принципах 

демократизму, довіри, взаємоповаги та взаємодопомоги могли будувати свої стосунки [1, с.68]. 
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На думку В. В. Ластовського, однією з найважливіших рис, яка характеризує демократичні засади 

козацького суспільства є можливість делегування повноважень (зокрема, у питанні організації військового 

походу) і зворотної відповідальності, а не схильність до демократії всього народу [2, с.105]. Це є досить 

логічно, адже першочергово організація публічної влади запорізького козацтва була покликана виражати і 

захищати інтереси населення. У військовій старшині народ вбачав засіб забезпечення спільних потреб, 

виконання функції оборони, управління і виховання. 

Зі збільшенням чисельності козацтва система управління ускладнювалася. Великі території 

потребували поділу на адміністративно-територіальні одиниці – паланки. На місцях утворилася своя 

адміністрація, представники якої також обирались на пости й залишали їх за рішенням загальної Військової 

ради, яка проводилась щорічно. Проте в тому разі, якщо козаки були не задоволені діяльністю своїх обранців, 

Січова рада могла скинути їх ще до закінчення терміну повноважень.  

Такий постійний народний контроль та принцип виборності органів влади стали гарантією 

неможливості узурпації влади та її передачі у спадок, як це було характерно для багатьох тогочасних держав. 

Отже, характерною ознакою козацької демократії було те, що військова старшина була виборною та 

підконтрольною народу. Вона діяла лише в інтересах виборців, та всіляко намагалася підтримувати їх довіру 

та свій авторитет. 

Також беззаперечним є те, що на особливості козацької демократії вплинув спосіб утворення 

системи управління  - не «згори», як це було характерно тогочасному світові, а «знизу» – звичайним людом.  

Важливим принципом, який характеризував козацьку державу як демократичну є колегіальність та 

гласність у вирішенні суспільних справ. На Січі сформувався орган прямої демократії – Козацька рада. Їй 

належала уся повнота законодавчої та адміністративної влади. Рада скликалася періодично для ухвалення 

законів, прийняття рішень з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики, контролю за 

діяльністю урядовців. Козацьку раду скликав гетьман або митрополит, а у військовий час таке право мав 

будь-який простий козак. 

 Основою такої особливої організації життя на Січі стало козацьке звичаєве право – сукупність 

правил поведінки, які формувались у процесі виникнення та розвитку Запорізької держави. Його норми 

отримали широку підтримку населення, адже були побудовані на принципах: рівноправності сторін, 

справедливості, волелюбності, колективізму, побратимства, взаємодопомоги [3, с.161-162].  

На думку О. М. Лазаревського, козацьке право і судочинство вироблялося без будь-яких штучних 

регламентацій, тобто самим життям і природними потребами людей [4, с. 306]. Воно постійно розвивалося і 

змінювалося, та не потребувало письмового закріплення, адже через суворість покарань його норми 

викарбовувались у свідомості народу.  

Норми козацького звичаєвого права регламентували діяльність апарату управління та широку участь 

народу у його формуванні, закріплювали гарантії політичних, економічних та культурних прав населення та 

передбачали санкції за їх порушення. 

Вищим проявом справедливості для козаків був суд. Характерним є те, що він не відокремлювався 

від адміністрації, тобто до компетенції деяких військових начальників входили і судові функції. Сам судовий 

процес мав змагальний характер та ґрунтувався на принципах: рівності сторін, колегіальності, публічності, 

безпосередності, приватного звинувачення, демократизму, відкритості. Такі засади судового процесу, 

наявність інститутів касації та адвокатури, дають змогу говорити про суд Запорозької Січі як один з 

найдемократичніших і найсправедливіших у тогочасних Західній та Східній Європі [5, с.305]. 

Особлива козацька демократія стала результатом багатовікової боротьби народу за свободу, тому і 

увібрала в себе все найкраще і найнеобхідніше до чого прагнув люд. На Запорізькій Січі демократія була, 

скоріш, не формою державно-політичного устрою, а способом життя, тому і через багато століть її засади не 

втрачають актуальності. 
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Одним з найважливіших показників, який характеризує фінансовий стан підприємства, є стан 

розрахунків з дебіторами. Сума заборгованостей, яка існує між українськими підприємствами призводить до 

сумнівно відомої кризи не платежів. В свою чергу криза не платежів призводить до гальмування розвитку 

ринків, на яких працюють дані підприємства. Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу, 

що до банкрутства підприємства. Тому це питання є значущим та актуальним у наш час. 

Питання організації обліку дебіторської заборгованості, її нормативно-правова база є край 

важливими для функціонування будь-якого підприємства. В даній роботі досліджуємо та аналізуємо 

актуальну економічну проблему нашої країни – правові колізії дебіторської заборгованості. 

Дослідженням проблеми організації обліку дебіторської заборгованості займалися такі вітчизняні 

науковці, як З. М. Будько, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний. 

Проте, незважаючи на значні здобутки, отримані зазначеними фахівцями, багато питань обліку дебіторської 

заборгованість чикають на своє вирішення. 

Вагоме питанням в обліку дебіторської заборгованості займає питання безнадійної дебіторської 

заборгованості, що може виникнути внаслідок погіршення фінансового стану дебітора, що є досить 

актуальним в сучасних умовах. Даному питанню приділена пп. 138.10.6 Податкового кодексу України (далі 

ПКУ), де надається визначення безнадійної дебіторської заборгованості, вказує особливості покриття даного 

виду заборгованості банками і небанківськими фінансовими установами [1]. П(С)БО 10 [2] та ПКУ дають різні 

визначення терміну «безнадійна дебіторська заборгованість». Ще однією проблемою можна вважати 

розмежування понять сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, що пов’язані безпосередньо з 

визначенням граничної суми заборгованостей. 

Також є невідповідність та розбіжність обліку дебіторської заборгованості між змістом П(С)БО 10 та 

положенням М(С)БО. На відміну від українських стандартів в міжнародній практиці не передбачено єдиного 

М(С)ФЗ, який би регулював облік дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської 

заборгованості регулюються декількома міжнародними стандартами, серед яких МСФЗ 1 «Подання 

фінансових звітів» [3], МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» [4], МСФЗ 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» [5]. Однак жоден з цих стандартів не дає визначення дебіторської 

заборгованості. В М(С)ФЗ 32 вказано, що дебіторська заборгованість визнається фінансовим активом - це 

будь-який актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від іншого 

підприємства. У МСФЗ 39 вказано порядок визнання, оцінки, наведено класифікацію дебіторської 
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заборгованості, порядок визнання безнадійної дебіторської заборгованості. А розкриття інформації у 

примітках до річної фінансової звітності наведено в МСФЗ 1. 

Значні недоліки стосовно законодавчої бази дебіторської заборгованості містять П(С)БО 10, ПКУ та 

Цивільний кодекс України [9]. Виходячи, з правової бази зазначені нормативні документи визнають 

дебіторську заборгованість як можливий предмет податкової застави та джерело погашення майнового боргу. 

ПКУ пп 14.1.155 п.14.1 визначає що податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником 

податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. У 

разі невиконання платником податків грошового зобов'язання, забезпеченого податковою заставою, орган 

стягнення звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави. Пп.88.1. с. 88 

ПКУ визначає зміст податкової застави, який полягає в тому, що з метою забезпечення виконання платником 

податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, 

передається у податкову заставу. Тобто, податкова застава в Україні застосовується відносно майна 

платника податків, що має податковий борг, з метою забезпечення виконання платником податків обов’язків, 

визначених ПКУ. Пп. 14.1.105., п.14.1., ст.14 ПКУ, зазначає, що визначення «майно», вживається у значенні 

наведеному в Цивільному кодексі України. Частина 1 с.190 Цивільного кодексу України, зазначає, що майном 

є окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права – це цивільні права, 

об’єктом яких є майнові блага: право власності, майно і права авторів і винахідників, права на спадкоємство.  

Таким чином з’ясувавши перелік нормативно-законодавчих документів з обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості за наведеними вище документами робимо висновок, що існує розбіжність або 

суперечність між окремими правовими нормами. Вміння орієнтуватися серед різних нормативно-правових 

актів, що суперечать один одному, допомагає правильно вести бухгалтерський облік на підприємстві, а також 

своєчасно здійснювати аналіз дебіторської заборгованості, щодо управлінню нею.  

 
Список літератури: 

1. Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI станом на 01.01.2017 р.// База 
даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  (дата 
звернення: 17.03.2017.) 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Наказ Міністерства 
Фінансів України від 08.10.1999. № 237 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернення: 17.03.2017.) 

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше подання фінансової звітності» від 01.01.12.р. 
.// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (дата 
звернення: 17.03.2017.) 

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання від 
01.01.12. р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_029 (дата звернення: 17.03.2017.) 

5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» від 
01.01.12. р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015 (дата звернення: 17.03.2017.) 

6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» Наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013. №73 // База даних «Законодавство України»/ВР 
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 17.03.2017.) 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» Наказ Міністерства Фінансів України від 
29.11.1999. №290 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Наказ Міністерства Фінансів України 
від 31.12.1999. №318 .// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 17.03.2017.) 

9. Цивільний кодекс України. Закон України від 16.01.2003. № 435-IV // База даних «Законодавство 
України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 17.03.2017.) 

10. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Наказ Державного 
казначейства України від 06.05.2014. №242 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0106-04 (дата звернення: 17.03.2017.) 

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. №996-
ХІV. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
(дата звернення: 17.03.2017.) 

 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА        XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
86 

УДК 331.32 
Правове регулювання часу відпочинку 

Автор: Тадіян Руслана, 
студентка III курсу, спеціальності «Правознавство» 

ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 
Науковий керівник: 

Валецька Оксана Валеріївна, 
 канд. юрид. наук, доцент  

кафедри історії та теорії держави і права 
ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 

 
Важливе місце в системі конституційних прав людини й громадянина посідають соціальні права і 

свободи, які дають можливість людині задовольняти свої соціальні потреби та інтереси, і визнаються 

суспільством, державою і міжнародною спільнотою. Соціальні права та свободи людини і громадянина – це 

міра можливої поведінки або діяльності людини в соціальній сфері, що передбачає задоволення законних 

інтересів і потреб у сфері трудової діяльності, соціального захисту та охорони здоров'я. Одним з основних 

серед соціальних прав та свобод людини є право на відпочинок. 

Нормативно-правовими актами України не дається визначення, що таке час відпочинку. Це поняття 

визначено вітчизняними науковцями, зокрема О. Ярошенком, який стверджує, що: «Час відпочинку – це час, 

протягом якого працівник є вільним від виконання трудових обов’язків і вправі використовувати його на 

власний розсуд» [1, с. 148]. Л. Грузінова та В. Короткін дають таке визначення: «Час відпочинку – це час, 

протягом якого працівник відповідно до законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку 

звільняється від виконання своїх трудових обов'язків» [2, с. 3]. В. І. Прокопенко стверджує: «Час відпочинку – 

це час, протягом якого робітники і службовці звільняються від виконання трудових обов’язків і можуть його 

використовувати на свій розсуд» [3, с. 306]. В. Готра розглядає право на відпочинок в двох значеннях: «1) 

вузькому, як певний проміжок часу, протягом якого людина звільняється від виконання своїх трудових 

обов’язків і може використовувати його з власними потребами; 2) широкому, конституційне право кожного 

працюючого, яке регламентоване законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами» 

[4, с. 238]. 

Однією з головних проблем правового регулювання праці є встановлення обов’язку роботодавця 

надавати працівникові час для відпочинку згідно статті 45 Конституції України: «Кожен, хто працює має право 

на відпочинок» [5]. Виконання цього положення має велике значення для відновлення здоров’я, фізичних та 

розумових здібностей працівників.  

Право на відпочинок, передбачене міжнародно-правовими актами, майже відтворене в 

національному законодавстві, а в деяких випадках в Україні встановлені додаткові гарантії для працівників 

щодо права на відпочинок порівняно з міжнародними актами. Але проблема полягає в тому, що на практиці 

працівник не може реалізувати в повному обсязі право на відпочинок з вини роботодавця. 

Аналізуючи статтю 45 Конституції України, міжнародно-правові акти про працю та інші норми 

трудового законодавства можна дійти висновку, що право на відпочинок пов’язано не настільки з тривалістю 

робочого часу, як із його обмеженням, встановлення його граничних норм, тобто це весь час, який не входить 

до робочого часу 

Право працівників на відпочинок забезпечується нормами ст. 2 Кодексу законів про працю (далі – 

КЗпП), яка регламентує право працівників на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня 

та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки та реалізується за допомогою встановлених норм 

тривалості робочого часу (ст.50 КЗпП) [6], Закону України «Про відпустки» [7] та наданням працівникам 

відповідно до законодавства часу відпочинку. Конкретні умови встановлення та використання часу відпочинку 

регулюються також на рівні локальних нормативних актів та індивідуальних трудових договорів. 

Робочий час і час відпочинку є важливими правовими категоріями трудового законодавства України. 

Це пояснюється тим, що регламентація робочого часу в чинному законодавстві виступає як одна з гарантій 
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забезпечення права на відпочинок. Відпочинок поряд із працею є основними соціальними становищами, у 

яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця обов’язково повинна чергуватись із 

відпочинком. Одне з основних завдань держави – це створення для громадян відповідних умов праці і 

відпочинку, задоволення їх потреб і запитів, забезпечення їх законних прав і пільг [8, с. 26]. 

У сучасній правовій державі норми трудового законодавства повинні забезпечувати безумовну 

реалізацію принципів трудового права. 

Тому, належне правове регулювання щорічної відпустки не тільки забезпечує реалізацію принципу 

«права на відпочинок», але й впливає на повноту реалізації принципів «заборона дискримінації», «свобода 

праці», «відплатність праці», «стабільність трудових відносин». 
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Дослідження будь-якої держави завжди пов’язане із з’ясуванням її сутності, а також тих ідей, 

принципів та ідеалів, які вона у собі втілює. Тому звернення до поняття «механізм держави» є не просто 

доцільним, а й необхідним, адже у механізмі одночасно втілюються і його ідея, і його суть. 

Механізм кожної держави залежить від того, які саме цілі та завдання ставить перед собою державна 

влада, в яких відносинах вона знаходиться з суспільством і як вона повинна діяти у рамках права для того, 

щоб забезпечувати проголошені на найвищому законодавчому рівні права і свободи людини і громадянина.  

Будь-яка держава для найбільш повної реалізації своїх функцій створює різні державні організації, які 

у своєму комплексі називаються механізмом держави. Механізм є структурним та предметним втіленням 

держави, це її постійно функціонуюче вираження [1, с. 74]. 

Вивченням поняття механізму держави займались такі науковці як В. Авер’янов, Ю. Бисага, Г. 

Бистрик, К. Волинка, Ю. Волошин, В. Котюк, В. Любашиц, М. Марченко, В. Нерсесянц, М. Орзіх, О. Скакун, М. 

Смоленський, О. Фрицький, В. Шаповал, В. Шепелєв, та інші.  

У науковій та навчальній літературі немає єдиної точки зору стосовно визначення поняття «механізм 

держави». Досить часто характеристика цього поняття дається через порівняння зі змістом поняття «апарат 

держави». Деякі вчені підкреслюють, що цей підхід є «пануючим»: «…державний механізм і державний 
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апарат – це синоніми …- це пануюча точка зору» [2, с. 127]. На нашу думку, доречно розглянути декілька 

таких точок зору стосовно цього підходу. 

На думку В. Сирих: «Механізм держави – це сукупність державних органів, які здійснюють державну 

владу і забезпечують реалізацію функцій держави» [3, с. 48]. Тобто, державний механізм, з цієї точки зору, 

подається, як сукупність державних органів, а наявність інших елементів державного механізму, не 

враховується. 

Більш деталізує попередню думку В. Нерсесянц, який зазначає, що: «Механізм (апарат) держави – це 

система органів, установ та посадових осіб, які в установленому правом порядку наділені державно-

владними повноваженнями і реалізують функції держави» [4, с. 263]. 

Схожої думки зазначає і В. Любашиц, М. Смоленський та В. Шепелєв: «…механізм держави є 

системою різноманітних органів і установ, що знаходяться у взаємній залежності і зв’язку один з одним, за 

допомогою яких здійснюється державна влада і управління справами суспільства» [5, с. 144]. 

Існує і дещо інший підхід, який базується на думці, що поняття механізм держави значно ширше, ніж 

апарат держави. В. Червонюк прямо вказує: «Механізм держави має складну побудову і не зводиться до 

сукупності органів чи апарату». З цієї точки зору механізм держави розглядається не як проста сукупність 

його складових елементів, а як цілісна система, елементи якої узгоджено функціонують між собою для 

найбільш ефективної реалізації своїх завдань та функцій. З цього боку відбувається розширення змісту 

поняття державного механізму, що пояснюється ускладненням функцій та завдань для держави у зв’язку з 

постійним розвитком суспільства. 

Такий підхід підтримує К. Волинка, на думку якої: «Механізм держави – це цілісна, ієрархічна система 

всіх державних організацій, які практично здійснюють завдання та функції держави» [1, с. 74]. 

О.Ф. Скакун більш детально конкретизує зазначену вище думку: «Механізм держави – це цілісна, 

ієрархічна, динамічна система державних органів, підприємств, установ, що здійснює завдання і функції 

держави на основі і в межах права» [6, с. 157]. 

Відомий російський юрист і дослідник Ю. Тихомиров схиляється до думки, що: «Механізм держави – 

така специфічна структура, що включає у себе державні органи та організації, публічні служби та корпорації, 

а також такі два важливі елементи, як ресурсне забезпечення і процедури прийняття державних рішень» [7, с. 

219]. 

Ми вважаємо, більш доречно використовувати другий підхід, який підкреслює єдність всіх елементів 

механізму держави, на відміну від першої концепції, яка ототожнює поняття механізм держави та апарат 

держави. Механізм держави є ширшим поняттям за своєю структурою та змістом, натомість апарат держави, 

хоч і займає центральне місце у державному механізмі, є одним із структурних елементів державного 

механізму. Він складається з державних органів, що мають владні повноваження для вирішення певних 

задач, здійснення державних функцій, завдяки чому і займає провідне місце у структурі державного 

механізму. 
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Гострота проблеми державної реєстрації морських суден обумовлюється такими чинниками, як 

практика їх реєстрації у країнах так званого «зручного» прапора, що останнім часом набула значного 

поширення і охопила уже більше 50 відсотків тоннажу морського флоту [1, с. 117]; поглиблення 

суперечностей між розвиненими країнами та країнами відкритої реєстрації з приводу дотримання принципу 

реального зв'язку між судном та державою його національності, загострення конкурентної боротьби між 

останніми з приводу реєстрації морських суден. 

Ця проблема є надзвичайно актуальною для нашої держави, тому що багато морських торгівельних 

суден, які належать юридичним та фізичним особам України, зареєстровані під іноземними «зручними» 

прапорами. 

Кожна держава, незалежно від того, чи має вона вихід до моря, у відповідності до ст. 90 Конвенції 

ООН з морського права 1982 р. має право на те, щоб морські судна під її прапором плавали у відкритому морі 

[3]. 

Реєстрація суден під іноземними прапорами здебільшого зводиться до переводу морських суден під 

юрисдикції, які пропонують пільгові умови реєстрації та подальшого обслуговування. «Зручний» прапор – це 

національний прапор якої-небудь країни, під яким плаває судно, хоча його власником є фізична чи юридична 

особа іншої національності. Таким чином, «зручний» прапор – економіко-правовий термін, під яким слід 

розуміти сукупність умов, що надаються урядом країни відкритої реєстрації нерезидентам – власникам 

іноземних морських торговельних суден, які бажають перейти під юрисдикцію цієї країни [1, с. 119]. 

Щодо факторів, які спонукають судновласників переводити морські судна під іноземну юрисдикцію, то 

слід відмітити наступне. Режим «зручного» прапора гарантує судновласникам-нерезидентам такі переваги: 

– можливість швидкої та безперешкодної перереєстрації у морському реєстрі іншої країни, а також 

можливість паралельної реєстрації суден; 

– уникнення високого оподаткування, більш жорстких вимог дотримання безпеки і трудових прав 

членів екіпажів, які існують у розвинених морських державах; 

– збереження анонімності директорів та інших посадових осіб судноплавних компаній та 

конфіденційності їхніх комерційних операцій; 

– зменшення витрат судновласників на утримання та заробітну плату екіпажу; 

– звільнення від заборони найму моряків-іноземців, включаючи капітана; 

– визначення більш оптимальної мінімальної кількості складу екіпажу та мінімальної заробітної плати 

морякам; 

– звільнення від зобов'язання соціального страхування моряків за рахунок судновласника; 

– забезпечення недосяжності судна для конфіскацій та стягнень органами влади країни 

національності судновласника; 

– уникнення зобов'язання декларування доходів, на які придбане судно, можливість негайного 

перепродажу судна; 

– застосування права держави прапора до усіх видів договорів, які укладаються на борту судна, за 

принципом колізійної прив'язки; 
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– здійснення каботажних перевезень вантажів між портами держави реєстрації судна;  

– користування пільгами, які надає податкове та митне законодавство держави (звільнення від 

ввізного мита, зменшення портових зборів тощо); 

– отримання права на допомогу від консульських установ держави прапора [2, с. 150]. 

Що стосується нашої держави, то з метою запобігання витоку національного флоту за кордон і 

залучення іноземного тоннажу під свій прапор, а також підвищення конкурентоспроможності українських 

суден на світовому фрахтовому ринку, доцільно було б створити Український міжнародний судновий реєстр. 

Однак це вимагає не лише розроблення ефективного національного законодавства, яке повністю відповідало 

б міжнародним стандартам у сфері безпеки мореплавства і захисту навколишнього середовища та 

забезпечувало б реалізацію концепції реального зв'язку, але й ратифікації усіх без виключення конвенцій 

Міжнародної організації праці, які регулюють трудові відносини за участю моряків. 
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Становлення громадянського суспільства і закріплення його як рушійної сили розвитку і добробуту 

держави є одним з основних елементів сучасного державотворення на євроінтеграційному шляху. За роки 

незалежності в Україні було прийнято низку нормативно-правових актів, що закріплюють існування інститутів 

громадянського суспільства, які разом зі змінами в державі, її потреб і цінностей змінюються. До того ж, 

розроблялися певні концепції та стратегії сприяння  розвитку громадянського суспільства, удосконалення і 

спроби реалізації яких триває і у теперішній час.  

Після події Євромайдану Указом Президента України від 26 лютого 2016 року «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні» була прийнята нова Стратегія. Вона увібрала в себе кращі 

напрацювання вітчизняних фахівців із державних наукових установ і закладів, незалежних аналітичних 

центрів та громадських експертів. У підготовці Стратегії взяли участь понад 700 представників 

громадянського суспільства, органів влади, місцевого самоврядування, різноманітних аналітичних центрів, 

міжнародних установ [1]. 

Даний акт ставить за мету створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, 

налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту 

прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм 

демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації. А також визначає принципи на яких повинні 

базуватися завдання стратегії, такі як: пріоритету прав і свобод людини і громадянина; верховенства права; 
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прозорості, відкритості та взаємовідповідальності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та організацій громадянського суспільства; політичної неупередженості і недискримінації 

стосовно усіх видів організацій громадянського суспільства; забезпечення конструктивної взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства; сприяння 

залученню громадськості до процесів формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення 

питань місцевого значення [2].  

Національна Стратегія містить чотири стратегічні напрями розвитку, реалізації яких сприятиме 

вирішення ряду визначених завдань. Першим напрямом визначено створення сприятливих умов для 

формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства. Наступним – забезпечення 

ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної 

політики, вирішення питань місцевого значення. Третім стратегічним напрямом є стимулювання участі 

організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України. Останнім напрямом 

зазначено створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.  

Кожен зі стратегічних напрямів містить ряд завдань напрямлених на створення, стимулювання, 

впровадження, заохочення, запровадження тих чи інших елементів громадянського суспільства задля 

наближення до бажаного результату.  

В результаті маємо визнати, що даний документ містить основні ідеї та засади змін, досягнення яких 

зміцнить становище громадянського суспільства і, як наслідок, сприятиме розвитку держави. Але, варто 

зазначити, що на рівні «стимулювання» та «сприяння» досягнення суттєвих результатів матиме затяжний 

характер, тому варто вдаватися до більш рішучих, чітких та невідкладних дій. Для практичної реалізації 

положень Стратегії, необхідно приймати конкретні нормативно-правові акти з чіткою регламентацією дій 

щодо того чи іншого питання, а не лише обмежуватись тезою у Стратегії. Також, крім перелічених у 

стратегічних напрямках елементів, варто звернути увагу і на інші аспекти, особливим чином на власність, 

підприємництво, економічну незалежність, оскільки за умови матеріальної стабільності суспільство 

виявлятиме зацікавленість у вирішенні соціальних проблем держави, а не лише особистих. Але 

найголовнішим є те, що українському суспільству, врешті, варто ідентифікувати себе як громадянське, а не 

розглядати це явище як щось віддалене від дійсності і недосяжне, оскільки, жодна стратегія не буде 

досягнута без ініціативності громадян та їх прагнення до змін. 
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На сьогоднішній день правова держава є найбільш досконалою формою організації і функціонування 

державної влади. У зв’язку з цим значної актуальності набуває концепція правової держави як складної 
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соціально-політичної організації суспільного життя, яка підпорядковується вимогам права. У зв’язку зі 

складністю у перенесенні теоретичних положень про правову державу в сферу практичної діяльності існує 

потреба в серйозних фундаментальних розробках моделі правової держави, а головне в конкретних шляхах її 

побудови в Україні. 

Дослідженню цього багатоаспектного поняття присвячено роботи багатьох провідних науковців 

таких як В. В. Копєйчиков, С. П. Головатий, О. Ф. Скакун, М. І. Козюбра, О. В. Зайчук, І. Й. Магновський, С. І. 

Максимов, О. В. Скрипнюк та інших закордонних і українських вчених.  

Згідно ст. 1 Конституції України наша держава є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава [1]. Виходячи з цього, ми розглядаємо правову державу не як реальність, а як ідеал, тобто 

чітко розуміємо, що ні правова держава, ні громадське суспільство не вводяться одноразовим актом і не 

можуть стати результатом чистого законодавства. Увесь цей процес повинен бути органічним для 

суспільства, яке дозріло до відповідних змін.  

В Україні у зв’язку з проведенням цілого комплексу глибоких соціально-економічних, політичних, 

ідеологічних і культурних перетворень проблема забезпечення прав і свобод людини набуває особливого 

значення. Суть цієї проблеми полягає як у наявності певних складнощів у реалізації деяких закріплених в 

Конституції прав і свобод, так і в недостатньому рівні їх захищеності від правопорушень. Система 

забезпечення прав і свобод особи в сучасній Україні поки що знаходиться на стадії розроблення, а 

реалізованість та захищеність деяких прав і свобод, на жаль, залишається й досі на невисокому різні. Дієвість 

правової системи в цілому має визначатись з точки зору реальної ефективності забезпечення прав і свобод 

особи. Тільки за цієї умови наша держава зможе з повним правом іменуватися правовою. 

Однак слід також зазначити, що в Україні реалізовані окремі принципи правової держави, які 

закріпленні в Основному законі. Так, ст. 8 Конституції України визначає, що вона має найвищу юридичну силу. 

На її основі приймаються інші нормативно-правові акти, які утворюють законодавчу сукупність регуляторів 

як для держави, так і для суспільства. В Україні реалізовано принцип поділу владу  ̶  державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, які здійснюють свої 

повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6,7 Конституції 

України) [1]. Забезпечено порядок їх взаємодії та взаємоконтролю через систему стримувань і противаг. Так, 

Конституція визначає повноваження кожної з гілок влади, порядок формування та припинення діяльності 

вказаних державних інститутів. Реалізація такого принципу правової держави як верховенства закону в усіх 

сферах суспільного життя знайшло своє відображення в законодавчих актах України, які регламентують 

діяльність таких правоохоронних державних органів як поліція і прокуратура, які безпосередньо покликані 

забезпечувати законність та правопорядок в державі. Значну роль відіграють у забезпеченні законності, 

захисту прав і свобод людини укази Президента України, зокрема «Про затвердження Національної стратегії 

у сфері прав людини» від 25.08.2015р. № 501 [2]. Розробка таких документів зумовлена необхідністю 

вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення 

дієвого механізму їх захисту в Україні. Події Революції гідності засвідчили незворотне прагнення українського 

народу до побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються та забезпечуються права і 

свободи людини. В умовах тимчасової окупації частини території України та військової агресії Російської 

Федерації проблема захисту прав і свобод людини набуває неабиякої актуальності і залишається головним 

обов'язком держави. У ситуації, яка склалася на даний момент, ризики непропорційного обмеження прав і 

свобод людини зростають.  

Суттєвою помилкою, якої часто припускаються ті, хто намагається якнайшвидше перетворити 

Україну на правову державу, є те, що для них вона зводиться виключно до додавання тих чи інших правових 

інститутів, а не забезпечення ефективного функціонування існуючих. Справа в тому, що правова держава не 

є чимось таким, що можна прибудувати до будь-якого суспільства, процес становлення взаємопов’язаний з 

паралельним розвитком того середовища, в якому вона існує. Зобов’язанням держави є забезпечення 
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належного існування людини, але враховуючи реалії все навпаки, що ніяким чином не наближують Україну до 

правової держави. 

Державні інститути через правові норми повинні впливати на суспільство так, щоб порушення 

встановлених правил поведінки стало винятком і не руйнувало основ держави. При вирішенні питання про 

межі такого впливу в процесі формування правової держави не можна віддавати перевагу особливим 

функціям, завдяки яким легко досягнути бажаного результату, зокрема функції насильства. Придушення 

державою інтересів одних соціальних груп лише на тій підставі, що вони не відповідають інтересам інших 

соціальних груп, веде до розмивання ідей цивілізації та загрожує знищенням людської свідомості. 

Головним завданням держави у зв’язку з існуванням протилежних суспільних інтересів є нейтралізація їх 

агресивних проявів, не тільки погашення наявних конфліктів, а й запобігання можливості виникнення будь-

яких конфліктних ситуацій. Сьогодні Україна перебуває в політичній та економічній кризах через низький 

рівень правосвідомості, тому одним із головних завдань правової держави на шляху її побудови є 

забезпечення підвищення такого рівня серед населення. Держава, розроблюючи механізм своєї діяльності, 

повинна брати до уваги інтереси всіх членів суспільства, а не тільки окремих, хай досить великих за своєю 

чисельністю груп. У всі часи та у всіх історичних ситуаціях такими загальними для всіх інтересами є природні 

права людини – те, без чого вона перестає існувати чи її існування лише умовно можна назвати людським. 

Держава, яка в ситуаціях, коли необхідно вживати негайних заходів для захисту людини, збереження її життя, 

лишається стороннім глядачем, не може вважатися правовою [3, с. 165]. 

Таким чином можна сказати, що тільки пройшовши всі труднощі становлення правової державності і 

створення основ вільного громадського суспільства, можна розв’язати проблеми недостатнього забезпечення 

прав і свобод особи в Україні. А визнання в Конституції України нашої держави як правової і соціальної є 

дещо передчасним. Оскільки закріплення таких положень є певною мірою програмою подальшого 

державотворення, а не констатацією факту. Україну ще не можна визнати правовою державою і тому, що 

права і свободи ще не стали найвищою цінністю.  
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В связи с особенностями военно-политический ситуацией в нашей стране, правительство проводит 

курс преимущественной финансовой поддержки силовых структур [1, с. 1]. В результате многие, как 

оппозиционные, так и коалиционные политики в кулуарах Верховной Рады Украины (далее – ВРУ) и в 

различных СМИ, заявляют, о том, что Украина становится «полицейским государством» [2, с. 1]. 

Проблематика данного вопроса состоит в том, что дав полицейским расширенные полномочия в 
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сфере их деятельности, не была обеспечена достаточная подготовка в сфере психологической устойчивости 

в конфликтных ситуациях, когда необходимо объективно оценивать положение вещей, применять 

психологические приемы для влияния на возможных правонарушителей, конечно, если позволяет ситуация. 

Всем известны факты дискредитации новой полиции, такие как: «трагедия в Дрогобычах»; стрельба в 

женщину на автомобиле вышедшею из аптеки в Киеве; ситуация с делом «мажоров» в Николаеве и т. д. Что 

из этого следует? 

Основные проблемы и их причины: 

1. Недостаточный срок обучения для воспитания профессиональных качеств полицейского. 

Пояснение: срок обучения полицейского в нашей стране составляет 3–4,5 месяца. Этого времени не 

достаточно для отличного освоения всей структуры знаний, которой обязан владеть полицейский 

цивилизованной страны. Для сравнения, в Германии человек становится полицейским после подготовки в два 

с половиной года (это первоначальная подготовка в школах полиции федеральных земель) [3, с. 1]. Во 

Франции такая подготовка занимает 12 месяцев [4, с. 1]. 

Способ устранения проблемы: увеличить срок подготовки украинского полицейского с 4,5 до 15 

месяцев. 

2. Низкий уровень знания юриспруденции и основ правоведения у граждан нашего государства. 

Пояснение: согласно документу «Индекс эффективности национальных систем образования» 

(последняя редакция в настоящий момент относится к 30 октября 2016), Украина по уровню образования 

занимает 42 место из 50 среди стран мира [5, с. 2]. Согласно Типичным учебным планам Украины 

общеобразовательных школ (далее – ООШ) правоведение изучается в 9 классе, а также 1 семестр в 

университетах [6, с. 2]. 

Способ устранения проблемы: для эффективного построения правового государства необходимо 

увеличить как количественно, так и качественно уровень изучения правовых дисциплин и в первую очередь в 

ООШ, как минимум до 4-х лет, что позволит повысить правовую грамотность граждан, а также защиту их прав 

и свобод. 

3. Недоверие к правоохранителям. Многие граждане изначально начинают общение с полицейскими 

с некоторой предвзятостью, иногда даже с агрессией. 

Пояснение: согласно социологическому исследованию, патрульной полиции доверяют 52% 

украинцев [7, с. 2]. 

Причинами этого являются и отношение людей к «старой милиции», и факты дискредитации и 

скандалов с «новой» полицией, нам однозначно необходимо повышать уровень доверия населения страны к 

полицейским. 

Способ устранения проблемы: неукоснительно придерживаться приказа Министерства внутренних 

дел «Об утверждении правил этического поведения полицейских» [8, с. 2], осуществлять профилактическую 

и образовательную деятельность в учебных заведениях. 

4. Распространены факты нарушения полицейскими ч. 3, ст. 18 закона «О национальной полиции». 

Пояснение: согласно ч. 3, ст. 18 закона «О национальной полиции», которая гласит о том, что 

обращаясь к лицу, или в случае обращения лица к полицейскому, полицейский обязан назвать свою 

фамилию, должность, специальное звание и предъявить по требованию служебное удостоверение, 

предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук [9, с. 2]. 

Довольно часто правоохранители если и предъявляют служебное удостоверение, по требованию 

граждан, то не предоставляют возможности ознакомиться с изложенной в нем информацией. 

Способ устранения проблемы: предусмотреть ответственность за уклонение от положений ст. 18 

закона «О национальной полиции» в виде финансовых взысканий с нарушителей. 

5. Встречаются и случаи нарушения патрульными полицейскими ч. 4, ст. 7 закона «О национальной 

полиции». 
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Пояснение: согласно этой статье, полицейским при любых обстоятельствах запрещено оказывать 

содействие, осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любым формам пыток, жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В случае выявления таких действий 

каждый полицейский обязан немедленно принять все возможные меры по их прекращению и обязательно 

доложить непосредственному руководству о фактах пыток и намерения их применения. В случае сокрытия 

фактов пыток или других видов ненадлежащего обращения полицейскими руководитель органа в течение 

суток с момента получения сведений о таких фактах обязан инициировать проведение служебного 

расследования и привлечения виновных к ответственности [9, с. 3]. 

Способ устранения проблемы: повысить степень ответственности за нарушение данных положений. 

Выводы. С нашей точки зрения, существует необходимость внести изменения, как в 

законодательную базу, так и в процесс подготовки курсантов Национальной полиции. Полицейские академии 

должны выпускать профессионалов, только в этом случае, профессия полицейского станет престижной, а 

граждане, без сомнения, будут им доверять. 

Также необходимо разработать пособие для полицейских с ситуативными моделями поведения. При 

модернизации системы подготовки профессиональных кадров в ряды Национальной полиции Украины, 

целесообразно изучать и учитывать международный опыт. В качестве примера, приведем учебное пособие 

для полицейских США «POLICE OFFICER EXAM», в котором детально расписаны и описаны 

алгоритмические модели поведения в различных ситуациях [10]. В случае рассмотрения дела в суде, 

полицейский объясняет, что при определенных обстоятельствах он действовал правильно, поскольку это 

предписано законом, учебными инструкциями; если полицейский действовал не верно, – он несет 

юридическую ответственность. Предлагаем разработать аналогичное пособие для украинских полицейских, 

что будет способствовать эффективной защите прав и свобод гражданина и человека лиц.  
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Міжнародні нормативно-правові акти, які гарантують права та свободи людини, а також Конституція 

України визнають право на життя невід’ємним правом кожної фізичної особи, покладаючи на державу обов’язок 

його захищати. 

Сучасні філософи, юристи, лікарі, теологи прагнуть розв’язати два фундаментальних питання: чи може 

право на смерть взагалі мати моральне обґрунтування і якщо так, то при яких умовах воно повинне бути 

узаконено? При вирішенні цих питань багато хто з вчених займають анти-патерналістську позицію, вважаючи, що 

найважливішим моральним принципом, який, наскільки це можливо, повинен бути зведений до закону, є право 

свободи вибору. Вчені ж, які схиляються до патерналізму, вважають евтаназію неприпустимою, висуваючи проти 

моральної правомірності позбавлення людини життя наступні основні аргументи. По-перше, людське життя 

недоторканне, і тому евтаназію не можна застосовувати ні за яких обставин. По-друге, при евтаназії можливі 

зловживання з боку лікарів, членів сім'ї чи інших зацікавлених осіб. По-третє, евтаназія суперечить принципу 

«поки є життя, є надія», не враховує можливості помилкового діагнозу лікаря. Крім того, незабаром після смерті 

хворого, до якого застосували евтаназію, може з'явитися нові ліки, здатні вилікувати раніше невиліковні 

захворювання. Таким чином, роздуми про евтаназію виявляються необхідними у вирішення права людей на 

смерть, що і обґрунтовує актуальність даної теми. 

Незважаючи на велику кількість досліджень присвячених даній тематиці, законодавче забезпечення 

права людини на смерть не отримало належного висвітлення у науково-правовій літературі та потребує 

подальшого вивчення. 

Головним, фундаментальним правом людини, що посідає особливе місце серед особистих немайнових 

прав, які забезпечують природне існування фізичної особи, є право людини на життя. Це право декларується ст. 

27 Конституції України, в якій зазначено: «Кожна людина має невід’ємне право на життя». Крім того стаття 3 

Конституції України закріплює положення, згідно з яким людина, її життя та здоров’я, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Скасування та обмеження цих прав не допускається, за 

винятком випадків, що можуть тимчасово встановлюватися в умовах військового та надзвичайного стану [1]. 

З права на життя, на думку Ю. Панюхіна, випливає право фізичної особи розпоряджатися своїм життям, 

що розуміється як можливість піддавати його значному ризику і вирішувати питання про припинення життя [2, с. 

44]. 

Останнє, як правило називають евтаназією. Евтаназія – це умисні дії чи бездіяльність медичних 

працівників (або інших осіб), які здійснюються ними за наявності письмово оформленого клопотання пацієнта 

(або «заяви на випадок смерті») або ж усного клопотання, якщо фізичний стан унеможливлює письмову форму 

клопотання пацієнта, який перебуває у стані, коли усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, з 

дотриманням законодавчо встановлених умов, з метою припинення його фізичних, психічних і моральних 

страждань, у результаті яких реалізується право на гідну смерть [3]. 

Евтаназія – це практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним 

захворюванням, відчуває нестерпні страждання, на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально 

болісній формі з метою припинення страждань. 

Ю. Павлова обґрунтовано звернула увагу на те, що аналіз категорії «евтаназія» для юриста не може 
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обмежуватися значенням «легка, безболісна смерть» тут важливе значення має те, що така смерть відповідає 

внутрішній волі й волевиявленню помираючого (його родичів) і відбувається за допомоги медичного працівника 

[4]. 

Однак для юридично точного визначення зміст терміна «евтаназія», що подається у словниках, є надто 

вузьким, він передає лише те, що повинно лежати в основі визначення, закріпленого на законодавчому рівні. 

Українські вчені спробували узагальнити усі можливі змістові конструкції цього терміна і, варто зазначити, що їм 

вдалося виробити вдалу дефініцію, яка найбільш точно відображає сутність цього поняття. 

Так, під евтаназією слід розуміти свідомо та умисно вчинювані діяння медичного працівника, які 

спрямовані на припинення нестерпних фізичних чи психічних страждань пацієнта та здійснюються за 

неодноразовим та однозначним проханням пацієнта чи його законного представника, які є повністю, об’єктивно 

та своєчасно інформовані про наслідки такого втручання, з метою припинення цих страждань, що має 

результатом смерть пацієнта [5, c. 54]. 

В теорії розглядають два види евтаназії: пасивна евтаназія (зумисне припинення медиками 

підтримуючої терапії хворого) і активна евтаназія (введення помираючому ліків або інші дії, котрі викликають 

швидку смерть). 

В Україні спроба легалізувати пасивну евтаназію булла здійснена при підготовці проекту Цивільного 

кодексу України у 2003 році. Однак в остаточному варіанті даного законодавчого акту дана пропозиція не 

знайшла свого відображення. 

На сьогодні пункт 2 ст. 52 «Основ законодавства про охорону здоров’я України» забороняє пасивну 

евтаназію, а пункт 3 ст. 52 забороняє й активну евтаназію, де зазначається, що медичним працівникам 

«забороняється здійснення евтаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з 

метою припинення його страждань» [6]. 

В нашій країні постійно здійснюється боротьба між прихильниками і противниками евтаназії. Кожна 

сторона займає свою аргументовану позицію. Так, основними аргументами прихильників евтаназії є: відмова від 

евтаназії може розглядатися як застосування до людини тортур, насильства, жорстокого і такого, що принижує 

гідність, ставлення, підтримка життя на стадії вмирання, здійснювана за допомогою передових технологій, 

обходиться дуже дорого, а засобів, котрі витрачаються на підтримку життя у безнадійних ситуаціях, вистачило б 

на те, щоб лікувати десятки, сотні людей, котрі піддаються лікуванню, евтаназія все одно існує поза правовим 

полем, а спеціальний закон дозволить проконтролювати цей процес [7, c. 85]. 

На противагу ним противники евтаназії висувають свої аргументи: евтаназія суперечить медичній 

етиці, родичі осіб, які знаходяться в тяжкому стані, у випадку легалізації евтаназії можуть зловживати своїми 

правами з метою майнового збагачення, формальний дозвіл евтаназії може стати певним психічним «гальмом» 

для пошуку нових більш ефективних засобів діагностики і лікування важкохворих, а також сприяти 

недобросовісності в наданні медичної допомоги таким хворим, навіть у тому випадку, коли добровільна згода 

пацієнта є очевидною, необхідно враховувати, що психологічний стан людини, яка знаходиться на грані життя і 

смерті, є недостатньо вивченим, одним з найсерйозніших аргументів проти евтаназії залишається ризик 

зловживання серед медичного персоналу, а також особливо небезпечна можливість діагностичної лікарської 

помилки [7, с.162]. 

Зараз, при обговоренні можливості легалізації право на смерть в Україні навіть не беручи до уваги 

морально-етичні та релігійні аспекти евтаназії, що мають вагоме значення, а виходячи з існуючої в нашій країні 

правової ситуації, варто визнати, що надання евтаназії правомірного, легального характеру призведе до 

виникнення цілої низки негативних наслідків. Крім того, легалізація евтаназії може стати зброєю в руках родичів, 

котрі будуть підштовхувати до відходу з життя з корисливих мотивів, тобто законним способом вбивати людей 

заради отримання спадщини [7, c. 85]. 

Право на смерть невід’ємне від права на свободу, яке є нічим іншим, як можливістю людини належати 
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собі у часі та просторі, розпоряджатися собою та визначати можливості задоволення своїх інтересів. Коли ми 

говоримо про право померти гідно, по-людськи, то необхідно також зазначити, що право на гідну смерть має 

включати право на лікування за допомогою гуманних методів, які повинні спрямовуватись на те, щоб полегшити 

страждання і муки, допомогти померти спокійно, без зайвих зусиль.  

Отже, право на смерть за своїм змістом і призначенням є особистим правом кожної фізичної особи, а 

тому держава не повинна позбавляти людину можливості його реалізувати. 
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