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Аксютіна Анастасія Володимирівна 

старший викладач кафедри цивільно-правових  
дисциплін юридичного факультету 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

 
ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ  

НЕПОІМЕНОВАНИХ ДОГОВОРІВ 
 
Основою виникнення зобов’язань з надання продюсерських послуг є 

цивільно-правовий договір. Незважаючи на стрімкий розвиток відносин у 
сфері створення, просування, комерціалізації та охорони творів науки, куль-
тури і мистецтва, а також збільшення кількості договорів, які укладаються у 
цій сфері, відповідні відносини, на жаль, не знайшли належної правової рег-
ламентації у нормах чинного законодавства. Не є винятком і договір з надан-
ня продюсерських послуг, який не згадується в жодному нормативно-
правовому акті.  

На значення договору було звернуто увагу ще в дореволюційний пері-
од. Так, І.А. Покровський зазначав, що будь-який договір є здійсненням при-
ватної автономії, здійсненням тієї активної свободи, яка становить необхідне 
припущення самого громадянського права. Внаслідок цього верховним поча-
тком у цій галузі є принцип договірної свободи [1, с. 247]. В наш час роль до-
говору важко переоцінити, оскільки при укладенні договору сторони самос-
тійно визначають права і обов'язки, встановлюючи тим самим правовий ре-
жим своїх правовідносин. І тут доречним є положення про те, що договір як 
юридичний факт тягне за собою виникнення зобов'язання і переводить нор-
мативні приписи в площину конкретних відносин. Як правовий регулятор до-
говір встановлює юридичні правила, тобто нормує здійснення суб'єктивних 
прав і обов'язків сторін [2, с. 26]. 

Продюсерський  договір є видом цивільно-правового договору та має 
свої особливості. Він не отримав спеціальної правової регламентації та під-
порядковується загальним правилам зобов’язального права, включаючи в се-
бе декілька видів договорів, оскільки згідно з положеннями ст. 6 ЦК України 
сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивіль-
ного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодав-
ства. Із зазначеної норми вбачається, що продюсерський договір відноситься 
до так званих непоіменованих договорів, тобто тих, які прямо не названі в 
чинному цивільному законодавстві України. Слід зауважити, що в доктрині 
цивільного права крім терміна «непоіменований договір» зустрічаються та-
кож поняття «нетиповий», «змішаний», «складний», «комплексний» договір, 
які вчені розмежовують по-різному.  

Відсутність чіткої правової регламентації продюсерського договору 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

9 

зумовлює ситуацію, в якій творець (автор) або виконавець (артист) та продю-
сер укладають договори, які прямо передбачені законом (агентський, надання 
послуг, відчуження майнового права чи ліцензійний тощо), проте такі дого-
вори не повністю охоплюють весь спектр взаємовідносин сторін. За таких 
обставин продюсерський договір, безперечно, можна віднести до непоімено-
ваних, змішаних договорів. 

Отже, законодавство не виділяє як самостійний договір продюсерський 
договір – будь-який договір між продюсером і артистом, що передбачає вза-
ємне співробітництво в тому чи іншому вигляді [3]. Тому правова природа 
такого договору буде цілком залежати від фактичних домовленостей продю-
сера і артиста, які вони вирішили закріпити на папері. 

Оскільки немає однозначного вирішення питання про те, які норми 
слід застосовувати до договорів, елементи яких містяться у змішаному дого-
ворі, К.В. Москаленко пропонує застосовувати до них норми, які містять за-
гальні положення про зобов’язання та договори, а також норми, що регулю-
ють кожний із поіменованих договорів [4, с. 53]. 

На підставі викладеного пропонуємо визначити  продюсерський дого-
вір як договір, що укладається між автором, виконавцем і продюсером (фізи-
чною або юридичною особою), відповідно до якого автор, виконавець зо-
бов’язується передати майнові права на твір, виконання які були (будуть) 
створені у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службово-
го завдання, а продюсер зобов’язується прийняти майнові права на твір за 
плату або безоплатно, й здійснити будь-які юридичні і фактичні дії в галузі 
масової культури, від імені автора, виконавця, зміст яких полягає в організа-
ції рекламних кампаній із виконавця, створення, множення творів різних ви-
дів мистецтва, їх просування на ринках з метою одержання прибутку. 

Проблеми, пов’язані з практикою укладання та виконання продюсерсь-
ких договорів, а також їх систематизацією, є актуальними для аналізу як вже 
відомих договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності, їх уза-
гальнення, виявлення загальних та особливих ознак, так і для виявлення осо-
бливостей правового режиму надання продюсерських послуг.  
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СТАН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Споживче кредитування є найбільш поширеним видом банківських 

операцій. У сучасних умовах в Україні цей інститут стає все більш актуаль-
ним. Зумовлено це тим, що більшість громадян України, маючи середній до-
хід, не може собі дозволити купувати товари тривалого користування за ра-
хунок власних поточних доходів. 

Наразі концепція споживчого кредитування в Україні активно розвива-
ється, наріжними в ній є питання щодо шляхів вдосконалення техніки креди-
тних послуг, розширення видів кредитування. Велика увага приділяється ви-
робленню комплексу новітніх принципів, за допомогою яких буде можливим 
спростити і вивести на якісно новий рівень правовідносини банків із фізич-
ними особами. 

Як стверджує Л. В. Торубка, в Україні поняття «споживчий кредит» 
сприймається як синонім поняття «кредит на споживчі цілі», тобто виключно 
за своїм цільовим призначенням, під яким розуміється використання кредиту 
на цілі, що не мають характеру підприємницької діяльності. Однак у розви-
нених банківських і адекватних їм правових системах під споживчим креди-
том розуміється не просто угода, що відповідає аналогічному критерію 
«споживчих потреб», а угода, що надає споживачеві особливі засоби право-
вого захисту, не характерні для інших банківських кредитних угод [3, c. 227]. 
Ми поділяємо дану точку зору, до того ж наразі в більшості країн Європи 
прийнято спеціальні закони, які стосуються такого виду кредиту, як спожив-
чий кредит. 

За допомогою споживчого кредитування кредитують: купівлю житла, 
автомобільного транспорту, побутової і оргтехніки, здійснення оплати за на-
вчання, лікування або відпочинок тощо. Тобто об’єктом споживчого креди-
тування може бути будь-який предмет споживання, який виступає як товар 
або послуга. 

До основних причин, що стримують розвиток споживчого кредитуван-
ня в Україні за умов фінансово-економічної та політичної кризи і які можуть 
негативно позначитись на діяльності та фінансовій стабільності комерційних 
банків, Г. О. Партин відносить: зростання кредитного ризику, пов’язаного з 
необ’єктивною оцінкою кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників. 
У багатьох розвинених країнах світу кредитори користуються послугами не-
залежних бюро кредитних історій, що сприяє зменшенню витрат та ризиків 
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фінансово-кредитних установ, однак в Україні така практика недостатньо 
поширена; низький рівень оплати праці в Україні, тобто неможливість пове-
рнення багатьма позичальниками суми кредиту і відсотків за ним; незначний 
рівень довіри населення до банківських структур; у практиці кредитного ана-
лізу банки мають враховувати фактор присутності тіньової економіки, що ча-
сто не дає змоги об’єктивно оцінити позичальника; вища вартість придбання 
товарів у кредит, ніж при оплаті готівкою [1, c. 260].  

Як вважає Н. Г. Радченко, не менш важливою є проблема низького рівня 
інформаційної обізнаності населення щодо умов кредитування та низький рі-
вень кваліфікації персоналу банківських установ, які, на жаль, неспроможні на-
дати якісні консультаційні послуги клієнтам [2, c. 183-184]. Вважаємо, що ще 
однією проблемою, яка підвищує кризовий вектор споживчого кредитування, є 
нестабільність валютного курсу, а саме його інколи стрімке зростання. Зазначе-
не призводить до підвищення потенційного ризику неповернення кредитів, 
отриманих в іноземній валюті або ж затримки із поверненням такого кредиту. 

Отже, за останні роки обсяг споживчого кредитування в Україні постійно 
зростав, що обумовлено економічною ситуацією в країні. Для подолання наяв-
них проблем у сфері споживчого кредитування та забезпечення розвитку остан-
нього необхідно: по-перше, вдосконалити регулювання кредитних правовідно-
син між кредиторами і позичальниками, що стосуються обслуговування спожи-
вчих кредитів; по-друге, розробити механізм щодо унеможливлення кредиту-
вання фізичних осіб без інформації про їхні реальні доходи, з метою розуміння 
того, що позичальник буде у змозі цей кредит повернути; по-третє, здійснювати 
державну політику щодо стабілізації політичної та економічної ситуації в Укра-
їні; по-четверте, реалізовувати заходи щодо забезпечення сприятливих умов для 
підвищення рівня доходів населення; по-п’яте, підвищувати фінансову грамот-
ність населення шляхом проведення загальнодержавних програм щодо інфор-
мування громадян у сфері кредитування; по-шосте, розвивати короткострокове 
кредитування для придбання товарів народного споживання, оскільки рівень 
ризиковості такого виду кредитування значно менший, оскільки терміни креди-
тування невеликі (зазвичай до одного року), а суми кредиту порівняно незначні; 
по-сьоме, розвивати довгострокове кредитування з метою фінансування будів-
ництва житла або його купівлі. 
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МІСЦЕ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  

У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
 
Актуальність даної теми полягає в тому, що верховенство права є од-

ним з основних принципів розбудови правової держави, що закріплений ч. 1 
ст. 8 Конституції України. Даний принцип означає, що закон має вищу юри-
дичну силу стосовно всіх нормативно-правових актів та відіграє визначальну 
роль у правовій системі держави, в діяльності всіх суб’єктів права, насампе-
ред державних органів та їх посадових осіб. 

Метою даного дослідження є ґрунтовний розгляд та всебічний аналіз 
сутності, головних елементів поняття принципу верховенства права та ролі 
даного принципу в розбудові правової держави. 

Так, верховенство права розглядається як вищий принцип міжнародно-
го права, показник демократизму, законності, захисту миру та безпеки. Він 
має бути дієвим та реальним [1, с. 102]. В даному контексті О. Скакун наго-
лошує, що принцип верховенства права належить до загальних принципів 
права і може слугувати оптимальним регулятором, інструментом інтеграції 
[1, с. 100]. 

У свою чергу, С. Максимов зазначає, що верховенство права є універ-
сальним феноменом у двох значеннях. По-перше, як єдиний феномен євро-
пейської культури, що охоплює досвід як англомовних, так і континентально-
європейських країн. По-друге, в умовах глобалізації він стає універсальним 
принципом співіснування та співробітництва між різними народами й куль-
турами [2, с. 126]. 

Таким чином, можна стверджувати, що верховенство права – багатог-
ранне поняття і, як зазначає М. Козюбра, «багатоманітність граней, аспектів 
цього принципу не дозволяє втиснути його в рамки будь-якої юридичної де-
фініції» [3, с. 15]. 

Проблема становлення правової державності та громадянського суспі-
льства належить до фундаментальних питань сучасної теоретичної науки. Як 
зазначив А. Заєць, держава є правовою за умови, коли основою її функціону-
вання є право, що гарантує права й свободи громадян, обмежує державу, а 
державна влада здійснюється на засадах верховенства права та поділу влади 
на три гілки. 

Принцип верховенства права в характеристиці правової держави  за-
ймає центральне місце. Він пов’язаний із внутрішніми характеристиками са-
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мого права, його властивостями, співвідношенням з іншими регуляторами 
суспільних відносин. Верховенство права – це, безперечно, вияв загально-
людських цінностей, прояв розвитку культури суспільства; це головний засіб 
і мета суспільного розвитку, своєрідна демонстрація етапів формування та 
розвитку правової системи.  

На думку вчених, верховенство права покликане забезпечити не ефек-
тивну владну дію, тобто не якомога повніше підкорення громадян урядовим 
ініціативам, а саме навпаки – накладає правові обмеження на дії представни-
ків влади. Досягнення урядових цілей має бути підпорядковане громадянсь-
ким гарантіям свободи та безпеки. Завдання права не полягає в забезпеченні 
досягнення урядових цілей, а лише у забезпеченні стабільних конституцій-
них рамок, у межах яких відбувається взаємодія між громадянами, так само, 
як і між громадянином та державою.  

Сьогодні ефективно реалізується принцип верховенства права та зако-
ну, закріплений у документах Ради Європи та Європейського Союзу саме як 
принцип справедливості. Таким чином, він став основоположним фактором 
для розвитку ринкової економіки, соціальної держави. 

Україна є членом світового співтовариства, членом Ради Європи, тому, 
виходячи зі своїх міжнародно-правових зобов’язань, формує національну 
правову систему з огляду на принцип верховенства права, який визнається ст. 
8 Конституції [5]. Саме принцип верховенства права визначає співвідношен-
ня взаємодії права, держави, державних органів й інститутів, усіх осіб. Ідео-
логія держави, спираючись на цей принцип, будується на загальнолюдських 
цінностях, народовладді, загальній повазі до основних прав і свобод людини, 
без будь-якої дискримінації. 

Статус соціальної, правової держави являє собою високий рівень соці-
альної захищеності всіх громадян без будь-якої дискримінації. Рівень розви-
неності суспільства, його гуманності, ставлення до загальнолюдських цінно-
стей визначається його ставленням до найменш захищених членів суспільст-
ва. Правова та соціальна захищеність і гарантії також позначені принципом 
справедливості, особливо в умовах ринкової економіки [4, c. 7]. 

Отже, утвердження принципу верховенства права у нашій правовій 
державі є можливим за наявності повноцінного громадянського суспільства, 
оскільки виникнення верховенства права і правової держави обумовлено са-
ме потребами громадянського суспільства. Таким чином, принцип верховен-
ства права, як принцип справедливості, є невід’ємною складовою прогресив-
ного розвитку правової держави, прояву демократії в суспільстві та реально-
го забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 
 

Сучасна українська термінологія – це відносно стабільна і закріплена 
традицією лексико-семантична система, що перебуває у стані безперервного 
руху і поступового вдосконалення. Розвиток термінології зумовлений факто-
рами суспільно-політичного, фахового та мовного характеру [1, с. 8]. 

Впорядкована, уніфікована та стандартизована термінологія по праву 
вважається одним з основних показників стимулювання науково-
технологічного прогресу. Розвиток будь-якої галузі науки залежить від фор-
мування і вдосконалення її термінологічної системи. Важливою складовою 
конкурентоспроможного фахівця правничої галузі на сучасному ринку праці 
є високий рівень культури спілкування, зокрема фахового мовлення, що пе-
редбачає майстерне володіння термінологічною лексикою. Це свідчить про 
глибоке розуміння професійних понять і явищ та є умовою успішної фахової 
комунікації [1, с. 12].  

Різні проблеми професійного спрямування під час вивчення мови в не-
філологічних вищих навчальних закладах висвітлені в працях Я. В. Януш, 
В. В. Дубічинського, Г. І. Величко та ін. Окремі аспекти фахового мовлення 
юристів розглядали Н. В. Артикуца, О. Л. Копиленко, С. П. Кравченко, 
Б. Р. Стецюк.  

Основою для формування професійного мовлення в майбутніх юристів 
є фахова лексика, зокрема юридична термінологія, оволодіння якою поглиб-
лює не лише знання з мови, а й якість підготовки майбутніх фахівців [1].  
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У процесі формування термінологічної компетентності основополож-
ною є орієнтація студентів-юристів на засвоєння змісту, форм і засобів май-
бутньої професійної діяльності, що можливе лише при активному застосу-
ванні принципу міжпредметних зв’язків. Процес набуття знань, умінь і нави-
чок, а головне – досвіду, повинен, за словами В. Петрук, відбуватися через 
«організацію певних форм зовнішньої предметної діяльності, вростання ін-
дивіда у професійну культуру, завдяки чому й буде сформована термінологі-
чна компетентність майбутнього фахівця» [4, с. 54]. 

Процес засвоєння фахової термінологічної лексики студентами-
юристами умовно можна розподілити на два етапи: репродуктивний (вивчен-
ня загальнонаукової та юридичної термінології) та продуктивний (володіння 
опанованими термінами) [5]. 

Найважливішим методом оволодіння фаховою термінологією є спеціа-
льно розроблена система вправ за Т.В. Симоненко [5], оскільки вправи, ви-
значені за фазами породження мовлення (докомунікативні, комунікативні, 
посткомунікативні), є найбільш оптимальними для ефективного засвоєння 
термінологічної лексики. 

Застосування комунікативних вправ сприяє вмінню користуватися тер-
мінологічними ресурсами української мови у професійній сфері, брати участь 
у фаховому спілкуванні, обираючи правильну стратегію й тактику, правиль-
но використовувати мову в різноманітних соціально-детермінованих ситуа-
ціях з урахуванням культури професійної поведінки, мовленнєвого етикету, 
соціальних норм, стереотипів [5]. 

Враховуючи, що професія юриста є багатогранною й охоплює такі ва-
жливі сфери, як законодавство і законотворення, державне управління, юсти-
ція, нотаріат, правничі науки, правова інформація та ін., і що мова права – це 
складна, багаторівнева підсистема літературної мови зі своїми функціональ-
но-стильовими різновидами та жанрами, з багатим запасом специфічних мо-
вних засобів, цілком зрозуміло, що лінгвістична підготовка юриста сьогодні 
– це досить складний за своїм предметом і змістом систематично-
послідовний, творчий навчальний процес, який потребує концентрації зусиль 
майбутнього фахівця. 

Юристу необхідно на високому рівні володіти фаховою термінологією, 
адже її досконале знання, доцільне застосування в галузі юриспруденції є за-
порукою успішної професійної діяльності. Формуванню термінологічної 
компетенції слід приділяти увагу не лише у процесі вивчення фахових дис-
циплін, а й за допомогою засобів мови. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ  
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 

Сьогодні в Україні спостерігаються позитивні зрушення щодо розвитку 
підприємницької діяльності, що в свою чергу відбивається на економічному 
розвитку держави. Водночас такі позитивні тенденції сприяють і розвитку різ-
номанітних зловживань суб’єктами підприємницької діяльності. Зокрема, ши-
рокого поширення набула легалізація злочинного капіталу шляхом створення 
конвертаційних центрів, а їхня діяльність, звичайно, не сприяє, а завдає істот-
ної шкоди економічному розвитку держави та безпеці суспільства в цілому.  

Згідно зі статистичними відомостями про злочини господарської діяль-
ності Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури 
України, з 2014 р. до 2016 р. правоохоронні органи України зареєстрували 
1329 випадків фіктивного підприємництва, а також 133 конвертаційні центри, 
зокрема у 2014 р. – 405 випадків фіктивного підприємництва, 100 – конверта-
ційних центрів, 2015 р. – відповідно 332 та 43, у 2016 р. – 108 та 14 [1]. 

Більшість виявів злочинної діяльності конвертаційних центрів вчиня-
ються в умовах неочевидності. Механізм цих злочинів здебільшого виключає 
наявність свідків. У безпосередньому вчиненні злочину бере участь обмеже-
на кількість осіб. Важливим чинником є й те, що у кримінальному правопо-
рушенні нерідко відсутня потерпіла сторона (іноді очевидна незацікавленість 
несумлінних учасників фінансової діяльності у виявленні кримінальних пра-
вопорушень), зокрема у разі вчинення шахрайств в бюджетній сфері й бан-
ківській системі. Шкоду в разі вчинення цих злочинів заподіюють інтересам 
держави. Водночас порушення цих інтересів та спричинення шкоди здійс-
нюють приховано. Це означає, що органи, які є представниками інтересів 
держави, після вчинення кримінального правопорушення не отримують ін-
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формації про факт правопорушення. 
Таким чином, основне джерело поінформованості правоохоронних ор-

ганів пов’язане зі сферою ОРД. Особливість отримання вихідної інформації 
про злочини у фінансовій сфері шляхом проведення оперативно-розшукових 
заходів полягає, по-перше, у використанні різноманітних шляхів її надхо-
дження, а по-друге, у подоланні протидії цим заходам з боку зацікавлених 
осіб, що зумовлює складні ситуації перевірки. 

Слід також зазначити, що нині функціонування конвертаційних центрів 
носить міжрегіональний характер: фіктивні фірми реєструються в одній об-
ласті, розрахункові рахунки відкриваються в банківських установах іншої 
області, накопичення коштів (у тому числі шляхом їх розкрадання) відбува-
ється ще у ряді областей, а переказ коштів через кореспондентські рахунки 
відповідних банків – взагалі в іншому регіоні. На сьогодні конвертаційними 
центрами застосовуються такі основні механізми переводу безготівкових 
грошових коштів у готівку: ощадні сертифікати; страхові компанії; особи, які 
сплачують єдиний податок; перерахування коштів через «Лоро»-рахунки 
[2, с. 469]. 

На практиці фінансові операції, що проводяться у процесі легалізації зло-
чинно здобутих коштів з використання фіктивних підприємств, у 50-60% випа-
дків здійснюються з використанням «буферних» суб’єктів підприємництва. 

Водночас практику виявлення та розслідування кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів, достатньою мірою 
не напрацьовано. Механізм створення і подальшого використання конверта-
ційних центрів продовжує невпинно удосконалюватися, що потребує засто-
сування адекватних засобів стратегічного і тактичного порядку боротьби з 
фіктивним підприємництвом, розробки відповідних наукових рекомендацій, 
а також подолання наявних прогалин і недоліків у сфері регулювання таких 
відносин. 

Крім цього, слідчі не повною мірою орієнтуються в питаннях криміна-
лістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяль-
ністю конвертаційних центрів, особливостями документування та виявлення 
таких центрів, збиранням доказів, проведенням окремих слідчих (розшуко-
вих) дій і, зокрема, негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких слу-
гуватимуть доказовою базою у кримінальному провадженні. Все це викликає 
необхідність дослідження проблематики  розслідування кримінальних право-
порушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ  
В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
Проблема пошуку національної та політичної ідентичності в умовах 

сьогодення набуває особливої актуальності. Внаслідок тривалого проведення 
на українських землях уніфікаторської державної політики відбувалося роз-
мивання існуючих ідентичностей та водночас гальмувалося формування но-
вих, модерних, ідентичностей, що обумовило й кризу ідентичності, існуючу в 
сучасній Україні. 

У дослідженні проблем становлення української нації, формування на-
ціональної свідомості, пошуків ідентичності вагомий внесок зробили видатні 
вчені та суспільно-політичні діячі ХІХ – початку ХХ ст. (М. Костомаров, 
В. Антонович, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський). 

Розуміння особливостей формування національної та політичної іден-
тичності на українських землях неможливо поза історичним дискурсом, що у 
межах даної розвідки охоплює період із початку ХХ ст. Ще до недавнього 
часу етнічна належність не розглядалася як основний критерій визначення 
групової приналежності та відмінностей. Релігійним, становим відмінностям 
в межах одного народу приділялось більше уваги, ніж відмінностям між на-
родами. 

У процесі аналізу політичної ідентичності необхідно враховувати такі 
характеристики, як історичні умови, особливості етнічного складу населення, 
релігії та конфесії, представлені на даній території, рівень урбанізації, полі-
тичну культуру тощо. Феномен множинної ідентичності був типовим яви-
щем, притаманним імперіям ХІХ ст. Подвійні ідентичності у суспільній сві-
домості українців, як колективній так і індивідуальній, були на початку 
ХХ ст. звичайним та розповсюдженим явищем. 

В історичних умовах розвитку українського народу формування націо-
нальної та політичної української свідомості значно ускладнювалося. За не-
сприятливих обставин для національного розвитку українського народу, пе-
редусім масової денаціоналізації вищих, найбільш освічених і впливових 
прошарків українського суспільства, у українського населення формувалися 
подвійні (іноді і потрійні) ідентичності. 

Умови формування національної та політичної української ідентичнос-
ті на початку ХХ ст. ускладнили формування ідентифікаційних чинників та 
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призвели до існування у колективній та індивідуальній свідомості українців 
кількох ідентичностей водночас, поєднуючи імперську («великорусскую») – 
політичну та українську – етнічну. На початку ХХ ст. серед українців, що бу-
ли лояльні до офіційної імперської владної ідеології, підтримувалась думка 
про можливість розвитку українства тільки на російському ґрунті, в тісному 
та нерозривному зв’язку з «русской» культурою. Такий тип ідентичності мо-
жна визначити як «малоруський». 

Значний матеріал для аналізу стану національної свідомості та полі-
тичної ідентичності українців на початку ХХ ст. становить політична публі-
цистика, зокрема статті М. Грушевського. У праці «Українство в Росії, його 
запити і потреби» (1906 р.), М. Грушевський засуджував участь українців у 
загальноросійському революційному русі, оскільки це відвертало їх від 
розв’язання національних проблем, від національного українського руху [2]. 

Вагомий відсоток становили етнічні за походженням українці й серед 
представників російських націоналістичних партій, які відповідно до тогоча-
сної офіційної доктрини про єдність російського народу самоідентифікували 
себе як росіяни («русские»). Як зазначає В. Любченко, позиція російських 
націоналістичних організацій в українському питанні – це одночасно й пози-
ція політично активних етнічних українців – представників вищих верств су-
спільства, які повною мірою використовували переваги, що їх надавала їм 
офіційно визнана належність до панівної в імперії нації [3]. 

Додатковою причиною існування подвійної політичної лояльності було 
створення у Російській імперії певної суспільно-економічної ситуації, що 
майже унеможливлювала відкрите протистояння системі монархічної держа-
вної влади. Феномен подвійної політичної лояльності та пов’язану з ним по-
двійну національну самоідентифікацію української інтелігенції розглянуто у 
монографії І. Гирича, присвяченій українській суспільно-політичній думці 
середини ХІХ – початку ХХ ст. у Наддніпрянській Україні [1]. Отже, дослі-
джуючи процеси формування національної та політичної ідентичностей у на-
селення українських земель на початку ХХ ст., необхідно зважати на особли-
вості формування національної української самоідентифікації та враховувати 
складність етнополітичних процесів, що мали поширення саме на території 
України. 

Наявність подвійних ідентичностей у суспільній свідомості у минулому 
впливає на вибір ідентичності у сучасній Україні, тому сьогодні перед грома-
дянами України стоїть важкий і довгий шлях пошуку ідентичності, адекват-
ної етнополітичній ситуації в Україні. Пошуки ідентичності у сучасній Укра-
їні та наукове осмислення даного кола питань диктується нагальними потре-
бами українського суспільства – необхідності консолідації нації та захисту 
суверенітету та цілісності держави. Адже процеси завершення державо- і на-
цієтворення нерозривно пов’язані із процесами формування спільної іденти-
чності громадян України. 
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В умовах розбудови української державності, розвитку демократії, пра-
гнення до вступу в ЄС важливого значення набувають питання створення ді-
євих гарантій безпечної життєдіяльності людини, які законодавчо закріплені 
та мають дієвий механізм реалізації, що дозволяє максимально зменшити ри-
зик настання небажаних наслідків для її життя, здоров’я, честі, гідності, не-
доторканості та інших нормативно закріплених прав і законних інтересів.  

Особливої гостроти та актуальності питання забезпечення безпечної 
життєдіяльності набувають для тих категорій осіб, чия професійна діяльність 
нерозривно пов’язана з небезпекою та ризиком для життя та здоров’я. На 
жаль, підвищені ризик та небезпека є невід’ємними складовими професійної 
діяльності працівників права. Багато в чому особиста безпека працівника 
права залежить від нього самого – від його професійної, психологічної гото-
вності до дій в екстремальних ситуаціях, теоретичних знань та навичок з без-
пеки життєдіяльності та вмінні їх реалізувати на практиці, додержання за-
конності в діяльності, рівня дисциплінованості, уміння використовувати ін-
дивідуальні засоби захисту, наприклад табельну зброю, тощо. 

Правовою основою особистої безпеки працівників права є Конституція 
України, закони України «Про охорону праці», «Про державний захист пра-
цівників суду і правоохоронних органів»., «Про прокуратуру», Кодекс циві-
льного захисту України та ін. Праця прокурорів, слідчих, працівників органів 
внутрішніх справ пов'язана з використанням зброї під час виконання службо-
вих обов'язків.  

Право на носіння вогнепальної короткоствольної зброї та боєприпасів 
до неї надається громадянам України, які є народними депутатами України, 
членами Кабінету Міністрів України, керівними посадовими особами адміні-
страції Президента України, керівниками місцевих органів виконавчої влади 
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та місцевого самоврядування, суддями, прокурорами, слідчими, працівника-
ми правоохоронних органів або пенсіонерами зазначених органів, попередня 
робота яких була пов'язана із підвищеним ризиком (оперативно-розшукова 
діяльність, охорона громадського порядку, дізнання або досудове слідство).  

Серед заходів, які відповідно до ст. 5 Закону України «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів» можуть застосовуватися 
для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їхніх 
близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їхнього майна 
з урахуванням конкретних обставин, належить, зокрема, видача зброї, засобів 
індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку.  

Сьогодні забезпечення суддів зброєю та засобами індивідуального за-
хисту є невідкладним заходом здійснення їхньої безпеки. Проте цей процес 
заформалізований великою кількістю документів, що потребує багато часу. 
Тому часто-густо судді нехтують цією безпекою. Відтак, слід спростити по-
рядок придбання, видачі і носіння засобів індивідуального захисту для ви-
значених відповідними положеннями осіб, а в окремих випадках – зброї.  

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» прокурори і 
слідчі прокуратури мають право носити вогнепальну зброю.  

Забезпечення особистої безпеки працівників під час поводження з вог-
непальною зброєю є складовою оперативно-службової підготовки. Табельна 
вогнепальна зброя закріплюється за працівниками поліції, які прийняли При-
сягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову під-
готовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а та-
кож склали заліки зі знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її 
застосування, заходів безпеки у поводженні з нею, виконали практичну впра-
ву зі стрільби й отримали посвідчення про кваліфікацію у поводженні з табе-
льною зброєю. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх 
справ у системі службової підготовки проходять навчання і систематичну пе-
ревірку знань із питань безпеки у поводженні з табельною зброєю.  

Питання заходів безпеки у поводженні зі зброєю регулюється Інструкцією 
із заходів безпеки при проводженні зі зброєю, затвердженою наказом МВС Укра-
їни від 1 лютого 2016 року № 70, а ст. 46 Закону України «Про Національну 
поліцію» регламентує застосування вогнепальної зброї поліцейськіми. 

З 2016-2017 навчального року почалась підготовка фахівців з правоо-
хоронної діяльності з цивільних осіб у ВНЗ країни. Програма підготовки їх 
мусить бути наближеною до підготовки працівників поліції, у тому числі з 
вогнепальної зброї. Їх потрібно вчити користуватися вогнепальною зброєю, 
іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Усе це повинно 
бути законодавчо визначено, мусять бути певні інструкції, а, можливо, і При-
сяга. Це є проблема, яку потрібно вирішувати  не в стінах навчального закла-
ду, а на державному рівні. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 
Зовнішня політика України зорієнтована на ефективну і поступову ін-

теграцію до Європейського Союзу, тому результат забезпечення гендерної 
рівності в національній правовій системі має відповідати європейським стан-
дартам. 

В Європі гендерна рівність обумовлюється належним правовим зрів-
нянням можливостей жінки й чоловіка. Будь-яка правова система включає 
гендерні відмінності та наділяє жінок і чоловіків певним соціальним стату-
сом, а існуючі гендерні стереотипи й усталена система гендерних відносин 
впливають на формування і реалізацію окремих правових інститутів і норм. 
Гендерні відносини стають об’єктом правового регулювання й елементом 
правової системи, тому набувають залежності від будь-яких структурних чи 
елементарних перетворень у ній [1, с. 4]. Забезпечення гендерної рівності 
можливе за умови належного правового врегулювання статусу чоловіків і жі-
нок згідно з європейськими стандартами у конституції, спеціальному законі 
та, за єдиним підходом, у всій системі нормативно-правових актів. 

Положення будь-якого нормативно-правового акта мають гендерний 
вимір і закріплюють становище чоловіка і жінки за одним з підходів – дис-
кримінаційним, патерналістським або егалітарним. Дискримінаційним вва-
жається такий підхід до правового регулювання статусу особи, що обмежує 
права і можливості представників певної статі, частіше жінок, закріплюючи 
патріархат. Протилежним до нього є патерналістський підхід у правовому ре-
гулюванні статусу особи, що наділяє жінок додатковими, порівняно з чолові-
ками, правами, свободами, можливостями і гарантіями їх забезпечення. Ега-
літарний підхід характеризується найбільш гуманним і справедливим став-
ленням до представників обох статей, оскільки регулює їх правове становище 
на засадах безумовної рівності, індивідуальності та унікальності.  

У процесі формування та удосконалення вітчизняного законодавства 
Україна має орієнтуватися на провідну європейську практику забезпечення 
гендерної рівності та впровадження егалітарної політики. 

Проблема забезпечення гендерної рівності є глобальною та актуальною 
для кожної держави. Але найбільшого прогресу в її розв’язанні досягли краї-
ни Європейського Союзу, зокрема скандинавські країни. Вони характеризу-
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ються високорозвиненою правовою системою та демократичними інститута-
ми, а також нижчим, порівняно з Україною, рівнем правового нігілізму. У 
країнах ЄС провідне значення відводиться саме практиці правозастосування 
та правореалізації у сфері гендеру. Відповідній діяльності обов’язково пере-
дує розробка та прийняття гендерно-розвиненого законодавства, запрова-
дження якого забезпечує досягнення принципу гендерної рівності та парите-
ту [2, c. 74]. Європейськими та іншими міжнародними організаціями вже ро-
зроблено систему правових актів і рекомендацій щодо забезпечення гендер-
ної рівності, яка становить для України інтерес.  

У зв’язку з ратифікацією 26 квітня 2014 р. Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
Україна не тільки отримала можливість стати повноцінним членом в Євро-
пейському Союзі, а й здобула рекомендації щодо проведення реформ для до-
сягнення відповідності Копенгагенським критеріям.  

У ст. 419 Угоди передбачено необхідність посилити діалог та співробі-
тництво сторін щодо забезпечення, зокрема, гендерної рівності та недискри-
мінації. А у ст. 420 зауважено, що така співпраця має бути спрямована на за-
безпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, 
освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі 
прийняття рішень [3]. Для створення умов, сприятливих для співпраці між 
сторонами в Україні, вже розроблено основні програмні документи. 

Так, на виконання зазначених вимог Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна-2020» визначено, що впровадження європейських стандартів життя та ви-
хід України на провідні позиції у світі пов'язані з необхідністю забезпечення 
взаємної поваги та толерантності в суспільстві. Це, безумовно, включає і ген-
дерну толерантність. Для реалізації Стратегії заплановано проведення 
62 реформ, серед них і ті, через які можна вирішити гендерні питання – ре-
форма сфери трудових відносин, реформа системи національної безпеки та 
оборони, програма національної єдності та підтримки національних меншин, 
реформа системи соціального захисту, пенсійна реформа, програма розвитку 
для дітей та юнацтва та інші. Хоча серед них не передбачено реформи у сфері 
гендерної політики, вважаємо, що вона може проходити в межах суміжних 
реформ. 

Сьогодні Україна визначається з напрямами удосконалення правового 
забезпечення гендерної рівності, орієнтуючись на практику європейських ін-
ституцій, зокрема Ради Європи. 

Рада Європи приділяє значну увагу цим питанням протягом останніх 
десятиліть, свідченням чого серед іншого є Декларація 1988 р. Комітету міні-
стрів про рівність жінок та чоловіків та Декларація Комітету міністрів 2009 р. 
про перетворення гендерної рівності в реальність [4, c. 3]. Для сприяння лік-
відації всіх форм дискримінації стосовно жінок та заохочення дійсної рівнос-
ті між жінками та чоловіками, у тому числі шляхом надання жінкам самос-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

24 

тійності, Радою Європи було розроблено Конвенцію про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(Стамбульська конвенція). 

Стамбульська конвенція передбачає заходи боротьби з насильством 
щодо жінок, а також гарантує захист від гендерної дискримінації.  

Отже, для України необхідність ратифікації Стамбульської конвенції 
зумовлена двома основними чинниками: потребою забезпечення гендерної 
рівності та перспективою інтеграції України до Європейського Союзу. Пріо-
ритетним завданням України сьогодні є ратифікації Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та бо-
ротьбу із цими явищами, а також гарантування виконання Стратегії Ради Єв-
ропи у сфері гендерної рівності. Удосконалення національного  законодавст-
ва України має бути спрямованим і на реалізацію міжнародних правових до-
кументів щодо застосування гуманного гендерного підходу, поширення ген-
дерних знань, подолання гендерних стереотипів. 

 
Література 

1. Оніщенко Н. Правове регулювання гендерних процесів в Україні: стан та перс-
пективи розвитку / Н. Оніщенко, М. Томашевська // Держава і право. Юрид. і політ. науки 
: зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 
№ 28. – С. 3-10. 

2. Оніщенко Н. Гендерно-чутлива політика як спосіб подолання правового нігілі-
зму / Н. Оніщенко, О. Матвієнко, М. Томашевська // Держава і право. Юрид. і політ. науки 
: зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 
№ 30. – С. 18-25. 

3. Угода про асоціацію  між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони від 27 червень 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Ст. 2125. 

4. Recommendation CM/Rec (2013) 1 of the Committee of Ministers to member States 
on gender equality and media – K. : ФОП Комаров М. В., 2013. – 14 с. 

 
 

Гура Олена Станіславівна 
студентка 5 курсу юридичного факультету  

Дніпропетровського  державного  
університету внутрішніх справ 

 
ПРАВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

НА ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ 
 

Одним з основних напрямів державної політики на сучасному етапі ро-
звитку українського суспільства є реалізація права громадян на житло, що за-
кріплене у Конституції, Житловому кодексі та інших нормативно-правових 
актах України. Сьогодні в Україні питання забезпечення захисту та віднов-
лення житлових прав громадян потребує особливої уваги. Житлові права 
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громадяни можуть захищати як у судовому, так і у позасудовому порядку. 
Відповідно до ст. 3 Конституції України [2] права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Повнота, ефектив-
ність та своєчасність забезпечення житлових прав громадян визначає рівень 
розвитку демократії та права в нашій державі. 

Крім того, комплексне науково-практичне вирішення житлової про-
блеми громадян є актуальним напрямом дослідження у правовій науці. 

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини та 
громадянина захищаються судом. Зміст права на захист полягає у можливос-
ті фізичної особи у встановленому законом порядку звернутися до суду за 
охороною свого права і захистити його відповідними способами, передбаче-
ними законом. Особливістю захисту суб’єктивних цивільних прав та інте-
ресів є можливість вибору різних порядків забезпечення порушення прав і 
правового впливу на порушника, що не обмежується способами, встановле-
ними ст. 16 Цивільним Кодексом України. 

Згідно з Європейською конвенцію про захист прав людини право на 
житло є одним із основних соціально-економічних прав людини. Відповідно 
до Загальної декларації прав людини кожен має право на такий життєвий рі-
вень, включаючи житло, який є необхідним для підтримання його здоров’я і 
добробуту його самого та його сім’ї. 

В Україні право на житло вперше було закріплено в Конституції УРСР 
1978 р. У свою чергу, Конституція України 1996 р. визначила, що кожен має 
право на житло і держава створює умови, за якими кожний громадянин ма-
тиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.  

Конституційне право на житло містить заборону примусового позбав-
лення житла не інакше як на підставі закону і за рішенням суду. Цьому праву 
кореспондує обов’язок держави створювати умови для його захисту та реалі-
зації. Основною гарантією для реалізації права на житло є те, що ніхто не 
може бути примусово позбавлений житла інакше, як за рішенням суду [3]. 

Випадків позбавлення права власності лише на тій підставі, що власник 
не виконує свого обов’язку щодо утримання належного йому майна (відпові-
дно до ст. 322 Цивільного кодексу України тягар утримання майна лежить на 
власнику), ні ЦК, ні іншими законами України не передбачено. Власники бу-
динків та квартир мають не лише права, а й певні обов’язки, зокрема щодо 
забезпечення схоронності житлового будинку (квартири). Так, відповідно до 
ст. 151 Житлового кодексу України [1] «громадяни, які мають у приватній 
власності житловий будинок (квартиру), зобов’язані забезпечувати його збе-
реження, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утриму-
вати в порядку прибудинкову територію». І далі – ст. 151 ЖК України: «Без-
господарне утримання громадянином належного йому будинку (квартири) 
тягне за собою наслідки, передбачені ЦК Української РСР». До кінця 1993 р. 
цілком реальним наслідком безгосподарного утримання приміщення мало 
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бути безоплатне вилучення такого приміщення у власника на підставі рішен-
ня суду за позовом виконавчого комітету районної, міської, районної в місті 
ради (ст. 135 ЦК Української РСР в редакції до 16.12.1993). ЦК України, на 
відміну від старого радянського ЦК України, не містить правових норм, які б 
вирішували проблему безгосподарного утримання громадянином квартири, 
що йому належить, шляхом простого вилучення такої квартири [3]. 

Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод зобов’язала нашу державу створити надійні та ефективні ме-
ханізми виконання рішень Європейського суду з прав людини та застосуван-
ня практики цього суду як джерела права. 

Вперше чинний ЦК України найбільш повно й чітко визначив поняття 
житла та його видів. Так, за ст. 379 ЦК України житлом визнається житловий 
будинок, квартира та інші приміщення, призначені та придатні для постійно-
го проживання в них [5]. 

Стаття 380 цього кодифікованого нормативного акта житловим будин-
ком визначає будівлю капітального типу, споруджену з дотриманням встано-
влених вимог і призначену для постійного проживання. Згідно зі ст. 381 ЦК 
України садибою визнається земельна ділянка разом із розташованим на ній 
житловим будинком, господарсько-побутовими приміщеннями, наземними і 
підземними комунікаціями та багаторічними насадженнями. Квартирою, за 
ст. 382 ЦК України, є ізольоване помешкання в житловому будинку, що при-
значене та придатне для постійного проживання в ньому [5]. 

У роботі С.П. Хіміч було підсумовано, що житлом як місцем прожи-
вання є не тільки будинок чи квартира, що є власністю певної особи, але та-
кож орендоване приміщення, яке особа займає з року в рік протягом значного 
проміжку часу, офісне приміщення або інші приміщення ділового призна-
чення, транспортні засоби, пристосовані для проживання, тощо [3]. 

Погоджуючись з Р.В. Холод, зазначимо, що захист у житловій сфері, на 
відміну від цивільно-правового захисту, має свої особливості.  

Поняття захисту в житловій сфері необхідно розглядати як передбачені 
законодавством заходи, що здійснюються фізичною особою самостійно з ви-
знання порушення та поновлених цих прав і законних інтересів як користу-
вачів, так і власників житла. В юридичній літературі визначається поняття 
захисту, під яким розуміють заходи, спрямовані на припинення правопору-
шень і притягнення правопорушників до передбаченої законом відповідаль-
ності відповідно до процесуального законодавства України [4]. 

Право фізичних осіб на житло як одна із форм забезпечення природних 
прав людини охороняється законом, його захист здійснюється судом. У рам-
ках юрисдикційної форми захисту, у свою чергу, виділяють загальний і спе-
ціальний порядок захисту порушень прав. За загальним правилом, захист ци-
вільних прав та інтересів здійснюється в судовому порядку. Основна маса 
цивільно-правових спорів розглядається міськими, апеляційними й іншими 
судами загальної юрисдикції. Конституційне право на судовий захист є 
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суб’єктивним правом, належить не тільки всім громадянам, але і кожному 
окремо. Право на судовий захист означає, що безпосередній захист прав та 
інтересів громадян державою здійснюється за допомогою діяльності суду. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що у чинному законодавстві України 
визначено основні поняття житлового законодавства. Залежно від правового 
змісту житлових прав, мети реалізації, а також існування спору про право фі-
зична особа має право звернутися за захистом своїх житлових прав до визна-
чених законом державних органів, їх посадових осіб, які зобов’язані здійсни-
ти захист цих прав на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ  
 
Наразі в Україні існують проблеми правового характеру, що склалися у 

сфері охорони якісного стану земель, тому в державі виникає потреба засто-
совувати дієві засоби, щоб уникнути жахливої і безповоротної ситуації щодо 
родючих ґрунтів України. Отже, головним та очевидним засобом запобігання 
погіршенню земель є їх моніторинг.  

Дане питання досліджувалося в працях таких вчених, як 
Т.К. Оверковська, М.І. Єрофєєв, Г.Л. Землякова, В. Петриченко, Е.В. Позня-
ков, Н.Р. Малишева, С.В. Шарапова та ін. Але разом з тим постають окремі 
праві аспекти щодо регулювання моніторингу земель, що потребують пода-
льшого розвитку та дослідження.  

Головною метою статті є аналіз правового регулювання моніторингу 
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земель за законодавством України.  
Моніторинг земель (англійською monitoring – контроль, від латинської 

monitor – той, хто попереджає, застерігає, радник, консультант) являє собою 
регулярне спостереження за станом природних, технічних і соціальних про-
цесів з метою оцінки, контролю та прогнозування [1, с. 764]. 

Взагалі такий новий напрям, як моніторинг земель, почав набирати ве-
ликих обертів з кінця 1970-80-х років. Тоді країни, де було розвинуто аграрне 
виробництво, зіштовхнулись з деградацією ґрунтів після великого механіч-
ного та хімічного навантаження на них. Відтоді в тих країнах розпочали роз-
виватися нові захисні системи для ґрунтів.  

Вперше поняття «моніторинг земель» закріплено  в Земельному кодек-
сі України, прийнятому 18.12.1999 як система спостереження за станом зе-
мель з метою своєчасного виявлення змін, оцінки, відтворення та ліквідації 
наслідків негативних процесів [2].  

Відповідно до положень ст. 22 Закону України «Про охорону навколи-
шнього природного середовища» від 25.06.1991 [3] моніторинг довкілля 
здійснюється з метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу 
інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування 
його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 
ефективних управлінських рішень.  

На думку науковців, система моніторингу створена з метою 
об’єктивізації змін у кількісному й якісному стані навколишнього природно-
го середовища. Вона базується, з одного боку, на узагальненні інформації про 
зміни у стані навколишнього природного середовища, а з іншого – на її дета-
лізації [4, с. 58]. 

На даному етапі розвитку моніторинг земель має певні недоліки. Із ви-
сновків та оцінки вчених можна сказати, що Україна – одна з небагатьох кра-
їн Європи, яка не має моніторингових меж та інформаційної системи про 
стан землі і природних ресурсів і, як в наслідок, не має  цільної згрупованої 
методики проведення спостережень. В Україні завданням моніторингу відпо-
відає агротехнічна паспортизація. Але це не є моніторингом, оскільки спо-
стереження робляться не на постійних ділянках та за обмеженим переліком 
показників, не дають повної інформації щодо змін родючості ґрунтів, оскіль-
ки не визначають фізичні, хімічні та біологічні показники.  

Оскільки в Україні немає чітко визначеного органу щодо моніторингу 
земель, то надалі про якість та родючість ґрунтів можна буде забути.  

Отже, можна дійти висновку, що Україні потрібно створити Центр мо-
ніторингу земель, який би виконував проведення моніторингу та концентра-
цію достовірної інформації про стан земель у країні. Даний процес дав би 
змогу створити інформаційну базу даних та активно впливав би на всі земе-
льні трансформації. А для вдосконалення системи в Центрі моніторингу зем-
лі мають працювати кваліфіковані працівники, оскільки вони здійснювати-
муть моніторинг земель, ведення бази даних, ґрунтове обстеження тощо. Да-
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ний орган слід наділити певними повноваженнями щодо зупинення виробни-
цтва промислової продукції, що використовується в агротехнологіях, які при-
зводять до погіршення та неродючості ґрунтів.  
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ФІЛОСОФІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА:  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
 

Філософія екологічного права (далі – ф.е.п.) – напрям філософсько-
правової думки, що займається осмисленням сутності екологічного права, 
його значенням для суспільства, місця в системі права, можливостей впливу 
на суспільні відносини з метою забезпечення стабільного розвитку. Ф.е.п. 
має інтегрований та  комплексний характер й може розглядатися в двох аспе-
ктах: як наука і як навчальна дисципліна в системі юридичної освіти. 

Початок формування цього напряму філософської думки припадає на 
другу половину ХХ століття і пов’язується із усвідомленням суспільством 
глобальних проблем людства, зокрема екологічних. Одним із перших у віт-
чизняній науці на потребу зміни парадигми взаємодії людини з довкіллям 
звернув увагу В.І. Вернадський. У праці «Кілька слів про ноосферу» (1943 р.) 
він зазначав, що людина повинна, зважаючи на те, що є фактором кількісних 
змін вільних хімічних елементів, зокрема металів та газів, перебудувати сфе-
ру свого перебування через трансформування життєдіяльності. Земля перей-
шла після геосфери і біосфери у наступну фазу розвитку – ноосферу, яка ха-
рактеризується взаємопов’язаністю планетних і космічних процесів, єдністю 
природних і соціально-історичних процесів. До 1960-х років екологія розгля-
далась як доволі вузька сфера дослідження відносин між соціальними 
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суб’єктами певного регіону щодо охорони навколишнього природного сере-
довища і раціонального використання природних ресурсів з метою забезпе-
чення якості довкілля, яка (сфера) становила практичний інтерес лише для 
небагатьох фахівців-біологів. 

Виокремлення ф.е.п. як складової науки ф.п. відносять на поч. XXI ст. 
В Україні проводиться цілий ряд наукових конференцій, круглих столів, які 
присвячені проблемам філософії права. На міжнародному рівні було прове-
дено декілька всесвітніх конгресів з філософії права: «Право і політика в по-
шуках балансу» (XXI конгрес Міжнародної асоціації філософії права та соці-
альної філософії, м. Лунд (Швеція), 2003 р.), «Право і справедливість у гло-
бальному суспільстві» (XXII конгрес Міжнародної асоціації філософії права 
та соціальної філософії, м. Гранада (Іспанія), 2005 р.), «Право і правові куль-
тури у 21 столітті: відмінності та єдність» (XXIV конгрес Міжнародної асоці-
ації філософії права та соціальної філософії, м. Краків (Польща), 2007 р.), 
«Проблеми гармонії та верховенства права» (м. Пекін (Китай), 2009 р.) та ін. 
На цих форумах науковцями з різних країн порушувалися проблеми й ф.е.п. 

В основі розвитку науки філософії екологічного права лежить обґрун-
товане вчення про природне право, яке має своє відображення в роботах 
Аристотеля, Цицерона, Павла, Ульпіана, Сократа, Платона, Святого Авгус-
тина, Фоми Аквінського, Г. Гроція, Гоббса, Томазія, Вольфа, С. Пуфендорфа, 
Дж. Локка, І. Канта, Ж-Ж. Руссо, П. Гольбаха, Бентама та ін. В Україні 
останнім часом також з’явилося чимало публікацій з філософсько-правової 
проблематики, найбільш цікавими є праці: В.Д. Бабкіна, М.Г. Братасюк, 
Ю.О. Волошина, А.П. Гетьмана, К.К. Жоля, А.А. Козловського, М.І. Козюб-
ри, В.В. Костицького, М.В. Костицького, С.І. Максимова, Н.М. Онищенко, 
Л.В. Петрової, П.М. Рабіновича, С.С. Сливки, О.Д. Тихомірова, 
Ю.С. Шемшученка, В.В. Шкоди, Б.Ф. Шміля та ін.  

У 1980-90-і роки посилюється тенденція до аксіологізації економічної 
теорії, що, в свою чергу, активізувало процес теоретичного обґрунтування 
етичних засад бізнесу та менеджменту, етизації ділових відносин на основі 
онтологічних та аксіологічних засад «етики відповідальності», запропонова-
ної  Гансом Йонасом для технологічного суспільства у вигляді принципу від-
повідальності. 

Слід зазначити, що деякі принципи природного права не знаходять сво-
го вираження в екологічному праві й стають принципами права в загальному 
розумінні, інші в силу об’єктивних причин залишаються ідеями. Також ф.е.п. 
дозволяє визнати концепцію єдності та взаємопроникнення природного й по-
зитивного екологічного права. 

У системі юридичної освіти окремі теми з ф.е.п передбачені тематич-
ними планами навчальних дисциплін: філософії права, загальної теорії дер-
жави та права, екологічного права, аграрного права та ін. Так, наприклад, ви-
вчення теми «Школи філософії права» передбачено в тематичному плані на-
вчальної дисципліни з філософії права. Ф.е.п. покликана виконувати  функ-
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цію інтегратора знання не тільки про право, але й про людину в системі пра-
ва, долаючи протистояння нормативістського, природно-правового, соціоло-
гічного підходів до праворозуміння.  

Квінтесенцією філософії екологічного права можна вважати таке по-
ложення: необхідність подальшого просування ідеї стійкого розвитку на всіх 
рівнях й інтеграції його економічної, соціальної й екологічної складових, 
врахування їх взаємозв’язку для досягнення мети стійкого розвитку в усіх 
його аспектах; для забезпечення правильного балансу між економічними, со-
ціальними і екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь слід 
прагнути досягнення гармонії з природою. 
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ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗНИЩЕННЯ 

АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА  
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ 

 
Держава визнає усі суб'єкти права власності рівними перед законом і 

має забезпечувати захист їх прав. Ніхто не може бути протиправно позбавле-
ний права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 13, 41 
Конституції) [1]. Встановлення кримінальної відповідальності за знищення 
або пошкодження чужого майна є одним із засобів захисту права власності 
державою. Загальні норми, якими встановлену кримінальну відповідальність 
за знищення або пошкодження чужого майна, закріплені у ст. 194, 196 КК 
України. Знищення або пошкодження чужого майна виступають ознаками 
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об’єктивної сторони також злочинів, передбачених іншими статтями, напри-
клад, ст. 271--277, 281, 282, 291, 411, 412 та ін., які є спеціальними нормами. 

З буквального тлумачення диспозиції ст. 196 КК витікає, що предметом 
передбаченого нею злочину є будь-яке і у будь-якій кількості чуже майно, що 
знищується або пошкоджується з необережності, якщо при цьому було спри-
чинено тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей. Кількісні показники 
нижньої межі майнової шкоди, заподіюваної внаслідок пошкодження чи 
знищення майна, можуть обмежуватись лише положеннями ч. 2 ст. 11 КК 
про малозначність та примітки до ст. 51 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення, тобто така шкода має перевищувати 0,2 розміру неопо-
датковуваного мінімуму доходів громадян (далі – НМДГ). На відміну від 
злочину, пов’язаного з  необережним знищенням або пошкодженням майна 
(ст. 196 КК), злочин «умисне знищення або пошкодження чужого майна», ві-
дповідно до ч. 1 ст. 194 КК, утворює знищення або пошкодження чужого 
майна у великих розмірах, якими, відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК, 
є ті, що на момент вчинення злочину у 250 і більше разів перевищує НМДГ. 
Такий значний розрив між розміром шкоди, взятим за основу при криміналі-
зації діянь за ст. 194 та ст. 196 КК, вбачається нелогічним, особливо з ураху-
ванням того, що умисна форма вини, яка є ознакою суб’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст. 194 КК, вказує на більшу суспільну небезпечність 
особи і злочину, ніж у випадку вчинення таких самих дій з необережності. 

Для основного складу злочину за ст. 194 КК достатньо посягання на 
власність і заподіяння майнової шкоди у великих розмірах, а склад злочину, 
передбачений ст. 196 КК, утворюють діяння, які, крім права власності, пося-
гають і на здоров'я або життя людей і мають наслідком заподіяння тяжких ті-
лесних ушкоджень або загибель людей. Тут і в інших статтях, наприклад у 
ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 241 та ін., термін «людей» фактично розуміють як «хоча б 
одній людині» [2]. Але деякі автори вважають, що вказане поняття в ст. 196 
КК слід розуміти як смерть двох або більше людей, а у випадку заподіяння 
смерті одній людині – кваліфікувати дії за ст. 119 КК як вбивство з необере-
жності, а в ст. 194 КК – як смерть двох або більше людей, а заподіяння смерті 
одній людині охоплюється ознакою «інші тяжкі наслідки» [3, с. 453, 456]. 
Перша точка зору вбачається більш переконливою і логічною, але вимагає 
редагування кримінально-правових норм шляхом зміни терміна «людей» на 
«людини» або «особи». Друга вбачається прикладом майстерного нівелю-
вання недоліків законодавчої техніки шляхом тлумачення норм, що має від-
повідати її меті. 

Основною підставою криміналізації необережного знищення або пош-
кодження чужого майна за ст. 196 КК вбачається настання наслідків не у виді 
знищення або пошкодження майна, а спричинення тяжких тілесних ушко-
джень або загибелі людей. Така конструкція ст. 196 КК спрямована більш на 
покарання за необережне спричинення тяжких тілесних ушкоджень або сме-
рті людині, а не за необережне знищення чи пошкодження чужого майна. 
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Право власності, а також здоров'я та життя людини не є рівноцінними 
об’єктами. Життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю, що 
закріплено Конституцією (ст. 3). Заподіяння смерті декільком особам має бі-
льшу суспільну небезпечність, ніж заподіяння смерті одній людині, а тому у 
низці статей (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 119 КК та ін.) обґрунтовано передбачене 
як кваліфікуюча ознака. 

Суб'єктивна сторона злочину за ст. 196 КК характеризується необере-
жною формою вини у виді злочинної самовпевненості або злочинної недба-
лості як щодо наслідків у виді знищення або пошкодження чужого майна, так 
і щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або смерті людині. За необе-
режне спричинення останніх кримінальну відповідальність встановлено стат-
тями 119 та 128 КК як за самостійні злочини. При цьому санкція ч. 1 ст. 119 
КК є значно суворішою за санкцію ст. 196 КК (до 5 років позбавлення волі і 
до 3 років позбавлення волі), а ч. 2 ст. 119 КК – взагалі є безальтернативною і 
передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Сан-
кція ж ст. 128 КК навпаки є істотно м’якшою від санкції ст. 196 КК. Вказане 
вказує на неузгодженість та суперечливість диспозицій та санкцій цих норм. 
Основна причина цього вбачається в конструкції ст. 196 КК, в якій наслідки у 
виді тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людей утворюють необхідну 
умову кримінальної відповідальності за необережне знищення або пошко-
дження чужого майна. При цьому розмір майнової шкоди, заподіюваної з не-
обережності, є необмеженим. Така конструкція ст. 196 КК послаблює право-
вий захист і права власності, життя людини від посягань, вчинюваних з нео-
бережності. Так, наприклад, за заподіяння смерті іншій особі внаслідок нео-
бережного поводження з легкозаймистою речовиною відповідно до ч. 1 
ст. 119 КК покарання у виді позбавлення волі встановлено в межах від трьох 
до п’яти років, а за такі ж дії, що спричинили загибель двох або більше осіб, 
– від п’яти до восьми років. А у випадку, якщо необережне поводження з 
легкозаймистою речовиною мало наслідком знищення будинку, в якому пе-
ребували та загинули люди, такі дії підпадають під ознаки ст. 196 КК і мак-
симальне покарання за нього не може перевищувати трьох років позбавлення 
волі. Вказане суперечить принципу справедливості в праві. 

Отже, з метою усунення вказаних недоліків пропонується: 
1) частину 1 ст. 194 КК викласти у такій редакції: «1. Умисне знищення 

або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у значних розмірах, –  
карається штрафом у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 
двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на той самий строк»; 

2) частини 1 і 2 ст. 194 КК вважати відповідно частинами 2 і 3 ст. 194 
КК; 

3) викласти статтю 196 КК у такій редакції:  
«Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна 
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1. Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що заподія-
ло шкоду у значних розмірах, - 

карається штрафом у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста два-
дцяти годин, або виправними роботами на строк до одного року. 

2. Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що заподія-
ло шкоду у великих розмірах, - 

карається штрафом у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 
двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на строк до той самий строк. 

3. Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що заподія-
ло шкоду в особливо великих розмірах, - 

карається штрафом у розмірі від трьохсот до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до трьох ро-
ків, або обмеженням волі на строк до той самий строк»; 

4) у п. 2 примітки до ст. 185 КК замість «та 190» викласти: «190 та 
196»; 

5) у пп. 3 і 4 примітки до ст. 185 КК після цифри «194» додати «196». 
Спричинення людині через необережне знищення або пошкодження 

майна тілесних ушкоджень середньої тяжкості або тяжких, а також смерть 
людини мають утворювати самостійний злочин і підлягати кваліфікації за 
статтями, якими передбачені відповідні злочини проти життя та здоров'я осо-
би. 

Запропоноване рішення дозволить усунути вказані недоліки Криміна-
льного кодексу України, а також вирішити значну частину проблемних пи-
тань, пов'язаних з кримінальною відповідальністю за посягання на власність, 
життя та здоров'я особи, сприятиме більш ефективному кримінально-
правовому захисту цих соціальних цінностей. 
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ФОРМА І ЗМІСТ ВИНИ  
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Суб'єктивна сторона злочину «масові заворушення», передбаченого 

ст. 294 Кримінального кодексу України, характеризується виною у формі 
умислу, а психічне ставлення винної особи до його наслідків може характе-
ризуватись умислом або необережністю [1, с. 695]. Встановлення вини, її фо-
рми, виду і змісту є необхідною умовою не тільки для підстави кримінальної 
відповідальності, але й, разом з характером і ступенем вини, суттєво впливає 
на визначення виду і розміру покарання за вчинення злочину. У статтях 24 та 
25 КК законодавець закріпив узагальнені поняття, якими визначаються види 
умислу та необережності, але які не відображають усі їх можливі прояви у 
злочинах, передбачених КК. Особливо це проявляється у складних та багато-
об’єктних злочинах, а також злочинах, вчинюваних у співучасті, коли інтеле-
ктуальний і вольові моменти щодо вчинюваних злочинних діянь та їх наслід-
ків відрізняються. 

Масові заворушення – злочин зі складним складом, бо посягає на декі-
лька безпосередніх об’єктів шляхом вчинення різноманітних дій, а також за-
подіяння різного виду суспільно небезпечних наслідків, які є ознаками ін-
ших, окремих злочинів. Наприклад, грубе порушення громадського порядку, 
насильство щодо особи, знищення та/або пошкодження чужого майна, опір 
представника влади, заподіяння тілесних ушкоджень, а також смерті особі та 
ін. А тому наведена вище характеристика суб’єктивної сторони злочину, пе-
редбаченого ст. 294 КК, розкриває її певною мірою, але неповно. 

Зміст вини суб’єкта злочину «масові заворушення» характеризують ін-
телектуальний та вольовий моменти щодо дій, які особа вчинює особисто, а 
також вчинюваних іншими учасниками цього злочину, та щодо суспільно не-
безпечних наслідків вказаних дій. На зміст вини впливає також форма участі 
особи у масових заворушеннях (організація масових заворушень чи активна 
участь у масових заворушеннях) та конструкція складу злочину (формаль-
ний, матеріальний чи усічений). Встановлення змісту вини у злочинах зі 
складним (складеним) складом, а також вчинюваних у співучасті у більшості 
виходить за межі умислу, необережності та їх видів й вирішується в межах 
складної вини, яку ще називають змішаною або подвійною. Науці криміналь-
ного права відомі різні точки зору щодо вказаної форми вини: заперечення її 
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існування [2, с. 48; 3, с. 5, 6] та її беззаперечне визнання [4, с. 333; 5, с. 112-
113]. Автор є прибічником останньої, бо саме в межах вчення про три форми 
вини, з урахуванням вчення про змішану форму вини, є можливим всебічне 
дослідження й об’єктивна оцінка психічних процесів суб’єкта злочину зі 
складним складом, а також вчинюваного у співучасті, зокрема організація 
масових заворушень або активна участь у масових заворушеннях. 

Вбачається, що зміст вини у злочині «масові заворушення» у формі ор-
ганізації масових заворушень характеризується виною у формі прямого уми-
слу, зміст якого утворюють усвідомлення винною особою суспільно небезпе-
чного характеру своїх дій, спрямованих на виникнення масових заворушень 
та/або їх продовження, розростання, або на керування ними та ін., передба-
ченням неминучості або можливості настання їх суспільно небезпечних нас-
лідків у вигляді масових заворушень, передбачених ст. 294 КК (хоча б одного 
будь-якого з них), та бажанням діяти саме у такий спосіб задля настання нас-
лідків у вигляді масових заворушень, що супроводжуються хоча будь-якими 
із передбачених у статті суспільно небезпечним діями або їх наслідками. За-
кінченим склад злочину у даному випадку є з початком організованих вин-
ною особою масових заворушень. 

Дії особи, яка приєдналася до участі в масових заворушеннях як їх кері-
вник, утворюють закінчений склад злочину з моменту початку фактичного ви-
конання нею вказаних функцій. Суб'єктивна сторона злочину при цьому хара-
ктеризується усвідомленням винною особою того, що вона керує учасниками 
масових заворушень, розуміє зміст масових заворушень і своїх дій, а також 
усвідомлює неминучість або можливість настання їх суспільно небезпечних 
наслідків у вигляді тривання (розростання) масових заворушень і бажає так ді-
яти та настання вказаних наслідків. Тобто така особа у вказаній частині вчи-
нення злочину «масове заворушення» діє також тільки з прямим умислом. 

Вина особи, яка бере активну участь у масових заворушеннях, характе-
ризується прямим умислом. Зміст вини такої особи характеризується усвідо-
мленням нею факту масового заворушення, а також своєї ролі в ньому – ак-
тивного учасника і суспільної небезпечності своїх дій, неминучості та/або 
можливості настання їх суспільно небезпечних наслідків у вигляді грубого 
порушення громадського порядку, що супроводжується насильством над 
особою та/або іншими діями та наслідками, передбаченими ст. 294 КК, а та-
кож бажанням так діяти та настання таких наслідків. 

Враховуючи те, що значна частина учасників масових заворушень мо-
жуть бути непоінформованими про конкретні дії інших учасників цих заво-
рушень, до настання їх наслідків вина окремих осіб характеризується або не-
прямим умислом, або необережністю. 

Таким чином, суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 294 КК, 
у формі організації масових заворушень характеризується виною у формі 
прямого умислу, зміст якої утворюють усвідомлення винною особою суспі-
льно небезпечного характеру своїх дій, спрямованих на виникнення масових 
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заворушень та/або їх продовження, розростання, або на керування ними, пе-
редбаченням неминучості або можливості настання наслідків у вигляді масо-
вих заворушень та бажанням діяти у такий спосіб. Щодо наслідків, що су-
проводжували масові заворушення (насильство над особою, погроми, підпа-
ли, загибель людей та ін.), вина їх організатора, а також особи, яка бере в них 
активну участь, може буди як у виді умислу, так і необережності. За наявнос-
ті останньої має місце змішана форма вини, а вина у виді прямого умислу 
може бути підставою для кваліфікації дій за сукупністю злочинів, наприклад, 
за ч. 2 ст. 294 КК та відповідними частинами та пунктами ст. 115 КК. 
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З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ В БАЗОВИХ ГАЛУЗЯХ  

ЕКОНОМІКИ, ЗОКРЕМА В АПК УКРАЇНИ 
 

Управлінські помилки, недоліки в механізмах господарювання вияви-
лися сьогодні особливо відчутними, виступаючи основою збереження та від-
творення економічної злочинності в базових галузях економіки, зокрема в аг-
ропромисловому комплексі України. Реформування правоохоронних органів, 
які здійснюють протидію економічній злочинності, дуже затягнулось, до того 
ж це реформування супроводжується значними  законодавчими змінами. У 
цей же ланцюг необхідно додати порушення господарських зв’язків, зловжи-
вання у сфері фінансів і торгівлі, що розширює коло детермінант укріплення 
позицій злочинності. 
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Фахівцями допускається твердження, що в умовах ринкових відносин і 
вільного підприємництва не вдається уникнути наслідків криміногенного ха-
рактеру, а за окремими напрямками господарювання можливе і посилення 
негативних сторін. Стихія ринку здатна не лише стимулювати виробництво, 
але й містить можливості для зловживань і махінацій. 

Разом з перерахованими проблемами дослідники звертають увагу на 
недостатню ефективність профілактичної роботи. Саме профілактика злочи-
нів та інших кримінальних правопорушень давно вже визнається основним 
напрямком у протидії злочинності. Проте ця діяльність потребує серйозного 
матеріального та кадрового забезпечення, в першу чергу висококваліфікова-
ними фахівцями, матеріальними і фінансовими засобами, спеціальною техні-
чною оснащеністю і соціально-правовим захистом. У цьому напрямку прове-
дено цілу низку заходів, але корінних змін поки що не відчувається. Урядом 
країни здійснюються спроби вийти із такого становища за рахунок засобів 
місцевих бюджетів і відрахувань підприємств. Однак, як відомо, можливості 
в цьому плані є досить обмеженими [1]. 

Критичний розвиток економічної злочинності, про що свідчать статис-
тичні дані, створює значну небезпеку для базових галузей економіки Украї-
ни. Системні порушення господарюючими суб'єктами норм чинного законо-
давства призводять до набуття неправомірних переваг над конкурентами. За-
значені проблеми руйнують правову уяву більшості суб’єктів господарюван-
ня та підштовхують здійснювати свою діяльність в обхід закону, забуваючи 
про свої обов'язки перед суспільством, вчиняючи різні неправомірні діяння, 
зменшуючи власні витрати і створюючи значні проблеми для чесної підпри-
ємницької діяльності. Іноді економічні переваги, незаконно надбані підприє-
мцем внаслідок порушення встановленого порядку господарювання, настіль-
ки значні, що працюючому в рамках чинного законодавства підприємцю 
важко функціонувати поряд з нечесно працюючим партнером [2].  

Для подолання зазначених процесів дослідники звертають увагу на таке: 
- необхідно враховувати швидкість і темпи трансформаційних проце-

сів, які відбуваються в економіці нашої держави. Реформи мають проводити-
ся рішуче, швидко, без права на помилки, результатами яких є величезні зби-
тки для суспільства. Затягування реформаційних процесів, неадекватність дій 
до тієї ситуації, що реально складається, є досить небезпечним шляхом для 
нашої держави; 

- у будь-якій суспільно-економічній системі не буває безвихідних ситу-
ацій. Розпад старих її елементів є також історичним виходом, оскільки на 
цьому розпаді анігілюються накопичені у минулому антагоністичні супереч-
ності і формуються нові соціальні, економічні та політичні відносини і струк-
тури; 

- темпи й характер перебігу трансформаційних процесів залежать від 
державницької та патріотичної позиції тієї частини населення, яка формує 
основний працюючий потенціал України; 
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- динаміка функціонування економічної злочинності дозволяє ствер-
джувати, що вона вже досягла максимальної межі у своєму розвитку і сього-
дні за абсолютними характеристиками вступає у фазу загрозливої стабіліза-
ції. Проте, внаслідок продовження політичної кризи в державі, вона може ще 
більше розростатись та продовжувати активізуватись [2]. 

Ще одним напрямом у протидії економічній злочинності, на який у на-
уковій літературі звернено увагу, є розвиток недержавного управління націо-
нальною безпекою України у сфері економіки. Безконтрольна діяльність зі 
створення і налагодження систем безпеки суб’єктів господарювання поро-
джує можливості протидії приватних охоронних структур діяльності правоо-
хоронних органів [3, с. 400].  

Як підсумок, щодо формування програмного вирішення визначеної на-
ми проблеми, необхідно підкреслити існуючу думку серед дослідників, що 
значна роль у процесі подолання економічної злочинності має належати ак-
тивній державній політиці, яка реалізується через раціонально-прагматичну 
та оптимально-виважену законодавчу стратегію, диференційовано спрямова-
ну на обмеження та знищення тих чи інших її протиправних проявів залежно 
від рівня їх соціально-економічної небезпечності. 
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ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ВЗАЄМНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА ЛЮДИНИ 

 

Взаємна відповідальність держави та людини є одним з базових прин-
ципів конституційного ладу сучасної демократичної держави. Водночас таку 
відповідальність слід розглядати як один з загальносоціальних принципів 
права. 
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Розглядаючи взаємну відповідальність держави та людини в розрізі її 
місця та ролі в системі загальносоціальних принципів права, вважаємо за до-
цільне виділити деякі характерні аспекти.  

Так, до загальних ознак взаємної відповідальності держави та людини 
можна віднести регулятивність. Нормативно-регулятивний характер взаємної 
відповідальності полягає в тому, що, будучи зафіксованою в праві, взаємна 
відповідальність набуває значення правил суспільної взаємодії, які мають за-
гальнообов'язковий, державно-владний характер. При цьому такий характер 
стає притаманним як безпосередньо нормам-принципам, так і принципам, які 
виводяться з норм.  

Друга ознака взаємної відповідальності держави та людини – спосіб фік-
сації в праві. Як відзначається науковцями, важливою ознакою принципів пра-
ва є спосіб їх матеріалізації у праві. Так, розрізняють два способи вираження 
принципів права: безпосереднє формулювання їх у нормах права (текстуальне 
закріплення) і виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів 
(змістовне закріплення). Текстуальне закріплення принципу взаємної відпові-
дальності держави і людини можна знайти, наприклад, в Конституції України 
(ст. 1, 3, 5, 6, 21 та ін.), які проголошують принципи суверенності і незалежно-
сті, демократичності і соціальності держави, її правову спрямованість, визнан-
ня людини найвищою соціальною цінністю, відповідальність держави, її орга-
нів та посадових осіб за шкоду, заподіяну людині та ін.  

Другим способом формалізації взаємної відповідальності держави і лю-
дини є його змістовне закріплення – виведення цього принципу із змісту пра-
вових норм. Враховуючи те, що в цьому випадку принцип взаємної відповіда-
льності держави і людини є абстрактним, за його допомогою можна врегульо-
вувати найбільш загальні суспільні відносини. Відтак, принцип буде виражати 
загальні напрямки, тенденції конституційно-правового регулювання.  

У механізмі конституційно-правового регулювання взаємна відповіда-
льність держави і людини виступає у діалектичній єдності з принципами, що 
дістають текстуальне вираження. Так, принципи законності і справедливості 
є притаманними будь-якій галузі права, навіть якщо вони текстуально не за-
кріплені у відповідній галузі законодавства. 

Третя ознака взаємної відповідальності держави та людини  – історич-
ність. Це означає, що історичні умови розвитку суспільства і держави вису-
вають відповідні принципи: вони такі, якими є епоха, люди та їх потреби, 
спосіб життя, суспільні відносини (Конституційний договір, Конституція 
УНР, Конституція УССР). 

Четвертою ознакою взаємної відповідальності держави та людини є за-
гальна цілеспрямованість, оскільки закріплення такого принципу в Основно-
му Законі визначає перспективи розвитку права, суспільства і держави, спри-
яє усуненню прогалин або ж інших недоліків чинного законодавства. 

Із сутнісного боку, взаємна відповідальність держави та людини поля-
гає у наявності двох суб’єктів – держави і людини, суспільно значущого, 
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обопільного зв’язку між ними.  
У загальному значенні під терміном „людина” необхідно розуміти біо-

соціальну істоту, відмінною рисою якої є свідомість, інтелектуальні та мора-
льні властивості. Термін „людина” активно використовується у Конституції 
України та конституційному законодавстві. У правовому значенні поняття 
„людина” розуміється як фізична особа, носій відповідних прав, свобод і 
обов’язків. В окремих випадках синонімом терміна „людина” у конституцій-
но-правовому регулюванні виступає поняття „особа” (наприклад, ст. 63 Кон-
ституції України). У наукових працях досить часто використовується термін 
„індивід”, який також виступає синонімом поняття „людина”. 

Основний Закон України проводить розмежування між поняттями  
«людина» і «громадянин» шляхом встановлення різниці між правами, свобо-
дами і обов’язками людини та правами, свободами і обов’язками  громадяни-
на. Людина, яка не перебуває у політико-правовому зв’язку з державою (апа-
трид), несе юридичну відповідальність тільки за порушення тих правових 
приписів, які не пов’язані з наявністю в неї статусу громадянина. Статус фі-
зичної особи як громадянина витікає із цього особливого зв’язку з державою 
і означає, що громадяни можуть користуватися не тільки правами і свобода-
ми людини, а й тими правами та свободами, при закріпленні яких законода-
вець безпосередньо вказує на наявність громадянства. Відповідно, громадяни 
несуть відповідальність у випадку порушення заборон та невиконання 
обов’язків, які  поширюються як на всіх фізичних осіб, що перебувають на 
території країни, так і, власне, на громадян цієї держави.  

Іноземці, особи без громадянства і біженці, що перебувають в Україні 
на законних підставах, відповідно до ст. 26 Конституції України користують-
ся тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами. Даною нормою встановлено принцип націо-
нального режиму у регламентуванні правового статусу іноземців. Залежно 
від того, в якому обсязі іноземці (а також особи без громадянства, оскільки 
Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” 
прирівнює їх правовий статус до статусу іноземця) можуть нести відповіда-
льність за українським законодавством, а відповідно і перед українською 
державою. Залежно від форми відповідальності прийнято поділяти іноземців 
та осіб без громадянства на декілька груп (категорій) осіб.  
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ  

НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ  
ПІДГОТОВКИ В БАСКЕТБОЛІ 

 
У загальній теорії спорту В.М. Платоновим [2] зазначається, що ефек-

тивність процесу підготовки спортсмена в сучасних умовах у своїй більшості 
обумовлена використанням засобів та методів комплексного контролю. Етап 
попередньої базової підготовки вирішує такі основні завдання, як:  поглибле-
на перевірка відповідності попередньо відібраного контингенту дітей вимо-
гам успішної спеціалізації в обраному виді спорту, виявлення доцільності 
подальшого спортивного вдосконалення та визначення його напрямку [2]. 
Також з цього етапу у баскетболі розпочинається активна участь баскетболі-
стів у змаганнях Всеукраїнської  юнацької баскетбольної  ліги, а значущість 
контролю посилюється з метою збереження здоров’я спортсмена і визначен-
ня його перспективності для подальшої спортивної діяльності. Аналіз конт-
ролю в українській навчальній програмі з баскетболу для ДЮСШ та СДЮ-
СШОР [1] свідчить, що зовсім відсутні тести з тактичної, психологічної та 
теоретичної видів підготовленості, недостатньо розкрито контроль провідних 
фізичних якостей та техніки захисту, а також недостатньо тестів, які б поєд-
нували деякі види підготовленості та відповідали сучасним умовам змагаль-
ної діяльності гравців у баскетболі й віддзеркалювали рівень інтегральної пі-
дготовленості [3]. Враховуючи вищезазначене, актуальним є питання вдос-
коналення системи контролю баскетболістів на етапі попередньої базової пі-
дготовки. 

Мета статті – визначити проблеми системи контролю на етапі поперед-
ньої базової підготовки в баскетболі на основі анкетування тренерів.  

Методи дослідження: метод аналізу й узагальнення літературних дже-
рел; метод аналізу документальних матеріалів; анкетування; методи матема-
тичної статистики. 

З метою виявлення думки тренерів щодо методичного забезпечення си-
стеми контролю різних видів підготовленості баскетболістів на етапі попере-
дньої базової підготовки та її застосування на практиці у навчально-
тренувальному процесі нами була складена анкета. До складу анкети входили 
питання, орієнтовані в основному на можливість отримання інформації сто-
совно того, чим керуються тренери при здійсненні контролю в процесі підго-
товки баскетболістів 13-14 років, його зміст, види, терміни проведення, недо-
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ліки тощо. 
Аналіз отриманих результатів свідчить, що 55% опитаних при плану-

ванні тренування користуються програмою для ДЮСШ 1999 року видання і 
самостійно розробленою програмою, 20% опитаних відповіли, що викорис-
товують навчальну програму (програма 2011 р.), якої взагалі не існує. При 
визначенні ефективності або неефективності навчально-тренувального про-
цесу, який здійснюють тренери в команді, 55% опитаних виконують оціню-
вання тренувального процесу за всіма показниками, 25% – за показниками 
приросту у рівні фізичної, технічної та інших видів підготовленості під час 
етапного контролю. На питання, скільки разів на рік тренери здійснюють 
етапний комплексний контроль різних видів підготовленості спортсменів у 
команді, 60% відповіли, що 2 рази на рік – на початку річного циклу та перед 
змагальним періодом, 30% – кожні два місяці. Фахівці вважають, що контро-
лювати потрібно всі види підготовленості (95%). Водночас 5% вважають, що 
потрібно контролювати лише загальну, спеціальну та технічну підготовле-
ність. У відповідях на питання «Що є найважливішим для успішної ігрової 
діяльності в цьому віці?», думки фахівців розділилися, однак переважна кіль-
кість (85%) вважають, що важливими є технічні та психологічні якості. Кон-
троль об’єму та інтенсивності навантаження тренери визначають: за знижен-
ням працездатності – 40%, за збільшенням помилок – 20%. Тренерам для 
проведення контролю видів підготовленості бракує: 35% – методичних реко-
мендацій з сучасною шкалою оцінювання, 45% – допоміжного інвентарю для 
тестування. 

Найважливішими фізичними якостями, які необхідно ретельно контро-
лювати для баскетболістів 13-14 років, на думку тренерів, є: 90% – спеціаль-
на витривалість, швидкість, швидкісно-силові (стрибучість), гнучкість, коор-
динаційні якості – але навчальною програмою (1999) тестів для контролю 
гнучкості та координаційних здібностей не передбачено, а тестів для визна-
чення рівня розвитку інших якостей недостатньо, також, вони застарілі та по-
требують поновлення та вдосконалення. Для контролю ефективності вико-
нання технічних прийомів у баскетболістів 13-14 років фахівці майже одно-
голосно вважають (70%), що кидок у стрибку, кидок в русі з подвійного кро-
ку, передачі, переміщення в захисті, ведення м’яча – важливо контролювати, 
але, знову ж таки, бракує тестів та шкал оцінювання. У тактичній підготовле-
ності, на думку тренерів (65%), головними є: швидкість оперативного мис-
лення, швидкість реакції, швидкість вибору одного варіанта з двох, швид-
кість реакції на об’єкт, що рухається, швидкість запам’ятовування тактичної 
взаємодії гравців (комбінації). Для діагностування психологічної підготовле-
ності баскетболістів тренери повинні самостійно визначати тести, адже на-
вчальна програма не містить  даних тестів.  

Важливим у баскетболі, на думку фахівців (90%), є тестування таких 
спеціальних здібностей, як: відчуття часу, відчуття м’яча, периферійний зір, 
орієнтації у просторі. У питанні, яким чином контролюється фізичний розви-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

44 

ток баскетболістів, більшість тренерів відповідали, що орієнтуються на дані 
диспансеризації (45%).  

Суттєвим недоліком навчальної програми 1999 р. є те, що фахівці кон-
тролюють (95%) взаємовідносини у команді, спираючись лише на свій про-
фесіоналізм та досвід, але не застосовують сучасних анкет та опитувальників 
щодо визначення стану взаємовідносин у команді. Крім того, не зважаючи на 
підвищення значущості теоретичної підготовки в спорті, у навчальній про-
грамі відсутні тести з теоретичної підготовленості. Тому тренерам доводить-
ся здійснювати контроль теоретичних знань баскетболістів або в усній формі 
(85%), або самостійно розробляти навчальний матеріал та контрольні питан-
ня (5%). Зазвичай у чинній програмі тести з фізичної та технічної підготов-
леності  розроблено для всіх вікових груп спортсменів, і тренери єдині в ду-
мці, що такий підхід вже не відповідає сучасним тенденціям розвитку гри у 
баскетбол та особливостям кожного з етапів багаторічної підготовки спорт-
сменів у командних ігрових видах спорту. В кожній віковій групі розвива-
ються різні фізичні якості, спеціальні вміння та навички (45%). Також тесту-
вання має узгоджуватись з сенситивними періодами розвитку фізичних якос-
тей. Слід зазначити, що 90% спеціалістів вважають за недолік відсутність те-
стів для оцінки захисних дій в баскетболі, адже технічна підготовка в баскет-
болі спрямована на підвищення рівня технічної підготовленості як у нападі, 
так і у захисті. 

Висновки. Аналіз комплексного контролю у чинній навчальній про-
грамі для ДЮСШ та результати анкетування тренерів баскетболістів на етапі 
попередньої базової підготовки свідчать, що комплекс тестів з різних видів 
підготовленості потребує вдосконалення відповідно до вікових особливостей, 
сенситивних періодів розвитку рухових якостей, психологічних та психомо-
торних відмінностей особистості гравців, особливостей змагальної діяльнос-
ті, сучасних тенденцій комплексного контролю у світовому баскетболі, що 
дозволить тренерам отримати більш детальну інформацію про стан готовнос-
ті спортсменів та вдосконалити навчально-тренувальний процес на основі пі-
дходів диференціації та індивідуалізації. 
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ОСІБ, ЩО МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ  

ДО СУДУ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ 
 

Суб’єктами наказного провадження при поданні заяви про видачу су-
дового наказу є заявник, який після відкриття наказного провадження змінює 
свій статус – стає стягувачем, та боржник. І заявник, і боржник у наказному 
провадженні мають бути наділені цивільною процесуальною дієздатністю. 
Відповідно до ст. 29 ЦПК України цивільну процесуальну дієздатність мають 
фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, а також юридичні особи. 
Проте досягнення повноліття – це не єдина підстава, з якою пов’язується ви-
никнення повної цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи. Ця 
сама ст. 29 ЦПК передбачає, що в разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка 
не досягла повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з 
моменту реєстрації шлюбу. 

Від імені заявника із заявою може звернутися його представник. Рані-
ше це правило випливало лише із ст. 98 (де йдеться про те, що заява підпису-
ється заявником або його представником). Однак законодавець 7 липня 2010 
р. [1] вніс відповідні зміни до ч. 2 ст. 95 ЦПК, включивши до неї правило, що 
із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить 
право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право захищати 
права, свободи та інтереси інших осіб. 

Йдеться про органи та осіб, які передбачені у ст. 45 ЦПК. До таких 
суб’єктів належать Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 
прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізич-
ні та юридичні особи (наприклад, об’єднання громадян, професійні спілки, 
об’єднання споживачів) [2]. 

Так, серед прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни стаття 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини» у п. 10 передбачає право звертатися до суду із заявою про за-
хист прав і свобод людини й громадянина, які за станом здоров’я чи з інших 
поважних причин не можуть цього зробити особисто. Таку свою діяльність 
Уповноважений здійснює на підставі відомостей про порушення прав і сво-
бод людини і громадянина, які отримує за зверненнями громадян України, 
іноземців, осіб без громадянства чи їх представників. «Де-юре» законодавст-
во не заперечує участь Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини в наказному провадженні, проте «де-факто» вимоги, які є предметом 
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розгляду в спрощеному провадженні, навряд чи можуть бути підставою для 
вступу в цивільний процес даної посадової особи. 

Найбільш характерними прикладами участі органів місцевого самовря-
дування у цивільному процесі є звернення до суду органів опіки та піклуван-
ня на захист малолітньої, неповнолітньої особи. Серед органів державної 
влади, які можуть виступати представниками в цивільному судочинстві, мо-
жна відзначити Державне агентство з авторських та суміжних прав, Управ-
ління захисту прав споживачів та їх територіальні підрозділи тощо.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 
брати участь у наказному провадженні з метою допомогти заявникові забез-
печити захист його охоронюваного законом інтересу. Наприклад, вважаємо, 
що органи захисту прав споживачів можуть представляти інтереси спожива-
чів, коли йдеться про відшкодування вартості товару неналежної якості 
окремій особі, якщо раніше було ухвалено рішення за позовом про захист 
прав невизначеного кола осіб. Проте слід зазначити, що передувати вступу в 
процес зазначених органів має відповідна заява заінтересованої особи, звер-
нена до цих органів і посадових осіб. Що стосується об’єднання громадян, то 
воно може звертатися до суду в інтересах своїх членів, якщо в його установ-
чому документі зазначено, що метою діяльності об’єднання є захист закон-
них прав та інтересів його членів, в тому числі в суді. В такому разі заявни-
ком вважатиметься член об’єднання громадян, а саме об’єднання – його 
представником. До заяви про видачу судового наказу, крім документів, які 
підтверджують вимоги заявника, мають додаватися документи, що підтвер-
джують членство заявника в об’єднання громадян та нотаріально посвідчена 
копія установчих документів даного об’єднання. 

На наш погляд, майбутнє вітчизняного цивільного процесу – за спро-
щеними процедурами, в яких насамперед повинні поєднуватися оператив-
ність та скорочений розгляд справи з максимальним дотриманням принципів 
цивільного судочинства. Одним з прикладів такого симбіозу є наказне прова-
дження, яке нині ефективно застосовується, завдяки чому законодавцю вда-
лося частково вирішити проблему завантаженості суддів у загальних судах 
загальної юрисдикції. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
У СФЕРІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Забезпечення системи захисту національних інтересів зумовлює необ-
хідність розвитку митної політики України. Це вимагає оптимізації вигод, які 
отримує Україна внаслідок зовнішньоекономічної діяльності, та врахування 
небезпек і ризиків, які зумовлює цей процес.  

Становлення системи управління ризиками у сфері міжнародного мит-
ного регулювання відбулося з часу прийняття переглянутої Кіотської конве-
нції, в якій вперше було задекларовано перспективність  впровадження сис-
теми аналізу та управління ризиками [1]. 

З того часу розпочався активний процес впровадження системи управ-
ління ризиками на глобальному рівні. Зокрема, було прийнято низку законо-
давчих  актів, насамперед Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвіт-
ньої торгівлі Всесвітньої митної організації. Рамкові стандарти визначають 
митні органи як державні органи, що завдяки своїм унікальним повноважен-
ням і досвіду можуть та  повинні зіграти найважливішу роль у підвищенні 
безпеки  й полегшенні світової торгівлі [2]. 

Управління ризиками – це систематичне застосування управлінських 
процедур і методів, які надають у розпорядження митних служб інформацію, 
необхідну для роботи з транспортними операціями або товарними партіями, 
які становлять певний ризик [3, c. 192].  

Систему управління ризиками в митній справі вітчизняні науковці роз-
глядають як сукупність інструментів та методів митного контролю, що базу-
ється на принципі вибірковості та дозволяє  органам митного контролю об-
межуватися лише тими формами митного контролю, які є достатніми для за-
безпечення дотримання митного законодавства [1, с. 53]. 

Митним кодексом України управління ризиками визначається як робо-
та органів доходів і зборів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, ро-
зроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ри-
зиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів [5].  

Система управління ризиками застосовується з метою запобігання, 
прогнозування і виявлення порушень законодавства України з питань держа-
вної митної справи; забезпечення більш ефективного використання наявних у 
органів доходів і зборів ресурсів, підвищення ефективності митного контро-
лю; забезпечення заходів із захисту національної безпеки, життя і здоров’я 
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людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів; прискорення митного 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

Країни ЄС визначають такі цілі управління ризиками в митній справі: 
1) забезпечення безперешкодного проходження більшості товаропото-

ків через митні кордони; 
2) забезпечення повноти гарантій, що за товари, які ввозяться, були 

сплачені всі митні платежі; 
3) захист інтересів учасників ЗЕД (торгово-політичні заходи, захист 

прав споживачів, культурної спадщини, довкілля тощо); 
4) дотримання митного, податкового законодавства та приписів у сфері 

зовнішньоторговельної статистики. 
Практика управління ризиками в митній діяльності країн ЄС свідчить, 

що це є безперервним процесом вивчення інформації, яка забезпечує прийн-
яття ефективних управлінських рішень. Заходами, які необхідно реалізувати 
для мінімізації впливу ризиків у митному регулюванні зовнішньоекономічної 
діяльності України, є забезпечення уніфікованої інформаційно-технічної сис-
теми реалізації митної справи та «Електронної митниці» [3, с. 212]. 

Попереднє інформування представляє собою процес передачі та оброб-
ки електронної інформації про товари та транспортні засоби, які будуть пере-
тинати митний кордон. Стаття 4 Митного кодексу України визначає попере-
днє повідомлення як завчасне повідомлення органу доходів і зборів про на-
мір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі [4].  

Міжнародний обмін інформацією та співробітництво з митними орга-
нами різних країн, а також із Всесвітньою митною організацією має розгля-
датися як важливе джерело одержання інформації. У Міжнародній конвенції 
щодо спрощення та гармонізації митних процедур передбачено необхідність 
використання попередньої інформації та передачі її в електронному вигляді. 
За визначенням Всесвітньої митної організації впровадження попереднього 
інформування є одним із напрямів, реалізація якого суттєво впливає на ефек-
тивність діяльності митних служб та сприяє розвитку світової торгівлі.  

Розробка ефективної системи управління ризиками в митній справі сприяє 
захисту національних і митних інтересів України. Створення дієвої системи 
управління ризиками є невід’ємною частиною митної політики. В силу розвитку 
зростаючої тенденції зовнішньоекономічних зв’язків це є вкрай необхідним.  

 

Література 
1. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : 

монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 288 с. 
2. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої мит-

ної організації Рада Митного Співробітництва; Стандарт, Програма, Резолюція [...] від 
01.06.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976_003/page. 

3. Митна політика та митна безпека України : монографія; за заг. ред. П.В. Пашка, 
І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2013. – 338 с. 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Голос України від 
21.04.2012 / № 73-74.  



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

49 

 
Кліницький Ілля Ігорович  

студент юридичного факультету  

науковий керівник – Черабаєва О.В. 
викладач кафедри цивільно-правових  
дисциплін юридичного факультету 
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ТА РЕСПУБЛІКИ СІНГАПУР 

 
Місто-держава Сінгапур вже більше семи років поспіль посідає перше 

місце у рейтингах зручності ведення підприємницької діяльності. Такі здобу-
тки, у першу чергу, обумовлені сприятливим оподаткуванням та принципом 
безоплатного ввезення та вивезення товарів (окрім тютюну, алкоголю та ав-
томобілів), а також низьким рівнем корупції у державних структурах. Таким 
чином, законодавство Сінгапуру створює умови найбільшого сприяння для 
ведення бізнесу у державі, що є вагомим “важелем” розвитку економіки, сус-
пільства та його інституцій.  

Нині українському суспільству притаманні досить активні дискусії що-
до збільшення ролі підприємництва, й одним зі способів його розвитку ви-
ступає надання значних прав та свобод суб’єктам господарювання. Так, не 
можна оминути увагою проект Трудового кодексу України від 27.12.2014, 
котрий суттєво поліпшує становище роботодавця, надаючи йому можливість 
більш гнучко задовольнити власні інтереси у сфері управління кадрами. То-
му, враховуючи загальносуспільну потребу у певних змінах трудового зако-
нодавства, перейняття досвіду такої успішної (з позиції умов ведення бізне-
су) держави, як Сінгапур, має значну актуальність.  

Метою роботи є з’ясувати основні відмінності між нормативно-
правовою базою України та Республікою Сінгапур у сфері регулювання тру-
дових відносин та визначити, які правові норми можуть бути імплементовані 
у вітчизняному нормативно-правовому полі. Необхідно зазначити, що особ-
ливості сінгапурського трудового законодавства досліджували такі відомі 
науковці, як: Гуревич Е.М., Іванова С.Н., Крупинова О.Г, Мамедова З.І., Ти-
панов В.В., Устинова Н.Є. 

Трудове законодавство Сінгапуру є досить специфічним порівняно з 
українським, адже виражено лише у двох писаних нормативно-правових ак-
тах: Акті “Про зайнятість” від 2013 року та Акті “Про Центральний фонд 
страхування” від 1997 року [1]. Схожою рисою з вітчизняним підходом право-
вого регулювання є те, що положення зазначених нормативно-правових доку-
ментів відповідають загальним правам та свободам, котрі зазначені у консти-
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туційних нормах, а також й те, що відсутній єдиний кодифікований акт, який 
би встановлював комплексне регулювання відносин з приводу реалізації права 
на працю. Проте специфічною ознакою регулювання трудових відносин на те-
риторії Сінгапуру також виступають звичай та судовий прецедент.  

Так, на думку Гуревич Е.М., наявність можливості використовувати 
звичай у більш лаконічній формі поєднує трудове законодавство з практикою 
його застосування. Таким чином, наприклад, у розділі “Робочі години та від-
починок” Акта “Про зайнятість” визначено, що кожний робітник має право 
на один безоплатний вихідний, але на території міста-держави наявний зви-
чай, за яким компанії та приватні особи вказують у трудових договорах, що 
субота є вихідним або скороченим робочим днем – така тенденція зумовлена, 
у першу чергу, релігійними вподобаннями населення, і відсутність вищеза-
значених умов нерідко призводить до того, що дуже важко знайти працівника 
на відповідну посаду [2, c. 213]. 

Також суттєво відрізняється підхід українського законодавця від сінга-
пурського у питанні мінімальної заробітної плати, адже в Україні така врегу-
льована Законом України “Про оплату праці”, а у сінгапурській правовій сис-
темі вищезазначеного поняття навіть не виділяють. Дана особливість свід-
чить, що держава Сінгапур є більш наближеною до концепції “вільного рин-
ку” порівняно з Україною, адже обмеження щодо мінімальної заробітної пла-
тні у поєднанні з великими податками лише штучно гальмують розвиток під-
приємництва та суспільства, що досить сильно знижує ефективність такої со-
ціальної гарантії. Зазначеної думки дотримуються у власних роботах науков-
ці Крупинова О.Г. та Іванова С.Н [3, c. 410].  

У питанні щодо права на відпустку сінгапурське законодавство також 
значно відрізняється від вітчизняного: щорічна основна відпустка в Україні 
триває не менше як 24 календарні дні, а сінгапурський законодавець встанов-
лює лише 7 календарних днів. Проте й у питанні надання відпусток значної 
сили набуває звичай, адже середній строк відпустки на території Республіки 
Сінгапур становить 14 днів. Даний підхід можна вважати таким, що першо-
чергово захищає інтерес роботодавця, проте, на думку Мамедової З.І., таку 
особливість також компенсує активний та вільний ринок: якщо встановити 
мінімальну відпустку за законодавством у трудовому договорі, то навряд 
можна буде роботодавцю віднайти працівника. До слова, сінгапурські акти у 
сфері трудових відносин не містять жодних преференцій для працівників, що 
працюють у тяжких умовах – такі положення повністю регулюються галузе-
вими угодами, проте підприємства мають право або приєднуватися до таких, 
або не приєднуватися [4, c. 5].  

Таким чином, порівнюючи законодавства Республіки Сінгапур та 
України у контексті трудових правовідносин, можна дійти висновку, що для 
таких наявні лише загальні спільні риси, а саме:  

1) відсутність єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у 
даній сфері; 
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2) верховенство конституційних норм та норм ратифікованих міжнаро-
дних договорів. 

Головну ж відмінність між законодавствами складає те, що сінгапурсь-
ка правова система містить більшу кількість диспозитивних норм для робо-
тодавця, проте це не означає того, що працівник обмежений у правах, адже 
він не повинен сплачувати до державного бюджету будь-які надходження 
окрім, соціального внеску, який є традиційно невеликим. Також не можна за-
бувати й про те, що дуже часто сінгапурський роботодавець встановлює ряд 
заохочень для працівників, аби отримати найкращі кадри.  

Говорячи про удосконалення законодавства України у сфері трудових 
відносин на основі правової системи Сінгапуру, можна впевнено стверджува-
ти, що вітчизняний роботодавець має менше прав, ніж сінгапурський. Проте 
стовідсоткове впровадження сінгапурського досвіду нині може остаточно 
“зруйнувати” конституційне твердження про те, що Україна є соціальною 
державою, і навіть спричинити суспільну кризу. Лише суттєве зменшення 
оподаткування роботодавців та працівників, спрощення бюрократичних про-
цедур може надавати вітчизняному законотворцю моральне право зменшува-
ти обсяг імперативного методу регулювання у трудових відносинах.  
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ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ 
 
Становлення України як правової, соціальної держави потребує постій-

ного удосконалення існуючих і створення нових механізмів, спрямованих на 
реалізацію прав та свобод людини і громадянина. Інститут прав людини по-
винен займати центральне місце не лише в нормах цивільного права, а й ін-
ших галузей права. Конституція України встановлює обов’язок держави 
створити умови для реалізації прав людини, в тому числі і тих, що пов’язані з 
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життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. 
Охороняти та забезпечувати реалізацію прав та інтересів громадян у 

випадку понесення не передбачуваних втрат можна за допомогою інституту 
особистого страхування. Інститут страхування давно відомий цивільному 
праву України. Особисте страхування мало і має свої правові засади в Украї-
ні, однак динамічно не розвивалось і досі перебуває у стагнаційному стані [1, 
с. 3]. Отже, створення ефективного правового механізму регулювання право-
відносин особистого страхування – гаранта його надійного функціонування, 
потребує певних наукових розробок і вдосконалення державної політики в 
сфері страхування. Саме тому розгляд особливостей особистого страхування 
в Україні є одним з актуальних завдань як в теорії, так і на практиці. 

Перш за все, варто наголосити на тому, що особисте страхування є са-
мостійною галуззю страхової діяльності, в якій об’єктами виступають майно-
ві інтереси громадян, пов’язані зі здоров’ям, життям та пенсійним забезпе-
ченням. Основною метою його є надання послуг фізичним особам для стра-
хового захисту їхнього життя та здоров’я. До системи особистого страхуван-
ня відносять такі види страхової діяльності: страхування життя та пенсій, 
страхування від нещасних випадків та хвороб, медичне страхування. Кожен 
із цих видів страхової діяльності має свій конкретний об’єкт страхування та 
перелік страхових ризиків, на випадок настання яких укладаються угоди або 
договори страхування [2, с. 302-303].  

Важливо зауважити, що особисте страхування має багато спільного із 
соціальним страхуванням, і насамперед щодо об'єктів страхового захисту 
громадян [3; 4]. Проте між особистим страхуванням і соціальним є відмінно-
сті. Головна з них стосується джерел формування страхових фондів. В особи-
стому страхуванні ними є переважно індивідуальні доходи громадян, а в со-
ціальному – кошти підприємств, установ, організацій. Особисте страхування 
може здійснюватися в добровільній і обов’язковій формі, а соціальне – лише 
в обов’язковій [5, с. 256]. 

Як свідчить аналіз, особисте страхування є важливим механізмом соці-
ального захисту населення, який, доповнюючи державне соціальне страху-
вання, дозволяє вирішити низку проблем у сфері охорони здоров’я та пенсій-
ного страхування, не збільшуючи при цьому навантаження на державний 
бюджет [2, с. 303]. Безумовно, ефективний та налагоджений механізм соціа-
льного захисту населення є важливим соціальним критерієм рівня розвитку і 
добробуту суспільства. 

Розвиток особистого страхування має велике значення щодо соціально-
економічного стану держави та соціального захисту окремої людини. Так, з 
одного боку воно захищає здоров’я, працездатність та добробут людей, а з 
другого боку - стабілізує розвиток економіці шляхом накопичення коштів та 
інвестування їх в економіку держави, яке має довготривалий характер.  

На сьогодні формування сучасного страхового ринку України здійсню-
ється в надзвичайно складних умовах, що пов’язано з багатьма чинниками, 
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головними з яких є неадекватність капіталізації українських страховиків; не-
задовільна законодавча та нормативна бази щодо державного регулювання та 
контролю за діяльністю страхових організацій; ізольованість українського 
страхового ринку від міжнародного; вплив на ринок сучасної фінансово-
економічної кризи. Держава має бути вкрай зацікавлена у розвитку страху-
вання, особливо – особистого страхування, що виконує важливу соціальну 
функцію в сучасному суспільстві [6]. 

Сучасний стан розвитку законодавства в даній сфері характеризується 
неадекватністю правових норм реальним страховим відносинам, їх супереч-
ливістю, створює передумови для зловживань з боку учасників страхових 
правовідносин [1, с. 3]. Звідси можна стверджувати, що важливим напрямком 
розвитку особистого страхування в Україні є активізація його обов’язкових 
видів. При цьому активізація розвитку особистого страхування неможлива 
без виваженої державної політики на страховому ринку, підвищення якості 
страхових послуг, відпрацювання механізму захисту прав споживачів стра-
хових продуктів тощо. Крім того, не менш важливим методом стимулювання 
розвитку особистого страхування стане ревізія існуючих та запровадження 
нових видів обов’язкового особистого страхування та проведення стимулю-
ючої податкової політики з боку держави. 

Однак позитивними тенденціями розвитку особистого страхування в 
Україні є: збільшення обсягів страхових резервів на один договір; вирівню-
вання темпів зростання страхових премій та страхових резервів; збільшення 
рівня страхових виплат як свідчення зростання повноти виконання своїх зо-
бов’язань перед страхувальником; пожвавлення конкуренції між страховими 
компаніями, які здійснюють особисте страхування [7, с. 229]. 

Таким чином, особисте страхування є важливим механізмом соціального 
захисту населення, який доповнюючи державне соціальне страхування, дозво-
ляє вирішити низку проблем у сфері охорони здоров’я та пенсійного страху-
вання. Активізація та розвиток цієї галузі страхування не можливі без держав-
ної політики на страховому ринку, підвищення рівня страхових послуг, доде-
ржання механізму захисту прав споживачів страхових продуктів тощо. 

Безумовно, подальший успішний розвиток особистого страхування за-
лежатиме від розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої кон-
курентоспроможності, розширення їхньої інфраструктури, удосконалення 
порядку оподаткування страхової діяльності відповідних компаній, подаль-
шої інтеграції України у міжнародні структури. Проблеми реалізації особис-
того страхування в Україні як важливого механізму соціального захисту на-
селення потребують подальших досліджень з метою вироблення пропозицій 
щодо удосконалення механізму соціального захисту населення. 
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На сучасному етапі розвитку освіти мовленнєва культура являє собою 

невід’ємну складову комплексної підготовки фахівців юридичного профілю. 
Концепція розвитку юридичної освіти в Україні передбачає підготовку висо-
кокваліфікованих юридичних кадрів, здатних до активної, творчої участі в 
державно-правовому житті, які володіють політичною, правовою і, що над-
звичайно важливо, належною мовленнєвою культурою, тому що мовлення 
людини – це її своєрідна візитна картка, яка дає змогу судити про освіченість, 
ерудицію, начитаність тощо [3, с. 176]. 

Особливу актуальність у навчанні студентів-юристів набувають мов-
леннєві вміння, які проявляються в сфері професійної комунікації й спрямо-
вані на вирішення професійних завдань. Одним з таких мовленнєвих умінь є 
професійне аргументоване висловлювання. Навчання аргументованого ви-
словлювання фахівців юридичного профілю реалізується з урахуванням осо-
бистісно діяльнісного (А.Д. Бєлова, М.С. Власенко), компетентнісного 
(В.В. Калюжна, А.П. Коваль, В.І. Круковський) і проблемного (С.Є. Макси-
мов) підходів. 

Під аргументованим висловлюванням розуміють мовленнєве повідом-
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лення, що містить інформаційне навантаження і спрямоване на переконання 
або обґрунтування певного положення, а також володіє мовленнєвим впли-
вом на комуніканта [5]. 

Аргументоване висловлювання вбирає в себе властивості звичайного 
монологічного за формою тексту. По-перше, аргументоване висловлювання, 
як і будь-яке інше висловлювання, повинно бути інформативним, і сенс в да-
ному висловлюванні визначається семантичною інформацією, яка передаєть-
ся через значення одиниць мови і співвідноситься з конкретною мовленнє-
вою ситуацією, зумовлює комунікативну спрямованість змісту висловлюван-
ня. Таким чином, аргументоване висловлювання ще виступає семантичним 
мовленнєвим висловлюванням, визначається заданою ситуацією (темою). 
Зміст  аргументованого висловлювання повинен бути цілеспрямованим зале-
жно від комунікативного наміру мовця. Такі висловлювання називають ці-
льовими висловлюваннями, зміст яких збігається з метою мовленнєвих дій і 
визначається через співвідношення ситуаційної та семантичної інформації 
[5, с. 478]. 

Прийомами аргументації або засобами доказу називають сукупність 
тих висновків, за допомогою яких теза виводиться з аргументів. Засіб демон-
страції або доказу повинен відповідати всім вимогам логічних умовиводів. Ці 
правила пов'язують аргументи з тезою доказу, тому їх порушення призводить 
до помилки укладання.  

Як основні прийоми аргументації виділяють протиставлення і повтор. 
Протиставлення як засіб доказу найчастіше використовується у спростуванні 
або в непрямому доказі із застосуванням антитези. Протиставлення в аргуме-
нтації пов'язано з протиріччям. Якщо навіть всі докази і всю аргументацію 
можна звести до протиріччя, то можна говорити, принаймні, про антиномію, 
антонімічні конструкції [5]. 

Повтор в аргументованому висловлюванні може бути лексичним і син-
таксичним. Даний засіб аргументації може виконувати різні функції, спрямо-
вані на координацію мовної поведінки учасника, головні з яких – переконан-
ня і вплив. У повторі проявляється така закономірність: прямий повтор вико-
ристовується як констатація розбіжності точок зору учасників аргументації в 
когнітивному і модальному плані. І навпаки, включення слів співрозмовника 
в іншій синтаксичній позиції сигналізує про солідарність позицій учасників 
аргументації [5, с. 480]. 

Юристу доводиться вирішувати різноманітні комунікативні завдання в 
різних мовних формах. Він повинен вміти аргументовано викладати свої ду-
мки в усній і письмовій формі, переконливо виступити у судовому засіданні, 
вести допит, задушевну або виховну бесіду, ґрунтовно, послідовно і конкрет-
но ставити питання, аналізувати відповіді тощо.  

Таким чином, опанування студентами – майбутніми юристами особли-
востей аргументованого висловлювання ґрунтується на категоріях інтеграти-
вної моделі аргументованого висловлювання. Виділені компоненти є ключо-
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вими факторами, що впливають на ефективність і виразність аргументації. 
Крім цього, інтегративна модель аргументованого висловлювання передбачає 
вивчення особливостей створення аргументативного тексту як найповнішої 
форми аргументованого висловлювання, за допомогою сукупності мовленнє-
вих компетенцій і комунікативних навичок. Аргументовані вміння допома-
гають студентам побудувати правильне, логічне і розгорнуте висловлювання, 
що володіє високим ступенем переконливості і силою впливу – необхідні 
якості мовлення для вирішення професійних і комунікативних завдань юри-
дичного профілю. 
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ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
 

Забезпечення принципу законності є одним з головних завдань 
функціонування всіх державно-владних органів в Україні, в тому числі апарату 
публічної влади. Найважливішою складовою зазначеного принципу є надання 
громадянам реальної можливості оскаржувати неправомірні рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єктів владних повноважень.  

Якщо ж суспільна практика не сприймає демократичних процедур, не має 
міцної традиції правозахисту, то будь-які найпрогресивніші норми можуть 
залишитися «на папері». Наведена проблема є актуальною і для України, 
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громадянам якої властивий низький рівень довіри до державного апарату і 
судової системи зокрема, правовий нігілізм, зневіра у здатності захистити свої 
права. Тому вкрай важливою є діяльність інститутів громадянського 
суспільства, спрямована на підвищення інформованості населення про 
оскаржувальні механізми [1]. 

Конституція України гарантує кожному право на захист своїх прав і 
свобод, а також на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 
Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. 
гарантує кожному право на ефективний засіб правового захисту своїх прав і 
свобод у відповідному національному органі.  

Юридичний зміст відносин оскарження утворюють права і обов’язки 
суб’єктів цих відносин, ці права і обов’язки кореспондують одне одному, що й 
створює базу для функціонування механізму оскарження. Приклади цьому 
наводить Д.В. Лученко: так, праву скаржника звернутися зі скаргою відповідає 
обов’язок компетентного органу цю скаргу своєчасно розглянути; праву 
компетентного органу (наприклад, адміністративного суду) вимагати 
необхідних для розгляду скарги матеріалів кореспондує обов’язок інших 
суб’єктів ці матеріали надати тощо [1, с. 190]. 

Зазначений правовий інститут, по-перше, має на меті усунення порушень 
норм права, допущених суб’єктами владних повноважень, і в цьому розумінні 
виступає гарантією підтримання законності і правопорядку. Причому дія 
інституту оскарження спрямована на дотримання суб’єктами владно-
розпорядчої діяльності як обсягу своїх повноважень, так і процедури їх 
здійснення. 

По-друге, метою оскарження є усунення наслідків порушення правових 
вимог із боку суб’єкта владних повноважень (скасування незаконного акта, 
визнання його нечинним, спонукання носія публічної влади до вчинення певних 
дій тощо). 

І нарешті, по-третє, інститут оскарження є способом відновлення прав і 
законних інтересів осіб, що були порушені через діяльність суб’єктів владних 
повноважень [2]. 

Стаття 40 Конституції України закріплює, що усі мають право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 
службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути такі звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Операціоналізацію цього 
права викладено в Законі України «Про звернення громадян», згідно з яким до 
вказаних органів, їх посадових і службових осіб громадяни можуть звертатись із 
заявою або вносити пропозицію, звертатись з клопотанням чи скаргою [3]. 
Частина 2 ст. 55 Конституції України декларує положення про те, що кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  
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Розгляд справ за скаргами на рішення, дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, порядок 
здійснення провадження за скаргами, а також порядок оскарження рішення, 
прийнятого за результатом розгляду скарги, регламентується Законами України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів» [4], «Про виконавче провадження» [5] та ін.  

Здійснюючи аналіз нормативно-правових актів, які регулюють порядок 
адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб 
державної виконавчої служби, слід зазначити, що існує низка вад, які виникають 
у процесі такого регулювання. Так, суттєвою вадою в нормативній регламентації 
порядку адміністративного оскарження є: 

– відсутність безпосереднього визначення в законодавчих актах, які 
регулюють діяльність органів державної виконавчої служби, такого поняття, як 
«адміністративне оскарження рішень, дій (бездіяльності) державного виконавця 
та інших посадових осіб державної виконавчої служби», та чіткої визначеності 
стадій цього процесу, в межах яких було би окреслено дії як скаржника, так і 
органу, який розглядатиме скаргу; 

– відсутність єдиного нормативного акта, який закріпив би належне 
функціонування інституту адміністративного оскарження дій чи бездіяльності 
посадових осіб виконавчої служби [6]. 

Аналіз норм чинного законодавства України про виконавче провадження 
дозволяє дійти висновку про існування двох видів оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності приватних виконавців:  

1) адміністративний порядок оскарження (до вищестоящої посадової 
особи);  

2) судовий порядок оскарження (до суду) [7, с. 15; 232, с. 295]. 
Важливо, що в більшості своїй рішення, які приймає примусовий 

виконавець, та виконавчі дії, які він вчиняє у процесі примусового виконання 
рішень юрисдикційних органів, відмова або зволікання при їх вчиненні 
оформлюються відповідними процесуальними документами (постановами). 
Аналіз п. 9 ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 74 зазначеного Закону, ст. 383 Цивільного 
процесуального кодексу України, ст. 121-2 Господарського процесуального 
кодексу, ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства дозволяє дійти 
висновку про можливість оскарження не лише конкретних постанов, 
перелічених у Законі, а й будь-яких інших рішень, дій або бездіяльності 
посадових осіб органів державної виконавчої служби (які можуть і не 
оформлюватися постановами або іншими процесуальними документами), 
якими, на думку суб’єкта виконавчого провадження, порушені його права та 
законні інтереси, навіть якщо Законом чітко не передбачено можливість їх 
оскарження. Таким чином, як стверджують С.Я. Фурса та С.В. Щербак, «не має 
значення, яким розпорядчим документом оформлені дії державного виконавця: 
постановою, ...актом, резолюцією..., листом чи в іншій формі – чи не оформлені, 
всі вони можуть бути оскаржені заінтересованими особами» [8, с. 296-297]. 
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Судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб 
державної виконавчої служби залежно від виконавчого документа, в межах 
примусового виконання якого здійснюється оскарження, можна 
диференціювати на: цивільний судовий порядок (виконавчі документи, видані 
судами загальної юрисдикції); господарський судовий порядок (виконавчі 
документи, видані господарськими судами); адміністративний судовий порядок 
(всі інші види виконавчих документів). 

Дане розгалудження на практиці викликає плутанину та, як наслідок, 
тягне за собою відмову у відкритті провадження у справі та пропущення строків 
на оскарження. 

Актуальною є проблема встановлення предметної підсудності, яку 
можливо вирішити шляхом визначення саме адміністративного суду 
(провадження у порядку адміністративного судочинства) єдиним компетентним 
органом, уповноваженим розглядати у судовому порядку скарги на рішення, дії 
чи бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби. У такий 
спосіб буде конкретизовано та досягнуто єдність у регулюванні процесу 
оскарження, що сприятиме можливості реалізації суб’єктами виконавчого 
процесу їх прав, свобод та законних інтересів. Тому доцільно запровадити два 
можливих рівнозначних варіанти оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
посадових осіб ДВС: адміністративний порядок – у межах системи органів 
державної виконавчої служби до вищестоящого керівника; судовий порядок – в 
адміністративному суді в порядку адміністративного судочинства. 

Важливо зазначити, що виконавчі документи, видані судами, становлять 
лише частину рішень, що підлягають примусовому виконанню державною 
виконавчою службою. Перелік усіх виконавчих документів наведено у ст. 3 
Закону України «Про виконавче провадження». Відповідно до цієї норми до 
рішень інших органів (посадових осіб) належать виконавчі написи нотаріусів, 
посвідчення комісій з трудових спорів, що видаються на підставі відповідних 
рішень таких комісій, постанови органів (посадових осіб), уповноважених 
розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, 
передбачених законом, постанови державного виконавця про стягнення 
виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням 
виконавчих дій і накладенням штрафу, рішення Європейського суду з прав 
людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини», рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання законом 
покладено на державну виконавчу службу. 

Враховуючи положення ч. 2 ст. 74 Закону України «Про виконавче 
провадження», справи з приводу оскарження виконання цих рішень належать до 
справ адміністративної юрисдикції. 

Аналіз судової практики показує, що мають місце труднощі під час 
визначення юрисдикції судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби під час виконання зведених виконавчих 
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проваджень. 
Згідно зі ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження» кілька 

відкритих виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника 
об’єднуються у зведене виконавче провадження. Ознаками для об’єднання 
(приєднання) виконавчих проваджень є наявність двох і більше відкритих 
проваджень щодо одного і того ж боржника про стягнення коштів. У зв’язку з 
цим у зведеному виконавчому провадженні можуть бути об’єднані виконавчі 
провадження щодо примусового виконання одного або різних видів виконавчих 
документів, у тому числі виданих судами однієї чи різних юрисдикцій. 

Визначаючи юрисдикцію судів щодо рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби у зведеному виконавчому провадженні, суди 
враховують, що всі справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності цих органів, 
прийнятих (вчинених, допущених) з метою виконання зведеного виконавчого 
провадження, в якому об’єднані виконавчі провадження з примусового 
виконання виконавчих документів, виданих різними органами, у тому числі 
судами різних юрисдикцій, належать до юрисдикції адміністративних судів. Такі 
справи належать до юрисдикції адміністративних судів навіть у разі, коли у 
зведеному виконавчому провадженні відсутнє виконавче провадження з 
примусового виконання рішення адміністративного суду. 

Юрисдикцію судів щодо вирішення справ з приводу рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної виконавчої служби в межах виконавчого 
провадження, яке об’єднано (приєднано) у зведене виконавче провадження, 
необхідно визначати з урахуванням юрисдикції суду, до якого належить суд, 
який видав виконавчий документ, та статусу позивача як сторони у виконавчому 
провадженні, на що зверталася увага вище. У разі, коли у зведеному 
виконавчому провадженні об’єднано виконавчі провадження з примусового 
виконання рішень, виданих виключно господарськими чи цивільними судами, 
рішення, дії чи бездіяльність державної виконавчої служби сторони можуть 
оскаржити до господарського чи цивільного суду відповідно. 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, що 
найефективнішим вирішенням проблем, пов’язаних з розглядом досліджуваної 
категорії спорів, та судового оскарження є законодавче віднесення їх до 
юрисдикції адміністративних судів, які й забезпечать єдність та усталеність 
судової практики під час розв’язання таких спорів. 

 
Література 

1. Лученко Д.В. Про оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень як інститут демократичної держави / Д. В. Лученко // Вісник Академії мит-
ної служби України. Сер. : Право. – 2013. – № 1. – С. 41-47 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_ 2013_1_9.pdf. 

2. Лученко Д.В. Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень як правова категорія / Д.В. Лученко // Вісник Запоріз. нац. 
ун-ту. Юридичні науки : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 188-193. 

3. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електрон-
ний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

61 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 
4.Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів : Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII [Електронний ресурс] / Верхов-
на Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-
19/print1485690104030786. 

5.  Про виконавче провадження : Закон України 21.04.1999 № 606-XIV  / Верховна 
Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – С. 207 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/606-14. 

6. Лук’янова М.Л. Правове регулювання адміністративного оскарження дій або 
бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби / М.Л. Лук’янова // Публічне 
право. – 2013. – № 2. – С. 369-375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_2_53.pdf. 

7. Ігонін Р.В. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого про-
вадження : автореф. дис. … канд. юрид. наук за спец. 12.00.07 «Адміністративне право і 
процес ; фінансове право ; інформаційне право» / Р.В. Ігонін. – Ірпінь, 2007. – 22 с. 

8. Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. / С.Я. Фурса, С.В. 
Щербак. – К. : Атіка, 2002. – 480 с. 

 
 

Куракін Олександр Миколайович 
професор кафедри  цивільно-правових  

дисциплін юридичного факультету 
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, доцент 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА 
 

Перехід України на шлях побудови правової держави та громадянського 
суспільства обумовив початок складних реформаційних процесів, які поряд з 
юридичними нормами вітчизняного права перебували під впливом визначе-
них соціальних традицій та звичаїв, а також численних корпоративних пра-
вил. Такий стан відносин викликав актуалізацію зацікавлення інструменталь-
ним та змістовним наповненням механізмів праворегуляції в аспекті інфор-
маційної функції права, реалізація якої пов’язувалася з доведенням до заціка-
влених осіб необхідної правової інформації. Ступінь володіння відповідними 
відомостями безпосередньо впливав як на рівень можливостей суб’єктів в ре-
алізації їх законних інтересів, так і на спроможність держави здійснювати 
свою функцію щодо притягнення осіб до юридичної відповідальності за пра-
вопорушення. При цьому роль інформаційного забезпечення праворегуля-
ційних механізмів проявляється практично на всіх етапах та формах юридич-
ної діяльності. 

Отже, від своєчасного і повного отримання юридично значимої інфор-
мації багато в чому залежать дієвість та ефективність поведінки суб’єктів 
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правовідносин, а також контроль за такою поведінкою з боку державних ор-
ганів. 

Вищесказане дозволяє припустити наявність значного юридичного зна-
чення саме інформаційної функції в механізмі правового регулювання, яка, в 
свою чергу, являє собою комплексне поняття, що складається з цілого ряду 
напрямів нормативно-правового впливу:  

1) доведення необхідної юридичної інформації до відома зацікавлених 
суб’єктів є важливою складовою механізму правового регулювання, виходя-
чи з її значення для суб’єктів правових відносин; 

2) суспільні відносини перебувають під постійним позитивним та нега-
тивним впливом відповідного інформаційного ресурсу. 

Актуалізація теоретико-правової проблематики механізму правового ре-
гулювання, крім того, обумовлюється формуванням в сучасному світі таких 
новоутворень, як інформаційне суспільство та інформаційний простір. 

У сформованій ситуації якісним чином змінюються сутність та інформа-
ційний зміст правового регулювання. З одного боку, знижується ефектив-
ність державно-правового регулювання за допомогою імперативних методів 
в межах відносин підпорядкування. З іншого – зростає значимість міжнарод-
них правових інститутів, що регулюють правові відносини за допомогою 
комплексних імперативно-диспозитивних методів у відносинах координації. 
Таким чином, сам факт появи інформаційного суспільства та інформаційного 
простору робить необхідним переосмислення сутності, змісту та юридичної 
техніки сучасного правового регулювання суспільних відносин. 

Це дозволяє стверджувати, що правове регулювання в даній сфері но-
сить багаторівневий характер, що припускає взаємозв’язок і взаємодію норм 
міжнародного, національного та корпоративного права. 

Узагальнюючи, можна дійти висновку, що інформаційний аспект право-
вого регулювання набуває особливого значення в умовах становлення інфор-
маційного суспільства. Ця актуалізація визначається таким: 

– на механізм правового регулювання все більший вплив здійснює про-
цес впровадження нових інформаційних форм організації та методів соціаль-
ного управління, що передбачає необхідність відповідного вдосконалення за-
конодавства, вироблення нових підходів до технології правого регулювання; 

– сучасний стан розвитку суспільства характеризується зростаючою цін-
ністю та потенційною небезпекою інформації як специфічного інструмента 
соціального впливу, що здатний вносити конструктивні та деструктивні змі-
ни у сформований правовий порядок [1, с. 134]. 

Враховуючи це, зростає необхідність трансформації існуючої моделі ме-
ханізму правового регулювання з урахуванням об’єктивних змін у процесах 
упорядкування суспільних відносин в широкому його розумінні. Дозволимо 
собі приєднатися до позиції Р.Ф. Азізова, що в сучасній державі складаються 
передумови для функціонування «правового сорегулювання», суть якого по-
лягає в поєднанні правового інструментарію міжнародного та національного 
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права, що обумовлено інтернаціональним характером інформаційного прос-
тору, а також поєднанням методів субординації і координації у взаємодії 
суб’єктів [2, с. 16]. 

Ми переконані, що впровадження подібної системи дозволить досягти 
консенсусу між різновекторними інтересами суб’єктів правових відносин, 
сприяти ліквідації чи заповненню правових прогалин, а також оперативному 
вирішенню конфліктів між учасниками такого виду суспільної взаємодії. 

Держава – це складна соціально-політична система, в межах якої право 
являє собою специфічний інформаційний інструмент, за допомогою якого до 
індивідуальних і колективних суб’єктів доводяться відомості про правові 
приписи, що містять правила загальнозначущої поведінки, а також про умови 
і можливі наслідки реалізації цих правил. Управління системою та інформа-
ційний обмін, що здійснюється за допомогою правового регулювання, є яви-
щами взаємообумовленими. Якщо в системі відсутня інформація, в ній не 
може бути й управління, а за відсутності управління втрачає сенс сама інфо-
рмація. У такому, функціональному, розумінні механізм правового регулю-
вання являє собою складну інформаційно-комунікативну систему, в якій за 
допомогою інформаційного обміну здійснюється вплив на правосвідомість і 
правову поведінку суб’єктів юридично значимих відносин. 
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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ЯК ІНДИКАТОР  

УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 
 

Події, які відбулися у 2013 р. і тривають дотепер, змусили сколихну-
тись весь світ. Цей період для України та українців носить доленосний харак-
тер. Суспільство йшло до цього поступово, проте панування олігархату та 
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зростання корумпованості в одну мить знищило терпіння народу. Революція 
дала поштовх уперед, змінила країну в кращу сторону? Ні, тому що великим 
є перелік негативних факторів, як-то  війна на Сході, корупція серед урядов-
ців, утискання свободи слова, які не дають змоги назвати Україну  незалеж-
ною, демократичною державою. Тому ця проблема є актуальною на цей час, 
адже для руйнації радянської ментальності в країні слід пройти довгий та те-
рнистий шлях. 

Метою нашого дослідження є визначення сукупності взаємопов’язаних 
факторів, які призвели до соціального вибуху на докорінної зміни менталь-
них орієнтацій українців у XXI столітті.    

Революція гідності увійшла в історію як трагіко-героїчний феномен. 
Сколихнувши світ цією подією, багато науковців, не тільки вітчизняних 
(А. Колодій, Н. Наливайко, В. Гриневич), а й закордонних (Е. Сміт, Е. Віл-
сон), вдались до розгляду цього феномену.  

Ця кровопролитна подія почалась зі страйку студентів, які вимагали  
підписання Угоди Президентом України у Вільнюсі. Як зазначають деякі 
ЗМІ, партія Регіонів сама організувала цей «майдан» задля зниження суспі-
льної напруги, яка панувала після зриву угоди. Після підпису угоди 29 лис-
топада 2013 р. «майдан» став не потрібен, тому його вирішила розпустити, 
проте не всі протестанти вирішили розійтись, тож у Києві на площі Незалеж-
ності з’являється новий «майдан». 

Масові жертви, побоїща та страйки під час Революції гідності перевер-
тають уяву про легітимність влади, демократію та історію суспільства взага-
лі. Згадаймо одного із членів діаспори А. Лозинського, який був свідком 
майдану: «Насправді, як з’ясувалося, це революція за людську та національ-
ну гідність. Це слово повторювалося знову і знову. Ймовірно, що для різних 
верств українського суспільства і, можливо, навіть індивідуума це означає 
щось своє. Гідність означає жити як європеєць. Це означає позбавитися від 
російського гноблення. Для декого це може навіть означати не бути предста-
вленим в очах світу колишнім засудженим. Слова «Зека геть!» часто звучать 
по цілому Майдані. Та, найголовніше, це про національну гордість. Місце мі-
тингів, як усе місто Київ, покрите синьо-жовтими українськими прапорами. 
Майже кожен виступ закінчується словами «Слава Україні!» з відповіддю 
аудиторії «Героям Слава!» три рази» [1]. 

Народ боровся за правду, справедливість, честь та гідність своєї нації. 
Український народ був завжди незламний і дуже справедливим, тому, не бо-
ячись смерті, йшов здобувати правду. 

Під час угамування майдану, вибору нового президента України, під-
писання Угоди про асоціацію з ЄС починається найстрашніше: анексія Кри-
му, війна на Сході, що призводить до кризи в державі.  

Суспільство не зверталось до історії, мабуть тому повторюється траєк-
торія проблем XX, XIX, XVII століть. Суспільство не виокремлює ті пробле-
ми, які вже повторювалися в усіх тих війнах, заколотах, страйках. Так, націо-
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нальний дух, гідність, свобода та правота відродилась знов, як у часи козацт-
ва, національної війни, проголошення республіки УНР, проте це нас повинно 
вчити, щоб у майбутньому не опинитись у схожих соціальних катаклізмах. 

 Якщо звернутися до філософії, то можемо зрозуміти, що життя і події 
повертаються немов за спіраллю, і з кожним разом на все вищому рівні. Під-
няти країну з колін дуже важко, тому що за для цього потрібні докорінні змі-
ни у площині не лише геополітичного вектору, а, найголовніше, внутрішньо-
ментальних орієнтацій. Відмова від старих радянських практик життя та роз-
будова національно-традиційних є запорукою майбутнього шляху до здобут-
тя реального державного суверенітету.     
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Формувати правову демократичну державу можна лише на основі роз-
винутого громадянського суспільства. Таке суспільство може розвивати й ро-
збудовувати правову державу та захищати права своїх громадян.  Саме через 
громадянське суспільство розвивалась більшість держав Західної Європи і 
США.  

Громадянське суспільство – це система самостійних і незалежних від 
держави громадських інститутів і відносин, що створюють умови для реалі-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

66 

зації прав людини, її інтересів та потреб, самореалізації окремих індивідів і 
колективів. Від змістовного характеру і взаємодії громадських організацій та 
їх взаємодії безпосередньо залежіть перетворення України на демократичну 
правову державу [2, с. 7].   

 Права людини, свобода,  закон, відповідальність, громадянська зрі-
лість   є ключовими поняттями  громадянського суспільства.  

В Україні  за останній час створено потужні громадські організації та 
рухи, зокрема:   

– Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодий Рух» 
(метою діяльності якої є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння ство-
ренню відкритого громадянського суспільства в Україні); 

– Всеукраїнська молодіжна організація «Сяйво» (сприяє реалізації со-
ціально значущих програм та проектів на всеукраїнському та міжнародному 
рівнях завдяки об'єднанню зусиль громадських організацій, влади та бізнесу); 

– «Демократичний Альянс» (сприяє всебічній реалізації молодими лю-
дьми своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних ін-
тересів, здібностей, прав та свобод на засадах християнсько-демократичної 
ідеології); 

– Інститут Громадського Лідерства (унікальний навчальний заклад не-
комерційного типу на теренах України, в якому протягом року навчаються 
лідери громадських організацій, молодіжних осередків політичних партій, 
рухів та активна молодь); 

– Молодий Народний Рух (об'єднує молодь національно-
демократичних поглядів, яким не байдужа доля  української держави); 

– Центр «Молода Дипломатія» (студентська організація, що залучає 
молодь до серйозного життя. Зараз це одна із найпопулярніших університет-
ських громадських організацій); 

Члени громадських організацій активно відстоюють реальну свободу 
слова, друку, совісті, високій рівень політичної, моральної, правової  культу-
ри. Цивілізованими методами розв’язують низку проблем, що виникають  у 
процесі руху на суперечливому шляху побудови демократичної правової 
держави.  

Слід зазначити, що у громадських організаціях найбільш активною пе-
ретворювальною силою є молодь. Робота у громадських організаціях формує 
у молодої людини громадянські морально-духовні якості, сприяє громадян-
ському самовизначенню особистості. 

Нагадаємо, що у Дніпропетровський області успішно діє регіональна 
цільова програма «Молодь Дніпропетровщини» на 2012-2021 роки. Органи 
виконавчої влади Дніпропетровській області мають позитивний досвід спів-
праці із молодіжними громадськими організаціями [1, с. 9]. Такі заходи, як 
Всеукраїнський молодіжний форум «Я – громадянин України», обласний фо-
рум «Молодь – за краще майбутнє», безумовно, сприяють  формуванню гро-
мадянської зрілості молодого покоління.  
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Сьогодні як ніколи молодь усвідомлює соціальну значущість громадсь-
кої активності людини, її участі у справах суспільства. Але, водночас, слід 
зазначити, що потрібна активізація зусиль з боку влади щодо розв’язання пи-
тань молодіжної політики. 

Отже, проблему розбудови правової держави доцільно розглядати у 
контексті громадянської спрямованості життєтворчості. У сучасній новій со-
ціальній ситуації особливого значення набуває духовна сфера громадянсько-
го суспільства. Позитивним є усвідомлення сучасною молоддю України соці-
альної відповідальності за долю своєї Батьківщини, своєї ролі у вирішенні 
проблем розбудови правової держави.  
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ:  
ПРАВОВА ПАРАДИГМА ЧИ ВИКЛИК ІСТОРІЇ? 

 
Сучасна історії України є найцікавішим у світі феноменом. Розбудова 

кардинально нового шляху геополітичного розвитку відбувається на тлі бо-
ротьби сталих світоглядів та ментальних орієнтацій сформованих протягом 
десятиліть. Радянська деструктивна модель розвитку суспільства, вичерпав-
шись у постіндустріальному середовищі, намагається запобігти поширенню 
нових тенденцій – інформаційному суспільству. Саме тому вбачаємо, що 
знаходження у цьому політико-правовому та економічному просторі прихо-
вує для нашої держави чисельні глибинні проблеми. 

Формування сталого радянського світогляду стало наслідком політико-
правових перетворень часів формування авторитарно-тоталітарних ознак іс-
нування суспільства (1920-1980-х рр.). Такі експерименти відбувались на тлі 
докорінної зміни національно-традиційного світогляду населення країни. Пі-
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дтвердженням «успішності» цих практик є штучно сформована спільнота 
«радянський народ», яка стала провідником основних настанов режиму на-
віть після розпаду материнської держави.  

Державно-партійна доктрина СРСР породила сталу міфологічну докт-
рину на тлі ідеологічно-пропагандистських настанов. Розуміння того призве-
ло до викривлення основних історичних, економічних, національних, культу-
рних віх українського державобудування. Наслідком цього стає формування 
комплексу меншовартості, придушення ініціативи, знецінення національної 
та історичної спадщини. 

Опір такій історичній спадщині відбувається в сучасній Україні на різ-
них рівнях громадсько-державного освідомлення. Розуміючи інертність дер-
жавно-правових інституцій, населення країни намагається на громадському 
рівні впливати на це. Свідченням таких рухів є хвилі революцій XX-XXI ст.: 
Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. Вони 
продемонстрували наявність великого відсотка населення, яке не поділяє ра-
дянські та пострадянські геополітичні концепції, що стало критичною масою 
у вирішені майбутнього країни. 

Наявність потужного громадського лобі змусило владу до рішучих 
кроків на законодавчому рівні. 9 квітня 2015 року Верховною Радою України 
ухвалено пакет законів декомунізаційного спрямування, а вже 15 травня 2015 
року закони підписав Президент України Петро Порошенко. Закони були 
опубліковані 20 травня 2015 року та набули чинності з 21 травня. Закони 
«Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України 
у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій 
війні 1939-1945», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністично-
го тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та забо-
рону пропаганди їхньої символіки» призвели до законодавчої фіксації сучас-
них викликів.  

Завдячуючи сталості громадянського суспільства, декомунізація стає 
державною відповідальністю на законодавчому рівні. Це відповідь на істори-
чні виклики не лише сучасності а й втілення вікового прагнення населення 
держави до дійсного суверенітету. Законодавчою легалізацією декомуніза-
ційної діяльності населення країни остаточно визначило геополітичний век-
тор розвитку країни. Сьогодні Україна чітко визначилась у відмежуванні від 
радянсько-тоталітарної спадщини та формуванні нових засад існування сус-
пільства та держави. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  
РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Останніми роками громадськість України почала глибше усвідомлювати 

роль  патріотичного виховання у розбудові правової держави.  Сьогодні у 
нашому суспільстві  саме патріотизм став консолідуючим фактором духовно-
го відродження країни.  

Патріотизм, як моральне почуття висловлює прагнення людини зробити 
свою Вітчизну більш міцною, могутньою, процвітаючою, а також готовність 
самовіддано захищати й розбудовувати її.  

Сучасне патріотичне виховання повинно бути гнучкою, саморегулюю-
чою структурною системою, котра здатна постійно перебудовуватися протя-
гом часу і трансформуватися в конкретних умовах демократичних перетво-
рень суспільства. Формування соціальної відповідальності  людини за долю 
своєї Батьківщини можливе лише за умов зміщення морально-повчального 
аспекту патріотичного виховання на змістовно-конструктивний аспект. 

Патріотичне виховання як перспективне суспільне явище утверджує від-
даність батьківщини, любов до рідної землі, пошану до національних та ку-
льтурно-історичних  традицій українського  народу, забезпечує життєву на-
ступність між старшими та молодшими поколіннями. 

Від того, яким увійде у самостійне життя молоде покоління, наскільки 
активно воно братиме участь у суспільному житті, розв’язанні завдань, які 
нині ставляться перед суспільством, значною мірою залежить ефективність 
процесу  розбудови правової держави.  

Особливо важливим є героїко-патріотична спрямованість молоді,  її мо-
рально-психологічний настрой, прагнення до  засвоєння принципів, норм на-
родної моралі. 

У народній  правотворчості  верховенство завжди  належало  моральним 
цінностям як найвищім духовним надбанням українського народу.  Багатство 
і самобутність живих джерел права допоможе осягнути так зване звичаєве 
право – норми  поведінки людей, засновані на народної моралі, традиціях, 
звичаях і досвіді предків.   Поведінка мешканців численних сіл і хутірців на 
української землі, взаємостосунки з земляками та родичами, сімейне життя, 
виховання дітей  визначалися нормами і правилами, які  мали статус і зна-
чення  неписаного закону життєдіяльності.  Народне звичаєве право так чи 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

70 

інакше торкалося  всіх боків життя людини, формувало механізми, що стабі-
лізували суспільство [1, с. 129 – 132]. 

Відчути пращурівський корінь сущого смислу правої держави допоможе  
вивчення українського козацтва як культурно-історичного феномена. Коза-
цька педагогіка в системі загальнолюдських цінностей завжди ставила на пе-
рше місце права людини, її свободу і відповідні їм  традиції виховання. Про-
відники національно-визвольного козацького руху розуміли, що патріотичне 
виховання – це могутня і непоборна сили в боротьбі за  права і свободу наро-
ду. Палкій український патріотизм козаків був могутнім стимулом до держа-
вотворчого  і незалежного життя.   

Перша в світі демократична Конституція гетьмана Пилипа Орлика – є 
унікальним  незвичайним явищем європейської державної і правозахисної 
думки. 

Отже, багатовіковій досвід свідчить, що український народ здавна  праг-
нув до правового суспільства. Кращі здобутки народної правотворчості зба-
гачують  і доповняють один одного, надають поштовх  до подальшого осми-
слення  проблем, пов’язаних з утвердження Вітчизні як правової держави. 

Зацікавленість у зміцненні й  розвитку  демократичної  правової держа-
ви,  вміння цивілізовано відстоювати свої права і свободи,  сприяючи грома-
дянському миру і злагоді в суспільстві, - обов’язкові ознаки справжнього па-
тріотизму. Зрозуміло, що існує пряма залежність  між вихованням патріотів 
держави і розбудовою правової держави.  

Спостерігається безпосередній зв'язок сучасних процесів державотво-
рення зі стратегічними підходами до розвитку патріотичного виховання. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
 
У наш час виділити національну систему права стало майже неможли-

во, оскільки практично всі держави беруть участь у міжнародних відносинах 
та повинні узгоджувати своє внутрішнє право з правом міжнародним. Саме 
тому виникає потреба в аналізі основоположних засад вітчизняної правової 
системи, зокрема у кримінальному праві, яке повинне стати інструментом 
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охорони як на внутрішньодержавному, так і на зовнішньому рівнях. Тут важ-
ливе місце посідає забезпечення відповідності положень кримінального пра-
ва принципам і нормам міжнародного права. 

Питання співвідношення кримінального та міжнародного права розгля-
даються в працях багатьох відомих науковців, серед яких Г.І. Богуш, 
Б.В. Волженкін, В.О. Гацелюк, Г.В. Єпур, Н.Ф. Кузнєцова, В.О. Навроцький, 
М.І. Пікуров, В.М. Попович, Є.В. Фесенко, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко та ін. 
Але все ж таки багато як теоретичних, так і практичних питань щодо механіз-
мів взаємодії зазначених галузей права залишаються недостатньо розроблени-
ми. Ця проблема потребує подальшого науково-теоретичного опрацювання. 

Міжнародне кримінальне право виконує два основні завдання: загаль-
нопревентивне (забезпечення світового правопорядку) і репресивне (пока-
рання винних у скоєнні злочину осіб) [1, с. 72]. 

Якщо розглянути чинне законодавство України, то можна зазначити, 
що примат міжнародного права випливає з Конституції України, відповідно 
до ст. 9 якої чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства Украї-
ни, а також ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», згідно з 
якою, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в уста-
новленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у від-
повідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнарод-
ного договору. Єдиним обмеженням імплементації норм міжнародного права 
є умова, за якої ці норми не можуть суперечити нормам Основного Закону.  

Визначення поняття міжнародного договору дається у ст. 2 Закону 
України «Про міжнародні договори України», відповідно до якої «міжнарод-
ний договір України – укладений у письмовій формі з іноземною державою 
або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним 
правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох 
пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного на-
йменування». 

Так, А.А. Бибик зазначає, що загальновизнані принципи та норми між-
народного права обов’язково мають враховуватися законодавцем і поклада-
тися в основу кримінально-правових приписів. Також науковець звертає ува-
гу на те, що міжнародний договір не є єдиним джерелом міжнародного права, 
з чого випливає, що принципи та норми міжнародного права, які розгляда-
ються як частина правової системи держави, можуть знаходити своє відбиття 
у звичаях, прецедентах та інших джерелах [2, с. 132]. 

У ст. 1 Кримінального кодексу України зазначається, що завданням КК 
України є «правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадяни-
на, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, кон-
ституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 
безпеки людства, а також запобігання злочинам». Відповідно до ст. 3 КК за-
конодавство України про кримінальну відповідальність також повинно за-
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сновуватися на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права [3]. 
Слід зазначити, що довгий час у доктрині національного кримінального 

права вважалося, що єдиним його джерелом є Кримінальний кодекс. Але не 
досить правильно вважати, що лише Кримінальним кодексом врегульовано 
питання кримінальної відповідальності. Українське законодавство перебуває 
у процесі реформування, не є винятком і кримінальне. Зараз злочинність все 
більш набуває характеру транснаціональної, тому міжнародний договір є 
особливим джерелом кримінального права. 

Як вважає П.П. Андрушко, при вирішенні питання застосування кримі-
нально-правових норм з точки зору його співвідношення з міжнародним пра-
вом необхідно звернути увагу на те, що норми міжнародного права не міс-
тять каральних санкцій. Тому притягнення до кримінальної відповідальності 
за конкретні діяння, навіть суспільно небезпечні, безпосередньо на підставі 
міжнародно-правових норм неможливе. Проте така можливість не виключа-
ється щодо сфери суспільних відносин, які регулюються Загальною части-
ною кримінального права. Саме у таких випадках міжнародні договори мо-
жуть бути частиною національного кримінального законодавства України. У 
сфері відносин, що регулюються Особливою частиною кримінального права, 
міжнародні договори мають лише рекомендаційний характер щодо їх засто-
сування [4, с. 225]. 

Міжнародно-правовий акт є відповідним зобов’язанням України перед 
міжнародною спільнотою, що передбачає імплементування у власне кримі-
нальне законодавство норм, які б у подальшому сприяли зменшенню злочин-
ності як в Україні, так і у світі. Як наголошує Н.А. Галабурда, термін «імпле-
ментація» включає в себе всю різноманітну діяльність держави щодо здійс-
нення цілей норм міжнародного права. Він характеризує тривалий процес – 
від надання державою згоди на обов’язковість для неї відповідного міжнаро-
дного договору, вираженого у формі ратифікації, затвердження, приєднання 
тощо, до практичного виконання державою взятих на себе за договором зо-
бов’язань [5, с. 267]. 

Отже, слід дійти висновку, що міжнародні договори є джерелом права, 
зокрема і кримінального. У них вказуються вихідні засади, що є основою фу-
нкціонування правової системи будь-якої країни. Без відповідної імплемен-
тації та дотримання міжнародно-правових актів неможливо досягти відпові-
дних цілей, зокрема дотримання права та свобод людини, зменшення і попе-
редження злочинності, узагальнення практики та розробки ефективних мето-
дів боротьби з ними. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ  
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ 

 
Принцип верховенства права є однією з провідних складових загальної 

системи засад будь-якої сучасної демократичної, правової держави. Він вті-
лює в собі ціннісний сплав таких ідей, як справедливість, рівність, свобода і 
гуманізм. Цей принцип є вихідним у системі кримінального права, адже ви-
значає умови та спосіб побудови і діяльності правової системи взагалі. Тому 
дослідження цього принципу права, безумовно, належить до пріоритетних 
завдань сучасної юридичної науки [9]. 

До того ж, останні зміни у судовій системі, зокрема як прийняття Кри-
мінального процесуального кодексу від 13 квітня 2012 року [1], так і нещода-
внє набрання чинності змінами до Конституції України [2] та новим Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року [3], суттєво 
вплинули на характер влади в Україні, зокрема в кримінальному судочинстві. 
Сподіваємося, що здійснювана в нашій державі судова реформа матиме ефе-
ктивний характер, наблизить здійснення правосуддя до європейських станда-
ртів та вимог, підвищить рівень довіри населення до національної судової си-
стеми.  

За таких умов актуалізується дослідження принципу верховенства пра-
ва у сфері правосуддя, адже судді сьогодні відіграють більш важливу роль, 
аніж раніше в утвердженні верховенства права в національній правовій сис-
темі [9]. 

Взагалі, верховенству, або правлінню, права (the rule of law) традиційно 
протиставляється те, що умовно позначається «правлінням людей» в афориз-
мі «правління права, а не людей» [4, с. 24]. Саме такий підхід покладено в 
основу розуміння цього принципу у світовій демократичній практиці. Він має 
стати виключним і легітимуючим політичним ідеалом, який поступово по-
ширюється на увесь сьогоднішній світ [5, с. 11], він покликаний якісно змі-
нити як основоположні засади, так і практичну складову системи правового 
регулювання суспільних відносин у напрямі до загальновизнаних гуманітар-
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них цінностей. 
Суспільство дивиться на суд як на інституцію, що здатна вирішити спір 

у межах правового поля. Звичайно, такий розвиток подій демонструє довіру 
суспільства до судової гілки влади. Проте така довіра має місце доти, доки є 
впевненість у незалежності судів і належному виконанні ними своїх функцій 
[6, с. 65-66]. 

Важливо усвідомлювати, що верховенство права має бути метою кож-
ної правової системи. Інакше юридична влада стає інструментом пригнічення 
та корупції. Збільшенням юрисдикції судової влади, призначенням на посади 
компетентних, непідкупних і незалежних суддів, створенням належних гара-
нтій їх діяльності, ізолюванням суддів від впливу виконавчої гілки влади і 
забезпеченням судів необхідними матеріальними ресурсами для ефективного 
функціонування впроваджується і в подальшому зберігається верховенство 
права [6, с. 65]. Відсутність будь-якого з цих елементів ставить під загрозу 
свободу і стабільність суспільства. 

Розглядаючи принцип верховенства права у сфері правосуддя, слід зве-
рнути увагу й на проблеми його реалізації у роботі вітчизняного суду з точки 
зору європейських стандартів. Так, треба знати, що за останні роки Європей-
ський суд з прав людини ухвалив проти України більше 1300 рішень, в яких 
зафіксовано більше ніж 1,5 тис. порушень Європейської конвенції з прав лю-
дини та основоположних свобод, у т.ч.: 368 порушень – це тривалість вико-
нання рішень національного суду, 175 – тривалість розгляду цивільних справ, 
65 – тривалість провадження у кримінальній справі, 254 – проблеми, 
пов’язані з досудовим слідством, тощо. І лише 55 (тобто менше 5% від усіх 
порушень) безпосередньо стосуються порушень з боку суду [7]. 

Тому, не применшуючи проблем, пов’язаних з розглядом кримінальних 
справ у судах, потрібно приділити значну увагу здоланню системних недолі-
ків, про існування яких наголошується у науковій літературі [8, с. 61-63; 9, 
с. 518]. По-перше, йдеться про державоцентричний характер судочинства, 
його спрямованість насамперед на захист інтересів держави та державних 
чинників (інститутів влади, державних установ, посадових осіб тощо), а не 
прав та інтересів громадян. По-друге, це питання залежності судової системи 
(й у широкому, й у конкретному розумінні такої) від політиків і «людей з 
грошима», які здійснюють тиск на суддів, змушуючи виносити «замовні» су-
дові рішення. По-третє, це закритість і корпоративність судової та правоохо-
ронної систем. По-четверте, це судове свавілля під час розгляду справ і вине-
сення судових рішень, породжене недосконалістю та частою змінюваністю 
законодавства, а також безкарністю суддів і браком належного контролю над 
діяльністю судової системи. По-п’яте, йдеться про невиконання судових рі-
шень.  

Слід наголосити, що подолання зазначених проблем є вкрай необхід-
ним для нашої держави, яка прагне вступити до європейського співтоварист-
ва та має забезпечити більш ефективну реалізацію принципу верховенства 
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права у кримінальному судочинстві. 
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ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
В умовах сучасних євроінтеграційного та модернізаційного процесів 

подальшим вектором розвитку в Україні правової держави та відкритого сус-
пільства є створення системи соціального партнерства між Національною 
поліцією та інститутами громадянського суспільства.  

Оптимальні можливості для результативної взаємодії громадськості та 
поліції, збалансованості їх відносин складаються у державах з демократич-
ним режимом, що, у свою чергу, передбачає функціонування їх органів на за-
садах принципу відкритості та прозорості. 

Сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені активно оперують поняттями 
«відкритість» та «прозорість», які отримали нормативне закріплення й на за-
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конодавчому рівні. Так, Конституція України [1] не містить норм, які б чітко 
закріплювали принцип відкритості та прозорості, проте вони можуть бути 
виведені із низки конституційних положень, зокрема зі ст. 57, ч. 1 ст. 84, ч. 2, 
3 ст. 94, п. 7 ст. 129 та ін., що становлять нормативні засади для визначення 
їх змісту і сутності.  

Прозорість та відкритість діяльності органів публічної влади визначено 
Законами України «Про доступ до публічної інформації» (ст. 1) від 13 січня 
2011 р. [2]; «Про Регламент Верховної Ради України» (ст. 3) від 10 лютого 
2010 р. [3]; «Про Конституційний Суд України» (ст. 4) від 16 жовтня 1996 р. 
[4]; «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 11) від 07 липня 2011 р. [5]; «Про 
Кабінет Міністрів України» (ст. 3) від 27 лютого 2014 р. [6]; «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» (ст. 4) від 07 червня 2001 р. [7] та ін. 

Важливою гарантією відкритості та прозорості діяльності поліції стало 
законодавче закріплення цього принципу у Законі України «Про Національну 
поліцію» (ст. 9) від 02 липня 2015 р. [8], що визначає правові засади органі-
зації та діяльності поліції України, статус поліцейських, а також порядок 
проходження служби в поліції. Закон підготовлено відповідно до міжнарод-
них стандартів у сфері поліцейської діяльності, зокрема: Кодексу поведінки 
посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. [9]; Декла-
рації про поліцію від 08 травня 1979 р. [10]; Європейського кодексу поліцей-
ської етики від 19 вересня 2001 р. [11] та ін. 

Зазначені документи встановлюють основні засади прозорості та відк-
ритості діяльності поліції і передбачають, що: законодавство про поліцію по-
винно бути доступним для громадськості, достатньо зрозумілими і точним, 
та, за необхідності, супроводжуватися чітким підзаконним регулюванням, 
яке також повинно бути доступним для громадськості; поліцейські організа-
ції повинні бути готові надати об’єктивну інформацію про свою діяльність 
громадськості без розкриття конфіденційної інформації; відомості конфіден-
ційного характеру зберігаються у таємниці, якщо виконання обов’язків або 
вимоги правосуддя не вимагають іншого; професійні керівні принципи для 
зв’язків зі ЗМІ повинні бути встановлені; поліція у своїй діяльності повинна 
завжди пам’ятати про основоположні права кожного, такі як свобода думки, 
совісті, релігії, висловлення поглядів, мирні зібрання, пересування і безпере-
шкодне користування своїм майном; поліція повинна забезпечувати необхід-
ну підтримку, допомогу та інформацію для жертв злочинів без будь-якої дис-
кримінації; збирання, зберігання і використання персональних даних поліці-
єю повинно здійснюватися відповідно до міжнародних принципів захисту 
даних і, зокрема, бути обмеженим в обсязі, необхідному для досягнення пра-
вових, легітимних і конкретних цілей. 

Загалом можна констатувати, що законодавче забезпечення принципу 
відкритості та прозорості підвищується, особливо останніми роками, проте 
потребує удосконалення механізм його реалізації. Разом з тим ці терміни не-
однаково трактуються у науковій літературі, відсутні положення щодо їх ви-
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значення, а тим більше розмежування на законодавчому рівні. 
На основі доктринальних положень та чинного законодавства можна 

виділити такі організаційно-правові форми реалізації принципу відкритості 
та прозорості діяльності Національної поліції України: оприлюднення зако-
нів, указів, постанов, наказів та інших нормативних актів у сфері її діяльності 
в офіційних виданнях та на офіційних сайтах центрального органу управлін-
ня поліцією та її територіальних органів; оприлюднення центральним орга-
ном управління поліцією та її територіальними органами затверджених про-
грам, звітів тощо про їх виконання; звернення громадян – громадські прий-
мальні у центральних органах управління поліцією та її територіальних орга-
нах з вирішення проблем конкретних приватних осіб; забезпечення взаєморо-
зуміння і співпраці Національної поліції з громадськістю – вивчення громад-
ської думки, прогнозування суспільно-політичних процесів, гармонізація 
приватного, суспільного і державного інтересу; щорічні звіти голів централь-
ного органу управління поліцією та її територіальних органів перед громад-
ськістю; проведення відкритих дискусій між поліцією та громадськістю через 
електронні засоби інформації; консультації з останніми – громадські слухан-
ня, круглі столи з метою вироблення на основі врахування знань, досвіду та 
інтересів громадян; висвітлення засобами масової інформації звітів центра-
льного органу управління поліцією та її територіальних органів тощо. 

Узагальнюючи, слід підкреслити, що відкритість і прозорість діяльнос-
ті поліції є фундаментальними складовими механізму становлення інституту 
демократії. Прозорість діяльності поліції є ознакою зрозумілості, переконли-
вості, обґрунтованості її дій та подальшої відповідної зворотної підтримки, 
без чого неможливий свідомий та результативний вплив громадськості. Відк-
ритість, на відміну від прозорості, є функціональною характеристикою полі-
ції та виявляє ступінь безпосередньої участі громадян, їх реальний вплив на 
зміст діяльності поліцейських, активність суб’єктів громадського контролю 
за її діяльністю. Відкритість поліції означає готовність залучення громадсь-
кості до процесу прийняття відповідних рішень, у межах її повноважень. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ  

СУДОВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Підвищення ролі та значення засобів масової інформації у формуванні 

світогляду громадян зумовлює необхідність створення умов для розвитку ме-
ханізму громадського контролю за діяльністю влади, у тому числі судової. У 
контексті цього ЗМІ як суб’єкти громадського контролю відіграють важливу 
роль у взаємодії судової влади та інститутів громадянського суспільства.  

Серед наукових доробок, які є необхідною передумовою налагодження 
взаємовідносин судової влади та громадськості, на увагу заслуговують праці 
таких дослідників, як К. Бабенко, М. Вільгушинський, В. Городовенко, 
І. Гриценко, П. Каблак, М. Логунов, О. Овсянніков, В. Маляренко, В. Петре-
нко, С. Прилуцький та ін. 

Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки 
одним із завдань ставив підвищення та підтримку високого рівня довіри гро-
мадськості до судів, адже судова система України повинна спиратися на по-
вагу, довіру та впевненість усіх громадян у її незалежності, безсторонності та 
ефективності [1]. Одним з пріоритетних напрямів роботи Української держа-
ви є формування повноцінних демократичних інститутів, що має на меті про-
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зорість судової системи. А це, у свою чергу, є об’єктивним критерієм неза-
лежності «третьої влади». І на пресу, як на єдиний, власне, публічний меха-
нізм поширення інформації, покладається серйозна громадянська відповіда-
льність щодо донесення цього «послання» до суспільства. Відсутність ефек-
тивного механізму взаємодії ЗМІ та судів, чітких принципів висвітлення їх 
роботи створило інформаційний вакуум, що породив помилкові стереотипи 
судової системи як «речі в собі» та журналістів, які апріорно обвинувачують 
суди в корупції [2, с. 272].  

Як зауважив С. Прилуцький, громадський контроль за судовою владою 
може мати дві форми: пряму – забезпечується через безпосередню участь 
представників громадянського суспільства в здійсненні правосуддя (народ-
них засідателів, присяжних) та опосередковану – забезпечується через відк-
ритість та гласність судочинства, можливість доступу громадян і ЗМІ до су-
дової інформації та її об’єктивного висвітлення [3, с. 348-349]. На нашу дум-
ку, враховуючи специфіку організації та функціонування судової системи, 
діяльність ЗМІ є однією з ефективних форм опосередкованого контролю.  

Ця форма громадського контролю передбачає активну участь ЗМІ, які 
генерують інформаційний продукт, збираючи, обробляючи та поширюючи 
інформацію про різні аспекти функціонування судової системи й, насампе-
ред, про її недоліки. Розповсюдження інформації ЗМІ є найбільш масштаб-
ним й ефективним етапом громадського контролю, оскільки охоплює широку 
аудиторію та використовується для формування об’єктивної громадської ду-
мки. Тому цілком зрозуміло, що ця форма громадського контролю сьогодні 
найбільше привертає увагу дослідників, що зумовлено складною природою 
стосунків представників судової влади та ЗМІ, які часто характеризуються з 
позиції конфронтації й потребують консолідації зусиль обох сторін у напрямі 
налагодження конструктивного й ефективного діалогу, який буде взаємови-
гідним і для журналістів, і для судової системи [4, с. 137].  

Ключовим у такій дефініції є те, що основну роль серед суб’єктів доне-
сення інформації до громадян відіграють ЗМІ, які виступають посередником 
між громадянським суспільством i державною владою.  

Як зазначає В. Співак, ЗМІ беруть безпосередню участь у формуванні 
громадської думки за допомогою поширення інформації певного спрямуван-
ня, яку вони можуть безпосередньо продукувати [5, с. 45]. Істинність цієї те-
зи підтверджується і в інших джерелах. Про те, що «… думка про суди фор-
мується під впливом ЗМІ», зауважує і суддя Вищого адміністративного суду 
України, Голова Ради М. Кобилянський. Він також наголошує, що «…преса – 
єдиний публічний канал масового поширення інформації. А публічність су-
дочинства – безальтернативна вимога сьогодення» [6].  

Частина 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод містить положення про те, що кожен має право на 
публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом. Судове 
рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допу-
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щені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в ін-
тересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократи-
чному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 
приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необ-
хідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 
інтересам правосуддя [7].  

Слід констатувати, що суспільство дедалі менше довіряє судам та суд-
дям. Так, за результатами соціологічних опитувань, проведених соціологіч-
ною службою Центру Разумкова, зовсім не довіряють їм 44,1 % опитаних ре-
спондентів, переважно не довіряють – 36,5 %, переважно довіряють – 8,7 %, 
цілком довіряють – 0,7 %, важко сказати – 10,1 % [8]. Наведена динаміка по-
казує помітне розчарування населення щодо діяльності судів, втрату цим ор-
ганом влади авторитету у суспільстві. Згідно з п. 20 Рекомендації СМ/Rec 
(2010)-12 судді не можуть ефективно здійснювати правосуддя без довіри 
громадськості, адже вони є частиною суспільства, якому служать [9]. Як 
слушно вказує Л. Москвич, довіра громадян – це особливе джерело сили су-
дової влади й одночасно показник її ефективності. Влада, що не має підтрим-
ки населення, є нежиттєздатною. Збереження такого стану може призвести до 
підвищення соціальної напруги в суспільстві. Зміцнення ж авторитету суду 
сприятиме досягненню суспільного визначення цього інституту, що виявля-
тиметься в довірі до нього [10, с. 25]. 

У країнах Європейського Союзу розповсюджена практика висвітлення 
діяльності судів у мережі Інтернет. Так, Верховний суд Великої Британії офі-
ційно дозволив журналістам використовувати Twitter для передачі повідом-
лень із судових засідань. Також журналістам дозволено відправляти повідом-
лення з мобільного телефону та користуватися електронною поштою. Раніше 
ж у Сполученому Королівстві не дозволяли користуватися соціальними ме-
режами в залі суду, а також забороняли під час судових процесів фото- та ві-
деозйомку. Диктофони журналісти могли використовувати лише у винятко-
вих випадках. За порушення цих правил було передбачено відповідальність 
за неповагу до суду [11, с. 23]. 

Досвідом щодо ведення офіційного сайту та сторінок суду в соціальних 
мережах на міжнародній конференції поділилася директор із зв’язків з гро-
мадськістю судів Округу Колумбія США Л. Гуровітц, яка зазначила, що на 
сайті одного із судів Округу Колумбія розміщено відеоекскурсію приміщен-
ням суду. Пані Гуровітц акцентувала на тому, що мова, якою відбувається 
знайомство з судом, адаптована для розуміння молоддю, тобто з використан-
ням молодіжного сленгу. Також вона порадила українським судам відкривати 
свої двері для всіх бажаючих та надавати максимум інформації про себе з ме-
тою упередження негативного ставлення. Але, на переконання учасників, су-
ддям якщо і варто мати свої аккаунти в соціальних мережах, то слід викорис-
товувати їх для виключно професійного позиціонування. Крім того, було за-
значено, що на таку діяльність судді також повинні поширюватися правила 
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суддівської етики [12]. 
Водночас за певних умов від необґрунтованих посягань може виникну-

ти необхідність захисту довіри до судової гілки влади. Наприклад, звертає на 
себе увагу справа «Прагер та Обершлік проти Австрії», в якій заявники – жу-
рналісти журналу «Форум» – опублікували статтю під заголовком «Увага! 
Суворі судді!», яка містила критику на адресу суддів, що засідають в австрій-
ських кримінальних судах. Національні суди Австрії задовольнили позови 
судді І. проти журналіста Прагера, звинувативши його в дифамації. Європей-
ський суд відхилив заяву Прагера та Обершліка, вказавши, що преса є одним 
із засобів, за допомогою якого політики та громадськість можуть пересвідчи-
тися, чи виконують судді свої обов’язки відповідно до тієї мети, що лежить в 
основі покладених на них завдань, але преса не може переступати певні межі, 
встановлені, зокрема, для захисту репутації інших осіб [13].  

З позитивним для журналістів фіналом у Страсбурзі є справа «Де Хаес 
і Гійсельз проти Бельгії». Журналісти змогли її виграти, оскільки довели ре-
тельність перевірки своєї інформації та підтвердили додержання всіх інших 
журналістських стандартів [14]. Таким чином, з огляду на європейські та мі-
жнародні стандарти, журналістські матеріали про суддів повинні бути зваже-
ними і обґрунтованими.  

Заслуговує на увагу варіант комунікації, запропонований заступником 
голови Вищого адміністративного суду України М. Смокович у формі за-
прошення журналістів провести з ним один його робочий день у суді. «Ко-
жен з вас зможе побачити, чим саме займається суддя, як відбувається процес 
підготовки до слухання справи, що суддя робить поза межами зали судового 
засідання» [15]. Як і дні відкритих дверей, такі акції стануть дієвими з точки 
зору побудови правового діалогу між судовою владою та суспільством. Як 
справедливо зазначив М. Саф’ян, суди не повинні боятися громадської думки 
і не повинні бути звільнені від критики ЗМІ. Також не можна будувати авто-
ритет судів на заборонах і відсутності доступу до інформації. Це має зворот-
ній ефект [16]. 

Отже, налагодження взаємовідносин між ЗМІ та судами з метою фор-
мування у громадян об’єктивної думки про організацію роботи судів та розг-
ляд справ пов’язано з розвитком інституту громадського контролю. ЗМІ фо-
рмують у громадян об’єктивну думку про організацію роботи судів та розг-
ляд справ. Проте в Україні суддям та журналістам ще потрібно вчитися спів-
працювати, адже поінформованість громадян щодо діяльності судової влади 
та бажання судових органів надавати таку інформацію у повному обсязі 
сприятиме підвищенню авторитету судової гілки влади у суспільстві, налаго-
дженню взаємовідносин між громадянином та судом.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ 
КАК АТРИБУТ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. ХОМСКОГО) 
 
Одним из важнейших атрибутов правового государства является нали-

чие  в системе власти и управления политической оппозиции, главным кри-
терием успешности деятельности которой традиционно считается приход к 
власти. Во многих работах современных политологов под оппозицией подра-
зумевается лояльная, ручная, «игрушечная», искусственно созданная властя-
ми политическая сила, которая дает возможность отвлекать внимание граж-
дан от сущностных процессов проводимой политики. Лояльная оппозиция 
создается на случай возникновения кризиса властных структур и служит 
«спасательным кругом» для обанкротившихся политических сил. Примером 
долголетнего и весьма эффективного функционирования лояльной оппози-
ции с точки зрения удержания власти экономической элитой является двух-
партийная политическая система США. Наряду с симулятивной оппозицией 
во многих политических системах легально или нелегально существует так-
же и радикальная оппозиция.  Если целью лояльной оппозиции является 
удержание власти господствующими группами или рокировка кадрового со-
става для защиты существующей политической системы, то целью радикаль-
ной оппозиции является или ликвидация  существующего строя, или сущест-
венное его реформирование.  

Идеологическое обеспечение существенной трансформации общества 
выполняет  интеллектуальная  оппозиция,  функции которой заключаются в 
следующем: 

 анализ реальных и негативных последствий действий власти; 
 предупреждение гражданского общества о возможных опасностях, 

связанных с политикой власть предержащих; 
 предложение властям более оптимальных политических решений; 
 разоблачение идеологических махинаций лояльной оппозиции;  
 просвещение граждан, формирование их политической культуры. 
 Ноам Хомский (родился в 1928 году) – не просто центральная фигура 

левого движения на Западе, он его гуру, понтифик, духовный отец. Ноам 
Хомский относится к последнему, самому младшему поколению очень за-
метной в 20-40-е годы XX века североамериканской левой интеллигенции 
еврейского происхождения, запуганной, затравленной и раздавленной анти-
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коммунистическими и одновременно антисемитскими преследованиями в 
годы маккартизма. Его можно назвать одним из последних могикан этой ин-
теллигенции. Согласно опросам, Н. Хомский – лингвист с мировым именем – 
считается самым выдающимся публичным интеллектуалом в мире. Он также 
входит в первую десятку самых цитируемых в научном мире авторов, зани-
мая место после Платона и Фрейда, но перед Гегелем и Цицероном.  

«Левая» мировоззренческая ориентация Н. Хомского в его книгах и 
статьях  выражена очень ярко, хотя он весьма далек от коммунизма. Его ми-
ровоззренческая позиция  в целом вписывается в традицию либеральной де-
мократии. По пронзительной страстности сочувствия к человеческим страда-
ниям, по накалу гуманистического пафоса книги Н. Хомского схожи  с наи-
более  значительными произведениями классики социалистической мысли.  
The NewYorker озаглавил материал о Н. Хомском «Счетовод дьявола»: он 
действительно методично подсчитывает, во сколько жизней обходится каж-
дая американская военная операция, и ему не важно, что власти хотели «как 
лучше». 

Противостояние Н. Хомского нынешнему курсу правящих элит США – 
это противостояние старого доброго либерализма Милля, Дьюи и даже 
А. Смита с его критикой «подлой максимы хозяев» новому и жестокому не-
олиберализму М. Фридмана, Ф. Хайека, Р. Рейгана и МВФ. Хомский крити-
кует современный капитализм прежде всего именно за забвение идей «ис-
тинного» либерализма, за предательство и искажение идеалов настоящего 
свободного рынка, личной свободы и демократии.  

Хомский был всегда открытым, принципиальным и последовательным 
противником коммунистических государств и партий. Советский проект ни-
когда не служил для Н. Хомского альтернативой яростно критикуемому им 
современному капитализму.  

Как считает Н. Хомский, перед человечеством сегодня стоят четыре 
глобальных проблемы: ядерная война, экологическая катастрофа, равноду-
шие сверхдержав к этим двум проблемам и их неспособность извлечь уроки 
из прошлых ошибок. Против власть предержащих он выдвигает следующие 
обвинения: корпорации подчиняют себе страны третьего мира; средства мас-
совой информации являются орудием капиталистической пропаганды и ма-
нипулируют массовым сознанием; внешняя политика США, каковы бы ни 
были ее декларируемые мотивы, на самом деле нацелена на мировое господ-
ство и неизменно приводит к катастрофическим последствиям там, где аме-
риканцы пытаются переломить ситуацию,  будь то Вьетнам или Ирак. 

Н. Хомский является символическим центром всех тех сил в мире, кто 
не желает принимать глобальную гегемонию США. Его можно считать дис-
сидентом с одной оговоркой: он – диссидент внутрисистемный, он не являет-
ся «антиамериканистом». Осуждая агрессивные действия США и элитарное 
мировоззрение истеблишмента страны, он неизменно подчеркивает, что 
США смогли создать самое свободное общество, которое когда-либо суще-
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ствовало на земле. Он не отрицает право США на активную пропаганду в 
мире ценностей свободы и демократии, полагая, в отличие от С. Хантингто-
на, что ценности эти имеют не локальный, «цивилизационный», а универ-
сальный характер. Однако он вместе с другими представителями левого дви-
жения США сомневается в том, что американское правительство руково-
дствуется именно этими глобальными ценностями, а не собственной выгодой 
и узко-корыстными интересами. 

Свои книги и статьи Н. Хомский пишет в жанре «антиимпериалистиче-
ского реализма». Всем, кто стремится  узнать  истинное лицо современного 
капитализма без мифов, пропагандистских румян и манипуляторных  иска-
жений, необходимо читать работы Н. Хомского. 

 
 

Нестерова Ксенія Юріївна 
студентка юридичного факультету 

Науковий керівник – Черабаєва О.В. 
викладач кафедри цивільно-правових  
дисциплін юридичного факультету 
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ  

 
ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЇЇ ВЛИВ НА ЛІСИ:  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Планета Земля – наша домівка, місцеперебування, існування, наше не-
збагненне багатство, яким не володіє жодна істота в усьому всесвіті. На цій 
єдиній живій та придатній для існування планеті людина вже давно перестала 
себе відчувати її частиною, складовою. Людська популяція під впливом ево-
люції відчула у своїх "жилах" потяг до неосяжної влади, бажання використо-
вувати всі ресурси у своїх цілях, панувати, збільшувати обсяг території зони 
комфорту, бути володарем всесвіту. Проте такий "авторитаризм" з боку люд-
ства щодо свого оточення призвів до невиправних наслідків – погіршення 
екологічного стану. Вирубка лісів призводить до зменшення їх кількості, за-
бруднення генофонду біосфери, засмічення довкілля, знищення природних 
ресурсів, підвищення температури, падіння рівня ґрунтових вод, скорочення 
посівних площ на душу населення, втрати рослинних і тваринних видів, ене-
ргетичної кризи та ін. 

Однією з глобальних проблем екології є зміна клімату. Звісно, клімат 
змінюється під впливом еволюції, але в даному випадку – саме під впливом 
нищівної діяльності людства. Така зміна клімату призведе до танення льодо-
виків, які містять парникові гази, що неминуче потраплять в атмосферу. Та-
кож існує загроза нестачі продовольства, що неминуче призведе до війн, оки-
слення океану, вимирання видів тваринного і рослинного світу, погодних ка-
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таклізмів та ін. 
Зміна клімату та існування лісів є взаємопов’язаними явищами: зміна 

клімату призводить до зменшення лісів і навпаки – скорочення лісів призво-
дить до зміни клімату. 

Актуальністю даної теми є визначення взаємозв’язку перетворень клі-
мату та деградації лісів, а також питання нормативно-правового регулювання 
запобігання даним процесам. 

Вивченню означеної проблеми присвячено дуже велику кількість нау-
кових робіт, автори яких є біологами, екологами, проте правовий погляд на 
цю проблему, на жаль, не є пріоритетним. 

Суспільство досить часто ототожнює ліси з "легенями планети", які 
дають кисень для усіх "органів" – елементів планети. Крім цього, ліс регулює 
та робить стійкою температуру – це пов’язано з опадами, яких у лісі більше 
ніж у безлісовій місцевості, що дозволяє зволожувати ґрунт влітку, забезпе-
чувати існування джерел, підтримання життєдіяльності рослинного та тва-
ринного світу. Ліси також захищають від сухих та холодних вітрів. 

Знищення, вирубування лісів призводить до вимирання біологічних 
видів тварин та рослин, зменшення кількості вологи, порушення кругообігу 
води, вимивання, знесення ґрунту та зсувів. Знищення лісу, який росте в го-
рах, призводить до знищення гір, зміни напрямку та кількості руху повітря-
них мас, як наслідок – до зміни клімату, вимирання тварин і рослин, які є 
мешканцями гірських висот. 

Звісно, людина, яка наголошує на необхідності збереження лісів та ві-
дображає свої заклики на папері, який був виготовлений шляхом вирубки лі-
су, виглядає базікалом. Проте сучасне існування людства побудоване таким 
чином, що без такого матеріального носія інформації неможливо обійтися, 
крім цього деревина використовується у будівництві, суднобудівництві, як 
паливо, з неї виготовляються іграшки, музичні інструменти, скипидар, аце-
тон, оцет, каучук, спирт, добрива та пластмаса, меблі та інші речі для побу-
тового комфорту людини. 

Деякі речі просто неможливо виготовити без участі деревини. Дійсно, 
біологи наголошують, що дерева також необхідно вирубувати, але робити це 
слід обережно, вирубуючи не безконтрольно та стихійно, а пускаючи під со-
киру старі, хворі, зламані стихією дерева, крім цього пропонується робити 
підсадку молодих дерев. 

Саме такі питання регулювання ставлення людини до лісів повинні ре-
гулюватися не тільки у багатотомних наукових працях екологів, а й за допо-
могою механізму правового регулювання. 

Дійсно, як національне, так і міжнародне законодавство регулює пи-
тання збереження, захисту та охорони лісів. В Україні це, зокрема, Лісовий 
кодекс, накази Мінагрополітики «Про затвердження Правил використання 
корисних властивостей лісів», «Про затвердження Санітарних правил в лісах 
України», наказ МОН «Про затвердження Положення про учнівські лісницт-
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ва», постанова КМ «Про затвердження Порядку ведення державного лісового 
кадастру та обліку лісів», розпорядження КМ «Про схвалення Концепції ре-
формування та розвитку лісового господарства» та ін.  

На міжнародному рівні затверджено ряд документів щодо лісового го-
сподарства у контексті питань про зміни клімату, зокрема Рамкова конвенція 
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та протоколи до неї, Паризь-
ка угода, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелю-
ванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелю-
вання, особливо в Африці, та ін. 

Аналізуючи зазначені документи, можемо побачити недосконалість 
національного лісового законодавства (без контексту змін клімату) та реко-
мендаційний характер міжнародних актів. 

Так, відповідно до міжнародних договорів Україна зобов’язалася: 
 сприяти у  розробці, застосуванні і розповсюдженні, включаючи пе-

редачу технологій, методів і процесів, які дають можливість обмежити, зни-
зити або припинити антропогенні викиди парникових газів, що не регулю-
ються Монреальським протоколом, в секторі лісового господарства; 

 сприяти раціональному використанню поглиначів і накопичувачів 
усіх парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом, 
включаючи біомасу, ліси, а також у відповідних випадках сприяти їх охороні 
і підвищенню якості, співпрацювати у цьому напрямку; 

 сприяти поширенню раціональних методів ведення лісового госпо-
дарства, лісонасадження та оновлення на стабільній основі; 

 вживати заходи щодо реалізації та підтримки, у тому числі шляхом 
виплат відповідно до отриманих результатів, існуючої системи для: стратегі-
чних підходів та позитивних стимулів стосовно діяльності, пов’язаної зі ско-
роченням викидів у результаті вирубки й деградації лісів, а також із роллю 
збереження недоторканості лісів, сталого управління лісами та альтернатив-
них стратегічних підходів, таких що поєднують спільні підходи з 
пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї для інтегрованого і 
сталого управління лісами, підтверджуючи важливість стимулювання, у разі 
необхідності, інших невуглецевих вигід, пов'язаних із такими підходами. 

Але, спостерігаючи тенденції розвитку нашої держави, стає помітно, 
що проблемні питання політики та економіки виходять на перший план, від-
кидаючи питання екології. Такі тенденції врешті-решт можуть призвести до 
отримання Україною статусу розвиненої держави світу, проте з великим еко-
логічним лихом, без жодного "зеленого брата", без Карпатських гір, без ряду 
біологічних видів тварин та рослин, з гострою нестачею продовольства, низ-
кою катаклізмів, державою, на території якої може бути суцільна пустеля. 

На нашу думку, захист лісів від винищення повинен здійснюватися 
шляхом підвищення відповідальності за вирубку, недобросовісне поводжен-
ня, недобросовісну купівлю деревообробними підприємствами, через закріп-
лення на законодавчому рівні розширення заборон на вирубку, створення та 
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розширення природоохоронних програм, збільшення території лісів, що охо-
роняється, створення реєстру обліку деревини, проведення лісовідновлюва-
льних робіт, а також шляхом заміни деревини іншими конструкційними ма-
теріалами і джерелами палива. 

Отже, вже зараз ми зобов'язані радикально змінити своє ставлення до 
лісів і подумати, як зберегти й примножити наше лісове багатство. 

 
 

Нестерцова-Собакарь  
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ЗНАЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ У РЕГУЛЮВАННІ 
 МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ 

 
Сімейні правовідносини в Україні сьогодні є надзвичайно динамічни-

ми, що зумовлюється перехідним типом правової системи, економічними, ге-
ополітичними та іншими чинниками. Цивілістичний характер сімейних пра-
вовідносин зумовив формування підґрунтя для договірного регулювання 
окремих їх видів. Так, відповідно до сімейного законодавства майнові відно-
сини подружжя можуть регулюватись шлюбним договором [1, с. 290]. 

В Україні шлюбний договір – це відносно нове правове явище. Соціа-
льно-економічний розвиток та еволюція цивільно-правових і сімейних відно-
син наразі стали передумовами появи нового виду договору − шлюбного. Пе-
ршим кроком у становленні інституту шлюбного договору стало прийняття 
Верховною Радою України 23 червня 1992 року Закону України «Про вне-
сення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю Української РСР», згід-
но з яким Кодекс було доповнено статтею 271 «Право подружжя на укладен-
ня шлюбного контракту», яка передбачила можливість укладання шлюбного 
контракту між особами, які вступають у шлюб. 

Подальший свій розвиток інститут шлюбного договору отримав з при-
йняттям та вступом в дію 1 січня 2004  року нового Сімейного кодексу Укра-
їни [2, с. 95]. 

Слід зазначити, що загальний вік існування цього правового інституту 
в нашій державі дуже короткий, порівняно з іншими країнами, що зумовлено 
нерозвиненістю загальної теорії договірного права щодо подружніх догово-
рів, пасивністю практики їх укладання. 

Як новий для сімейного законодавства правовий інститут, шлюбний 
договір потребує детального аналізу. Це стосується насамперед визначення 
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його правової природи та значення під час регулювання майнових відносин 
подружжя. 

Слід підкреслити, що згідно з проведеними дослідженнями сучасного 
стану шлюбних договорів в Україні, вони використовуються доволі рідко. 
Лише 10% осіб, що вступають у шлюб, укладають шлюбний договір. Для по-
рівняння, наприклад, в Європі кожна третя шлюбна пара укладає такий дого-
вір, а в США − кожна друга пара [3, с. 61]. 

Як свідчить практика, шлюбний договір у нашій країні укладають зде-
більшого жителі мегаполісів, а саме підприємці, політики, актори, співаки. 
Більшість населення мають чітку позицію до шлюбного договору: за статис-
тикою, 42% українців − за укладення договору, 47% − проти, 11% − ніколи не 
думали про це. 

Прихильники укладання шлюбного договору його перевагами вважа-
ють: 

− встановлення прав й обов’язків сторін щодо взаємного утримання ді-
тей і батьків; 

− чітку фіксацію участі членів подружжя в загальному сімейному бю-
джеті; 

− захист сім’ї від боргів члена подружжя; 
− гарантії щодо матеріальної підтримки, а якщо потрібно – й утриман-

ня членів подружжя; 
− вирішення правового статусу житла подружжя та порядок користу-

вання ним; 
− поділ майна подружжя у випадку розлучення; 
− регулювання питань, пов'язаних з вихованням та утриманням дітей 

чи членів подружжя у випадку розлучення; 
− встановлення правового статусу роздільного майна подружжя; 
− максимальний захист прав особи, якщо в шлюб вступають громадяни 

України з іноземцями. 
Супротивники укладення шлюбного договору, навпаки, вважають, що: 

укладання шлюбного договору є першим кроком на шляху до розлучення; 
ним неможливо регулювати особисті немайнові відносини подружжя, оскіль-
ки договір почуття не врятує; положення шлюбного договору, навіть завірені 
нотаріусом, можна оскаржити в суді; не завжди такий договір може бути взя-
тий до уваги судом; він не встановлює санкцій до тих осіб, які порушують 
його умови; ніхто не може змусити особу виконувати шлюбний договір, як-
що вона цього не хоче, та ін. 

Обидві позиції мають власних прихильників, проте шлюбний договір 
поки що не може розв’язати всі проблеми подружжя, бо завжди в конкретній 
сім’ї будуть суперечливі питання з того чи іншого приводу. Чим менше су-
часна людина бачить у шлюбі засіб організації побуту, тим більше від парт-
нера чекають якостей духовно близької людини [4, с. 4, 30-31]. 

Практичне ж використання шлюбного договору як регулятора майно-
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вих відносин подружжя ускладнюється необізнаністю та негативним став-
ленням українців до нього, про що яскраво свідчить статистика. Наприклад, у 
2004 р. було укладено 476 шлюбних договорів, у 2008 р. − 1029, а у 2012 р. – 
1357. Хоча спостерігається позитивна динаміка зростання кількості укладе-
них шлюбних договорів, але їх кількість все ж таки є незначною порівняно з 
кількістю укладених шлюбів в Україні. Така ситуація зумовлена не тільки 
недостатністю правових знань серед пересічних громадян, а й недосконаліс-
тю правового регулювання даних відносин [5, с. 93]. 

Сьогодні інститут шлюбного договору в Україні ще недостатньо роз-
винений, що підтверджується статистичними даними, згідно з якими шлюбні 
угоди не є особливо популярними серед населення.  

Таким чином, в науці відсутня єдина думка з приводу значення шлюб-
них договорів, які, з одного боку, спрямовані на зміцнення інституту сім’ї, а з 
іншого – існує низка проблем, пов’язаних з укладанням та розірванням між 
подружжям. Безумовно, шлюбний договір стане гарантією реалізації майно-
вих прав подружжя лише в тому випадку, коли він відповідатиме нормам 
чинного законодавства та не суперечитиме моральним засадам суспільства. 
Основними аргументами на користь його подальшого використання є саме 
регулювання майнових відносин подружжя, питань, пов'язаних з вихованням 
та утриманням дітей або членів подружжя у випадку розлучення, а також за-
хист прав громадян України у разі припинення шлюбу, укладеного з інозем-
цем. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 
 
Сьогодні поняття злочину міститься у ч. 1 ст. 11 Кримінального кодек-

су України, де зазначено, що злочином є передбачене цим Кодексом суспіль-
но небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочи-
ну [1]. 

Як відомо, з будь-якого визначення поняття того чи іншого явища мо-
жна виокремити його ознаки, які у сукупності будуть відображати його зміст, 
так і навпаки, якщо відомо ознаки того чи іншого явища, можна надати ви-
значення його поняття. Отже, маємо визначення поняття злочину, з якого 
спробуємо виокремити його ознаки.  

Сьогодні у кримінальному праві серед науковців немає єдиної точки 
зору щодо кількості ознак злочину: їх можна нарахувати від двох до семи. 
Аналіз ч. 1 ст. 11 КК України дає можливість виділити такі ознаки злочину: 
протиправність, суспільна небезпечність, винність, вчинення особою діяння 
(дії або бездіяльності), вчинення діяння суб’єктом злочину. Вони безпосере-
дньо зазначені у законі. Окрім цього, у теорії кримінального права називаєть-
ся ще одна ознака, характерна для поняття злочину, – караність діяння, яка 
логічно виводиться з ознаки протиправності, під якою слід розуміти встанов-
лення в законі за вчинення певного діяння кримінально-правової санкції, що 
дає можливість застосування в належних випадках (а не завжди) покарання. 
Отже, караність як ознаку злочину слід розуміти не як реальне застосування 
покарання, а як загрозу, можливість його застосування у разі вчинення забо-
роненого КК України діяння [2, с. 30; 3, с. 80].  

Висловлювались також думки про притаманність злочину й інших 
ознак, наприклад аморальності [4, с. 52]. У зв’язку з цим вважаємо слушною 
думку П. Л. Фріса, який вказує, що оскільки КК України чітко називає ознаки 
злочину, які йому притаманні, через це спроби розширено тлумачити коло 
цих ознак є юридично не коректними [5, с. 39]. 

Таким чином, можна говорити про наявність принаймні шести ознак 
злочину, що витікають із визначення цього поняття. Відсутність у вчинку 
людини хоча б однієї ознаки злочину свідчить про відсутність злочину, а от-
же, особу в такому разі не можна притягти до кримінальної відповідальності. 

Підтвердженням цього є, наприклад, ч. 2 ст. 11 КК України, де зазначе-
но, що не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить озна-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

92 

ки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність 
не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти іс-
тотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [1]. 

Отже, відсутність такої ознаки, як суспільна небезпечність, навіть і за 
наявності ознак складу злочину, може призвести до того, що діяння не буде 
визнано злочином. Як бачимо, це можливо лише за умови, що суспільна не-
безпечність як ознака злочину не є ознакою складу злочину. 

У кримінальному праві одним із дискусійних питань є питання про те, 
чи є суб’єкт злочину ознакою злочину чи або залишається обов’язковим еле-
ментом складу злочину, і якщо діяння було вчинено особою, яка не є 
суб’єктом злочину, чи має місце відсутність самого злочину як явища реаль-
ної дійсності, або складу злочину як юридичного поняття про нього? У 
зв’язку з цим не випадково деякі вчені не називають суб’єкта злочину серед 
ознак злочину [3; 5; 6].  

Розглядаючи це питання, О.В. Микитчик зазначає, що якщо діяння вчи-
нено особою, в якої відсутні ознаки суб’єкта злочину, то таке діяння не можна 
вважати злочином у зв’язку з відсутністю його складу, воно може визначатись 
тільки як суспільно небезпечне діяння [7]. Отже, вчений пов’язує факт відсут-
ності злочину з відсутністю у вчинку людини ознак складу злочину. 

Але погодитись з цим, на нашу думку, не можна. Ми переконані, що 
вчинення діяння, передбаченого КК України як злочин, особою, яка не є 
суб’єктом злочину, не змінює сутності такого самого діяння, вчиненого 
суб’єктом злочину. Сутність вчинків цих осіб однакова: вони за наявності 
інших ознак злочину є суспільно небезпечними і передбачені кримінальним 
законом. Отже, можна стверджувати, що ці два діяння є злочинами. Вчинен-
ня одного і того самого діяння для різних осіб не є свідченням різної його 
сутності. Кожне з них є і залишається злочином.  

При вирішенні цього питання вважаємо правильним виходити з того, 
що якщо у вчиненому діянні відсутні ознаки суб’єкта злочину, які конструк-
тивно входять до його складу, то у такому разі слід говорити не про відсут-
ність злочину як явища реальної дійсності, а про відсутність у діянні особи 
складу злочину. Але і за такого притягти до кримінальної відповідальності 
таку особу не можна, оскільки згідно з ч. 1 ст. 2 КК України підставою кри-
мінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діян-
ня, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом [1].   

При цьому, погоджуючись з О.В. Микитчиком, таке діяння слід визна-
ти суспільно небезпечним. Це надасть можливість застосувати до особи, яка 
не є суб’єктом злочину, заходи кримінально-правового впливу, а саме при-
мусові заходи виховного характеру, замість покарання, яке може бути приз-
начене виключно особі, яка визнана винною у вчинені злочину. 

Як бачимо, це можливо лише за умови, що діяння, вчинене особою, ви-
знається злочином, але не містить складу злочину. В противному разі, якщо 
ми не визнаємо вчинене особою діяння злочином, то до неї не можна буде за-
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стосувати жодних кримінально-правових заходів, у тому числі і примусових 
заходів виховного характеру, як і до будь-якої іншої особи, яка не вчинила 
злочину. 

Вирішення цього питання вбачається нами у необхідності формулю-
вання нового визначення поняття злочину, в якому повинна бути відсутня 
вказівка про його вчинення суб’єктом злочину, а акцент повинен робитися 
саме на його матеріальний та формальний бік, виражати насамперед його 
юридичну та соціальну характеристику. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 
 ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ 
 
В умовах переходу національної економіки до сталого розвитку поряд з 

енергоефективністю та соціальною сферою важливого значення набуває про-
блема забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля. В умовах 
України ця проблема викликана високими показниками забруднення повіт-
ряного та водного басейнів, погіршенням якості земельного фонду, висхід-
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ною динамікою росту захворюваності серед населення. Значною мірою на 
цьому позначається діяльність металургійних підприємств, що пов’язана з 
викидами в атмосферу шкідливих речовин і сполук, а також скиданням за-
бруднених вод. 

Питання екологізації промислового виробництва розглядали у своїх 
роботах В.М. Якубовський, М. Завгородня, О. Зарудна, Н. Гахович, 
Ю. Кіндзерський, Л. Тимощик, В. Точилін, В. Нікіфорова, В. Вишневський, 
О. Амоша, Я. Жаліло, О. Собкевич та ін. 

Метою національної екологічної політики є стабілізація та поліпшення 
стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції 
екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гаран-
тування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я 
населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокорис-
тування та збереження природних екосистем. 

Металургійні підприємства входять до числа найбільших забруднюва-
чів навколишнього середовища в Україні, особливо це стосується викидів ді-
оксину вуглецю та скидання неочищених забруднених вод. Це завдає еконо-
мічних збитків через порушення стану повітряного басейну та погіршення 
якості земельних ресурсів. Щодо останніх, то їх вільна кількість поступово 
скорочується через необхідність розташування там місць зберігання відходів 
виробничої діяльності [1]. 

Слушною є думка Н. Гахович щодо необхідності удосконалення еколо-
гічного оподаткування за принципами «природокористувач платить» та «за-
бруднювач платить». Одним з елементів такого переходу має стати перегляд 
чинних ставок екологічного податку з обов’язковим попереднім моделюван-
ням його впливу на фінансову стабільність металургійних підприємств. Вла-
сники металургійних заводів мають сплачувати реальну ціну за завдання зби-
тків довкіллю[2, c. 535]. 

Підвищення рівня екологічного оподаткування має відбуватися одно-
часно із розширенням програм підтримки. Такі програми покликані компен-
сувати фінансові втрати підприємств внаслідок посилення податкового нава-
нтаження. Під програмами підтримки слід розуміти системні заходи з енер-
гозбереження, що позитивно впливатиме на цінову конкурентоспроможність 
металопродукції. Проекти екологічних інновацій мають охоплювати заходи, 
спрямовані на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
ру, скидання забруднених (а головним чином –  неочищених) вод, а також 
утилізацію та переробку відходів виробництва. Не менш важливою є адапта-
ція до європейських стандартів, сертифікація та акредитація виробничих 
процесів відповідно до найкращих світових практик. 

Перспективним інструментом фінансового регулювання інноваційного 
розвитку екологічної діяльності металургійних підприємств є відшкодування 
державою кредиторської заборгованості з податку на додану вартість. Цільо-
вим призначенням використання відшкодованого податку має стати реаліза-
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ція проектів екологізації виробництва. Тобто має бути реалізований один із 
принципів Бюджетного кодексу – програмно-цільовий метод використання 
коштів [3]. 

На даному етапі частка екологічних інвестицій у загальному показнику 
капітальних вкладень металургійних підприємств знаходиться на рівні 28-
33%. Проте екологічні інвестиції більше ніж на половину формуються за ра-
хунок поточних витрат на охорону навколишнього середовища. Іншими сло-
вами, це підтримка в робочому стані об’єктів природоохоронного призначен-
ня [4, с. 217]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що згадані проблеми екологізацї вироб-
ничої діяльності підприємств чорної металургії України на даний час мають 
стратегічне значення для забезпечення переходу національної економіки на 
етап сталого розвитку. 

Вирішення питання полягає в реалізації промислової політики регулю-
вання процесів прискореної екологізації в галузі за рахунок посилення пода-
ткової відповідальності забруднювачів довкілля, а також підтримки у реалі-
зації профільних інноваційних проектів.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 
 
Враховуючи наближення України до Європейського Союзу, доказом 

якого є підписання Асоціації з ЄС, необхідним є наближення деяких питань 
законодавчого регулювання різних суспільних відносин. Особливе місце се-
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ред цих відносин займають трудові, а зокрема працевлаштування громадян 
іноземних держав на території України. Правове регулювання питання пра-
цевлаштування закріплено у нормативно-правових актах, але недосконалість 
цих правових документів щодо обмежень праці іноземців, наявність спірних 
положень знижують ефективність застосування норм щодо зайнятості інозе-
мців в Україні. 

Окремі принципи працевлаштування в Україні були предметом науко-
вих пошуків у працях М.Й. Бару, О.М. Бандурки, Н.Б. Болотіної, В.С. Вене-
діктова, О.Д. Зайкіна, І.В. Зуба, С.О. Іванова, М.І. Іншина, С.С. Каринського, 
О.В. Лавриненка, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиця, В.Г. Ротаня та інших. 
Проте сучасні соціальні, економічні, політичні зміни вимагають оновлення та 
удосконалення питання працевлаштування іноземців в Україні. 

Іноземна робоча сила опиняється в Україні за двома каналами: офіцій-
не її залучення вітчизняними підприємствами й організаціями, яке здійсню-
ється за участю міграційної служби держави (відбувається це через те, що, 
по-перше, зростає кількість підприємств за участю іноземного капіталу; по-
друге, певні робочі місця виявляються непривабливими для місцевих жителів 
за наявних соціально-економічних умов, що склались на певній території); 
нелегальна трудова міграція [4, с. 191]. Станом на 2015 рік в Україні право на 
працевлаштування офіційно отримали понад 15 тисяч іноземців, з них трети-
ну складають громадяни СНД (Узбекистан, Білорусія), третину – громадяни 
Туреччини. При цьому значна кількість з них займає керівні посади. 

Звертаючись до прав іноземців, що закріплені Конституцією України, 
можна зазначити, що обсяг їх прав та свобод залежить перш з все від мети та 
терміну перебування їх в Україні. Стаття 26 Конституції України, а також 
ст. 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянст-
ва» закріплюють, що іноземці та особи без громадянства, які на законних пі-
дставах знаходяться на території України, користуються тими самими права-
ми та свободами, а також несуть ті ж самі обов’язки, що і громадяни України, 
за винятками, встановленими Конституцією та законами України. До таких 
винятків, зокрема, відноситься право на створення та участь у політичних 
партіях, право на участь в управлінні державними справами, участь у всеук-
раїнських та місцевих референдумах та виборах, право на мирні збори, право 
на отримання безоплатної вищої освіти, на соціальний захист, на житло та ін. 
З приводу вказаних прав Конституція України у відповідних статтях встано-
влює, що вони належить лише громадянам України [3, с. 225]. 

Трудові відносини в Україні, де однією стороною – працівником – є 
іноземний громадянин, регулюються як міжнародним, так і національним за-
конодавством. Суб’єктами міжнародно-правового регулювання праці є ООН 
та її спеціалізований орган – Міжнародна Організація Праці, різні об’єднання 
держав: Рада Європи, Європейський Союз, СНД. Відповідно, документи, 
прийняті цими органами, є джерелами трудового права у частині забезпечен-
ня права на працю іноземців в Україні [1, с. 158]. 
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В Україні дозвіл на використання праці іноземця, що надає право робо-
тодавцю тимчасово використовувати його працю на конкретному робочому 
місці або певній посаді, видається роботодавцю у разі відсутності в країні 
(регіоні) працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або за ная-
вності достатніх обґрунтувань доцільності використання праці іноземця, як-
що інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов'я-
зковість яких надана Верховною Радою України. Важливо, що дозвіл на ви-
користання праці іноземця є підставою для отримання іноземцем візи відпо-
відного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформ-
лення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу, а продовжен-
ня строку дії дозволу на використання праці іноземця є підставою для звер-
нення роботодавця та іноземця до органу внутрішніх справ стосовно продо-
вження строку перебування іноземця на території України та оформлення 
нової посвідки на тимчасове проживання в Україні. Дозвіл на використання 
праці іноземця видається роботодавцю Державним центром зайнятості або за 
його дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим, облас-
ними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості [5]. 
Якщо іноземець без поважних причин не став до роботи у передбачений тру-
довим договором (контрактом) строк, роботодавець протягом трьох робочих 
днів повинен письмово повідомити про це відповідні органи внутрішніх 
справ, державної прикордонної служби і центр зайнятості. У разі анулювання 
дозволу на використання праці іноземця або у випадку, коли іноземець без 
поважних причин не приступив до роботи в передбачений трудовим догово-
ром (контрактом) строк, іноземця може бути видворено за межі України. Ро-
ботодавець, який запросив до себе на роботу такого іноземця, відшкодовує 
державі витрати, пов'язані з його видворенням, в порядку, встановленому за-
конодавством [2, с. 86]. 

Отже, спираючись на зазначені положення, необхідно дійти таких ви-
сновків. Працевлаштування іноземців в Україні здійснюється на основі наці-
онального та міжнародного законодавства, що складає систему документів, 
спрямованих на регулювання окресленого питання. Проте профільний Закон 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» не регу-
лює основний обсяг прав та обов’язків іноземців, що ускладнює процес за-
безпечення трудових прав іноземців. Також в Україні діє складна система 
допуску іноземців до роботи, що включає в себе обмежені часові рамки та 
велику кількість документів, необхідних для роботи в Україні. Але не можна 
остаточно стверджувати, що наведені особливості є недоліками, адже вони 
надають пріоритет працевлаштовуватись громадянам України. 
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ООН ЯК УМОВА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 
 

Тенденції трансформації основоположних концепцій розуміння право-
вих принципів початку третього тисячоліття, пройшовши акцептацію міжна-
родним модерним співтовариством, стали підґрунтям для подальшого 
роз’яснення ролі держав світу в утвердженні фундаментальних ідеалів Людс-
тва, завдання захисту яких покладено на Міжнародний суд ООН. Актуаліза-
ція багатополярності та поліцентричності світу вимагає перегляду ведення 
міжнародного судочинства внаслідок зміни державної парадигми країн світу 
– суттєво самостійного методу прийняття рішень. 

Ідейно-силовий баланс міжнародних відносин як умова сприятливого 
міждержавного та міжнаціонального спілкування був започаткований у 1945 
році з набуттям чинності Статуту Міжнародного суду як невід’ємної частини 
Уставу ООН. Проте, новітній глобалізаційний досвід вказує на необхідність 
обговорення світовим товариством шляхів реформування Міжнародного су-
ду, про що свідчить не тільки геополітична реальність, а й аналіз результатів 
досліджень у сфері забезпечення державного ладу і безпеки людства таких 
вчених як  Р. Дженнінгс, В. С. Верещетін, Н. Н. Гончарова, П. М. Костоєва, 
Х. Лаутерпахт, О. І. Мельничук, Л. Р. Наливайко, Ш. Росен, К. О. Савчук, 
Х. Телвей, Дж. Фіцморіс, М. Хадсон, Г. В. Шармазанашвілі, Г. Г. Шинкаре-
цька та ін. 

Питання щодо підвищення ефективності функціонування Міжнародного 
суду неодноразово порушувалось: Генеральним секретарем ООН у доповіді 
«При більшій свободі: до розвитку, безпеки і прав людини для всіх», де він 
окреслив невідкладність питання укріплення авторитету Суду [4]; учасника-
ми Всесвітнього саміту 2005 року, перед якими було поставлене завдання 
щодо розгляду предметної можливості покращення діяльності Суду, у тому 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

99 

числі шляхом добровільної підтримки Цільового фонду Генерального секре-
таря для допомоги державам у вирішенні спорів через Міжнародний Суд; 
Головами Міжнародного суду минулих років Ши Цзююнем та Р. Хіггінсом, 
які підкреслювали важливість внеску цієї інституції у мирне врегулювання 
міжнародних відносин та довершення міжнародно-правової думки для усього 
світового товариства. 

Підвищення авторитету та ефективності Міжнародного суду можливе 
тільки за умови вирішення таких основних проблем як: 1) необов’язковість 
юрисдикції; 2) необов’язковість виконання судових Рішень та тимчасових 
Заходів; 3) обмеженість суб’єктів міжнародного права у доступі до Суду. Та-
ким чином, вважаємо за доцільне: визнати учасниками Статуту загальноо-
бов’язковість юрисдикції Суду задля підтримки ладу та безпеки людства; ви-
значити право органів територіальних утворень, що є частинами суверенних 
держав і володіють особливим правовим статусом, звертатися до Суду у ви-
падку, якщо щодо їх території застосовується сила та/або існує її загроза. У 
сучасній міжнародно-правовій реальності це є цілком виправданим, адже 
внутрішні конфлікти здатні впливати як на національну, так і на міжнародну 
безпеку.  

Внаслідок глобалізаційних та інтеграційних процесів, кількість країн-
учасниць ООН та Статуту Міжнародного суду ООН за їх 70-річну історію ді-
яльності збільшилась майже у 3 рази, натомість кількість суддів-членів за-
лишилась незмінною. Це також змушує замислитись щодо відновлення ква-
літативно-квантитативної рівноваги міжнародного судочинства за географіч-
ним принципом і тому збільшити кількість суддів-членів, запровадити посаду 
Генерального адвоката задля справедливості, змагальності й рівноправності 
судового процесу. 

Отже, в епоху ядерної мілітаризації і терористичної загрози, вирішення 
міждержавних та міжнаціональних спорів воєнно-силовим або примусово-
ультимативним методами є абераційними, характеризуються контрпродукти-
вністю і безперспективністю. Натомість мирний процес, врегулювання відно-
син за допомогою використання дипломатичних платформ, міжнародно-
правових вищих судових інстанцій як Міжнародного суду ООН з його інсти-
туційним та процесуальним вдосконаленням відкриває взаємні шляхи про-
гресивного розвитку, партнерства, співпраці та безпеки людства.  
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СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРАВА В УМОВАХ  
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ 

 
Право є складовою культури в найширшому її розумінні, показником і 

результатом цивілізаційного розвитку людства. Війни, революції, внутрішні і 
зовнішні суперечності суспільств, національні та релігійні особливості, пот-
реби держави і людини, науковий прогрес змінюють світ, а разом з ним – 
право. Дослідницька спадщина теорії держави і права, історії, педагогіки та 
інших суміжних наук про людину відкрила перспективи для фундаменталь-
ного теоретичного переосмислення феномену права в цілому та освітнього 
права зокрема. 

Окремі проблеми державного управління, регулювання суспільних від-
носин у сфері освіти, реалізації конституційного права на освіту досить дета-
льно висвітили в дисертаційних дослідженнях вітчизняні вчені  
Б. Андрусишин, Н. Давидова, М. Курко, Є. Огаренко, В. Пальчиков, 
К. Романенко, О. Хохленко, Р. Шаповал та ін. 

На загальнотеоретичному рівні в юридичній науці виділення освітньо-
го права як нової галузі є дискусійним. Ряд науковців (Б. Андрусишин [1], 
Н. Давидова [2], К. Романенко [3], Є. Суханов [4]) наразі заперечують існу-
вання освітнього права як традиційної галузі права, водночас її виокремлення 
в майбутньому допускають. Прибічником виокремлення освітнього права як 
самостійної галузі права є М. Сирих [5]. Критичний аналіз уже відомих шля-
хів розв’язання проблем освітнього права показує, що існуючі теоретико-
методологічні уявлення про цей феномен є концептуально не скоординова-
ними і суперечливими. 

Розглядаючи проблеми розвитку права як культурної цінності, врахо-
вуючи ідеї від філософів Античності до мислителів Нового часу, сучасних 
наукових шкіл: Аристотеля, І. Беха, Леонардо да Вінчі, Д. Дідро, Д. Дьюї, 
І. Зязюна, В. Костицького, К. Роджерса, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, 
А. Сущенка, Е. Фромма, К. Ушинського, Ю. Шемшученка, К. Юнга та інших, 
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вдається можливим оновити розуміння освітнього права на основі синерге-
тичної методології, за якої вся правова дійсність представляє собою неліній-
ну систему і складається із взаємопов’язаних підсистем різних ієрархічних 
рівнів. Історія розвитку нашої цивілізації, системи права засвідчує сформова-
ність таких галузей, як конституційне, адміністративне, цивільне, криміналь-
не, трудове, процесуальне право. Отже, потреби в регулюванні суспільних 
відносин, пов’язаних із взаємодією держави та особи, функціонуванням дер-
жавної влади, охороною особистих прав суб’єктів права, державного ладу, 
охороною від злочинних зазіхань, встановленням кримінальної відповідаль-
ності, завжди виходили на перший план. Галузі права формувалися шляхом 
прийняття норм права, що регулюють однорідну сферу суспільних відносин, 
становлення особливого режиму правового регулювання (предмета, методу, 
принципів), автономізації.  

Вважаємо, що ступінь сформованості галузей права обумовлюється по-
требами людини врегульовувати ті чи інші суспільні відносини. Ця ідея зна-
ходить підтвердження в обґрунтованій американським футурологом 
Е. Тоффлером [6] «хвильовій» моделі цивілізаційного розвитку. «Першою 
хвилею» він назвав винайдення продуктивного сільськогосподарського виро-
бництва, «друга хвиля» – перехід до індустріального виробництва, «третя 
хвиля» полягає у переході до новішого суспільства (постіндустріального 
(Д. Белл), посткапіталістичного (П. Друкер), технотронного (З. Бжезінський), 
електронного (М. Маклюен), електронно-цифрового (Д. Тапскотт), програ-
мованого (А. Турен)).  

Нині поширюється новіший термін – суспільство знань. Доктринальною 
основою такого суспільства є гуманізація усіх сфер діяльності людини. Гума-
ністичне спрямування людської діяльності дає позитивний ефект у вирішенні 
багатьох суспільно-політичних, економічних, міжнародних проблем: налаго-
дження  партнерських стосунків між державами, народами та націями, лікві-
дація соціальної, релігійної, гендерної, національної нерівності. Енергетичні 
ресурси людства вже поступаються інформації та інтелекту. Пріоритетними 
стають духовні, демократичні цінності, використання знань для генерації но-
вих знань. Освіта та наука набувають стратегічного значення для національної 
безпеки держав, оскільки пов’язані з виробництвом знань, підготовкою людей 
до життя в майбутньому, в нових високотехнологічних умовах.  

Для виміру людського прогресу розроблений індекс людського розвит-
ку (ІЛР) (Human Development Index), який є синтетичним параметром і обчи-
слюється за трьома показниками: тривалості життя, освіченості та реального 
ВВП на душу населення. За індексом людського розвитку держави поділяють 
на три групи: країни з високим людським розвитком мають ІЛР 0,800 і вище; 
середнім – 0,500-0,799; низьким – менше за 0,500. Необхідно зазначити, що 
на кожну складову ІЛР (тривалість життя, освіченість, ВВП) безпосередньо 
впливає діяльність держави як спосіб буття, складний феномен правової дій-
сності. Якщо право виражає загальнолюдські інтереси, є продуктом цивіліза-
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ції, інструментом соціальної справедливості і оздоровлення суспільства, то 
необхідно процес правоутворення спрямувати на відродження екзистенцій-
них смислів існування людства.  

Детермінацією такого еволюційного процесу має стати формування і 
розвиток найвищих потреб особистості. За теорією А. Маслоу, до таких на-
лежать потреби в самовираженні (пізнання, естетичні потреби та потреба в 
самоактуалізації). Особистість, орієнтована на самовдосконалення, досягає 
гармонії між внутрішнім світом та способами буття, гуманно ставиться до 
себе, до іншої людини, суспільства і природи.  

Освіта для більшості населення повинна визнаватися особистісною і со-
ціальною цінністю, запорукою успіху, зближувати інтереси людини, держави, 
громадянина. Природа людської особистості складається з безлічі конструктив-
них і деструктивних сил, які впливають на утворення права. Так, потреба в осві-
ті в безграмотному, духовно збіднілому суспільстві є мінімальною, а правопо-
рушення набувають широкого розповсюдження. Отже, суспільно небезпечні ді-
яння, потреба  в охороні прав і свобод людини стали поштовхом для динамічно-
го розвитку кримінального права, на відміну від освітнього права.  

Більшість науковців визнають, що освітнє право в Україні перебуває на 
стадії формування і говорити про нього як традиційну галузь не можна. Осві-
тнє право України є внутрішньо суперечливим, незавершеним, громіздким, 
відірваним від реальних потреб людей. Наявна нормативно-правова база ха-
рактеризується протиріччями, оскільки її оновлення розпочалося не з Закону 
України «Про освіту», а з Закону України «Про вищу освіту». Такий підхід 
суперечить найновішим здобуткам наук про людину і суспільство, культуро-
логічному, особистісно орієнтованому, гуманістичному підходам, утвер-
дженням неповторності людини як найвищої цінності у фундаментальних 
працях видатних педагогів: Я. Коменського, Д. Локка, А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

Формування освітнього права, розробка нормативно-правової бази по-
винні здійснюватися з урахуванням психолого-педагогічних знань. Оскільки 
особистість є елементом ієрархічно вищих систем суспільства та природи, 
зміни в освітньому законодавстві необхідно було б розпочинати із Закону 
України «Про освіту» як базового закону, дотримуючись вікової періодизації 
людини, у такій послідовності: закони України «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту». В логіці розробки освітнього законо-
давства простежується тенденція відповідності назви закону назві вікового 
періоду розвитку людини. Кожний з названих законів спрямований на реалі-
зацію права на освіту відповідної вікової групи, та й сам зміст освітянського 
законодавства ґрунтується на поняттях і категоріях педагогіки.  

Ідея навчати дітей, об’єднавши їх у класи за віковою ознакою, нале-
жить великому педагогу XVII ст. Я. Коменському. Проте сучасне освітнє 
право в XXI ст. не враховує цей принцип дидактики повною мірою. Для су-
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часної людини освіта не закінчується з отриманням диплому, професійне 
становлення особистості продовжується все життя. Наприклад, за теорією 
Сьюпера, перший етап триває від народження до 14 років, другий – етап дос-
лідника, від 15 до 24 років, далі – етап зміцнення кар’єри, від 25 до 44 років, 
збереження досягнутого – від 45 до 64 років, спаду – після 65 років. Можна 
розглядати й інші періодизації професійного становлення особистості (Є. 
Клімова, Хейвигхерста).  

Зрозуміло, що процес розвитку особистості є індивідуальним, проте 
визначається він загальними закономірностями психічного розвитку і відбу-
вається в конкретних соціокультурних, правових умовах. У суспільстві знань 
потреба в навчанні набуває фундаментального значення.  

Наукові дослідження в царині педагогіки спрямовані на реалізацію 
концепції навчання впродовж всього життя, водночас існуючий стан освіт-
нього права, законодавства гальмує цивілізаційний поступ українського сус-
пільства. Наразі відсутній нормативний акт, який би повною мірою врегульо-
вував суспільні відносини у сфері освіти для людей віком від 25 років. Якщо 
ж суспільні відносини у сфері дошкільної освіти врегульовані, а вони трива-
ють кілька років (від 2-х до 6-ти річного віку дитини), то суспільні відносини 
у сфері освіти дорослих врегульовані частково.  

Так, у Законі України «Про вищу освіту» [7] питанню освіти дорослих, 
реалізації концепції навчання впродовж всього життя присвячена лише ст. 60 
«Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 
і науково-педагогічних працівників». В її назві і змісті об’єднано два масиви 
суспільних відносин, які потребують розмежування і розробки однойменних 
нормативних актів. 

Спираючись на попередні дослідження у галузі філософії, історії та те-
орії права, адміністративного права, педагогіки, психології, вдається можли-
вим сформулювати такі висновки: 

1) стан сформованості, рівень розвитку освітнього права перебуває 
в діалектичній єдності з рівнем освіченості населення, потребами конкретної 
людини в освіті та інтересами держави. Освітнє право є умовою і засобом 
цивілізаційного поступу людства. В умовах наукового прогресу, світових су-
спільно-політичних викликів процес формування освітнього права як самос-
тійної галузі необхідно активізувати, використовуючи політичний вплив; 

2) на гносеологічному рівні потребують переосмислення людиною, 
суспільством і державою цінності освіти; реалізації концепції впродовж всьо-
го життя із урахуванням повного життєвого циклу людини; розробки освітніх 
правових ідей, концепцій, доктрин на основі міждисциплінарних зв’язків фі-
лософії, історії, права, педагогіки та психології; 

3) в суспільстві знань, яке потребує самоактуалізації, предметом 
освітнього права не можуть бути лише відносини між органами державної 
влади й освітніми закладами, його межі потребують розширення і спряму-
вання на вдосконалення відносин між усіма учасниками освітнього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ДО ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ  
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НЕГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ – 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА 
 

Відповідно до норм, закріплених у ст. 4 Господарського кодексу Укра-
їни «Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами від-
носин», «не є предметом регулювання цього Кодексу: майнові та особисті 
немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України».  

Згідно з положеннями, викладеними у ч. 2 ст. 9 Цивільного кодексу 
України, «законом можуть бути передбачені особливості регулювання май-
нових відносин у сфері господарювання». 

У ч. 1 ст. 175 ГК України «Майново-господарські зобов’язання» зазна-
чено, що «майново-господарськими визнаються цивільно-правові зо-
бов’язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здій-
сненні господарської діяльності, в силу яких зобов’язана сторона повинна 
вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися 
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від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сто-
рони виконання її обов'язку. Майнові зобов’язання, які виникають між учас-
никами господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України 
з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом». 

Отже, цивільні майнові зобов’язання регулюються ЦК України, а гос-
подарські – ЦК з урахуванням особливостей, передбачених ГК України. 

Крім того, у ч. 2 ст. 175 ГК України вказано: «Суб’єктами майново-
господарських зобов'язань можуть бути суб'єкти господарювання, зазначені у 
статті 55 цього Кодексу, негосподарюючі суб’єкти – юридичні особи, а також 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, наділені госпо-
дарською компетенцією. Якщо майново-господарське зобов'язання виникає 
між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негос-
подарюючими суб’єктами – юридичними особами, зобов'язаною та управне-
ною сторонами зобов’язання є відповідно боржник і кредитор».  

Таким чином, майново-господарські зобов’язання суб’єктів господар-
ської діяльності та негосподарюючих суб’єктів – юридичних осіб також ре-
гулюються ЦК з урахуванням особливостей, передбачених ГК України. 

Проте у ч. 6 ст. 255 ГК України вказується, що «реалізація суб’єктами 
господарювання товарів негосподарюючим суб’єктам здійснюється за прави-
лами про договори купівлі-продажу. До відносин поставки, не врегульованих 
цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу 
України про договір купівлі-продажу». 

З наведеного випливає висновок, що до відносин, наприклад, поставки 
товарів (продукції) суб’єктів господарювання негосподарюючим суб’єктам – 
юридичним особам не застосовуються норми ГК, а тільки норми ЦК України.  

Урахування зазначеного факту є досить важливим при укладенні та ви-
конанні цих договорів, що регулюються тільки цивільним законодавством, 
оскільки аналогічні положення ЦК та ГК України мають суттєві відмінності. 
Зокрема, Цивільний і Господарський кодекси встановлюють різні вимоги до 
форми та змісту договорів (особливо істотних умов) [4], дійсності цих дого-
ворів [5], забезпечення виконання зобов’язань за цими договорами [6] та ін-
ших важливих питань.  

Так, залежно від того, яким кодексом (цивільним чи господарським) 
регулюються певні договірні відносини, розмір майнової відповідальності 
сторін договору може суттєво відрізнятися (навіть у кратному розмірі), якщо 
сторони в договорі безпосередньо не визначили інші умови. 

Наприклад, у ЦК України термін «неустойка» вживається як узагаль-
нююче (родове) поняття стосовно штрафу і пені та позиціонується як забез-
печувальний інститут. За правилами ЦК штраф обчислюється у відсотках від 
суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання (ч. 2 ст. 549), пе-
ня – у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за 
кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549). 

Критерієм визначення неустойки за ГК України можна вважати метод 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

106 

обчислення. Так, відповідно ч. 4 ст. 231 ГК України у разі, якщо розмір 
штрафних санкцій (неустойки) законом не визначено, санкції застосовуються 
в розмірі, передбаченому договором, за правилами, передбаченими в Госпо-
дарському кодексі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено: у від-
сотковому відношенні до суми порушеного зобов'язання незалежно від стро-
ку прострочення; у відсотковому відношенні до суми порушеного зобов'язан-
ня залежно від строку; в твердій сумі; в кратному розмірі до вартості то-
варів (продукції). 

Поряд із вказаним і співвідношення неустойки та відшкодування збит-
ків у ЦК і ГК України визначено по-різному. Так, у ч. 1 ст. 232 ГК України 
вказано: «якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання вста-
новлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій 
цими санкціями» (залікова неустойка). У ч. 2 ст. 552 ЦК України зазначено, 
що «сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшко-
дування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зо-
бов’язання» (тобто закріплено штрафний характер неустойки). 

Тому, навіть ще на етапі визначення умов договорів у сфері відчуження 
майна та підготовки до їх укладення, сторони повинні зважати на вказані фа-
кти й враховувати відповідні можливі наслідки. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Конституція як суспільний договір закріплює взаємні права та обов’язки 
особи і держави. За порушення конституційних прав та невиконання чи не-
належне виконання конституційних обов’язків передбачається настання осо-
бливого виду соціальної та юридичної відповідальності. Саме на державу, 
згідно зі ст. 3 Конституції України, покладено відповідальність перед люди-
ною за свою діяльність. Звідси, в конституційному праві як галузі національ-
ного права та юридичної науки вже понад 20 років із часу прийняття Консти-
туції України не втрачає своєї актуальності проблема конституційно-
правової відповідальності, навколо якої тривають дискусії з приводу таких 
базових її елементів, як підстави (нормативні і фактичні), процедура, санкції 
і, головне, суб’єкти.  

Так, складовою визначення поняття конституційно-правової відповіда-
льності є те, що даний вид відповідальності характеризується, зокрема, спе-
цифічним колом суб'єктів. З одного боку, в юридичній літературі висловлена 
думка, що коло суб’єктів конституційно-правової відповідальності є порівня-
но обмеженим, оскільки до нього слід відносити лише найвищі, регіональні й 
місцеві органи влади, депутатів, найвищих посадових осіб, тобто, саме ті 
структури та осіб, які беруть участь у прийнятті найважливіших державних 
рішень. З іншого боку, деякі науковці вважають прирівнювати суб’єктів кон-
ституційно-правової відповідальності до суб’єктів конституційно-правових 
відносин. Наявність різнополярних підходів зумовлена, на нашу думку, недо-
статньою розробленістю критеріїв виокремлення даного виду суб’єктів, що й 
слід з’ясувати в нашій публікації. 

Ще 2000 р. у своєму дисертаційному дослідженні О.В. Мельник запропо-
нувала систематизувати законодавство з питань конституційно-правової відпо-
відальності в окремому Законі “Про конституційно-правову відповідальність 
посадових осіб”, де необхідно чітко визначити поняття конституційно-правової 
відповідальності та, зокрема, коло її суб’єктів [1, с. 3]. З цього приводу науко-
вець зазначає, що суб’єкти конституційно-правової відповідальності є специфі-
чними, оскільки вони є представниками влади і мають певний державно-
правовий статус. На її погляд, всі державні органи та посадові особи можуть і 
повинні нести конституційно-правову відповідальність. Коло таких суб’єктів, 
як правило, виводиться логічним шляхом, хоча доцільним була б їх конкретиза-
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ція в законодавстві. Так, аналіз Конституції України (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 19) до-
зволив авторці віднести до суб’єктів конституційно-правової відповідальності в 
Україні державу в цілому, органи державної влади і їх посадових осіб, органи 
місцевого самоврядування, об’єднання громадян, фізичних осіб [1, с. 3]. Парла-
мент України, на її думку, належить до кола суб’єктів конституційно-правової 
відповідальності, і підставою для її застосування є невиконання Верховною Ра-
дою України своєї основної функції – законодавчої [1, с.10]. 

Наступний автор А.І. Червяцова вважає, що суб’єктами визнаються: 
держава, органи державної влади (посадові особи), органи місцевого самов-
рядування, громадські об’єднання, фізичні особи (громадяни, особи без гро-
мадянства, іноземці) [2, с. 10.]. Більше того, коло суб’єктів конституційно-
правової відповідальності збігається з колом суб’єктів конституційно-
правових відносин; виняток складають монарх і народ – юридично безвідпо-
відальні суб’єкти [2, с. 11]. 

Нарешті, Н.М. Батанова стверджує, що суб’єктом конституційного делі-
кту (як підстави конституційно-правової відповідальності) можуть бути усі 
суб’єкти конституційно-правових відносин (за винятком народу, нації, націо-
нальних меншин і корінних народів), які, відповідно до конституційно-
правових норм, зобов’язані та здатні нести конституційно-правову відповіда-
льність за вчинені протиправні діяння, тобто володіють конституційною де-
ліктоздатністю [3, с. 6]. 

Отже, яких саме учасників конституційно-правових відносин слід вва-
жати суб’єктами конституційно-правової відповідальності? 

Так, Конституція України, поміж таких центрів влади, як Верховна Рада 
України, Президент України та Кабінет Міністрів України, закріплює досить 
значну кількість вищих органів та посадових осіб держави, повноваження 
яких, в т.ч. характер відповідальності, деталізуються в окремих законах, на-
пр.: «Про статус народного депутата України», «Про Рахункову палату», 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про 
Центральну виборчу комісію», «Про прокуратуру», «Про затвердження Кон-
ституції Автономної Республіки Крим», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні ад-
міністрації», «Про Національний банк України», «Про Раду національної 
безпеки і оборони України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу 
раду правосуддя», «Про Конституційний Суд України», «Про Національну 
раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ін. 

Особливе коло суб’єктів конституційно-правової відповідальності поряд 
із закріпленням їх Основним Законом, обумовлене особливим характером 
набуття ними повноважень: 1) за результатами загальних виборів (всеукраїн-
ських та місцевих) – Верховна Рада України, Президент України, органи та 
посадові особи місцевого самоврядування; 2) шляхом призначення: а) парла-
ментом – Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної 
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Ради України з прав людини; б) за участю парламенту та Президента України 
– Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор України, Голова Націона-
льного банку України, Міністр оборони України, Міністр закордонних справ 
України, Голова Служби безпеки України, Конституційний Суд України, 
Вища рада правосуддя, Центральна виборча комісія, Рада Національного ба-
нку України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлен-
ня; в) за участю Президента України та Кабінету Міністрів України – голови 
місцевих державних адміністрацій [4]. 

Специфічний статус суб’єктів конституційно-правової відповідальності, 
особливо у її позитивному аспекті, полягає в часовому обмеженні повнова-
жень зазначених органів та посадових осіб: 5 років – Президент України, Вер-
ховна Рада України, органи та посадові особи місцевого самоврядування, 9 
років – судді Конституційного Суду України. Крім того, одна й та сама особа 
не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд. Подібну 
норму необхідно запровадити, на нашу думку, щодо народних депутатів Укра-
їни. Стосовно Кабінету Міністрів України, то він складає свої повноваження 
перед новообраною Верховною Радою України, хоча лише щодо нього в Ос-
новному Законі найбільш конкретно виражена конституційно-
відповідальність, а саме відповідальність перед Президентом України і Верхо-
вною Радою України, підконтрольність і підзвітність Верховній Раді України.  

Натомість відносно Президента України та народних депутатів України, 
навпаки, відсутня відповідальність: напр., народні депутати України не не-
суть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлю-
вання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу 
чи наклеп. Більше того, Конституція наділяє і парламентарів, і Президента 
недоторканністю на час виконання ними своїх повноважень і передбачає 
особливий, ускладнений порядок позбавлення їх недоторканності, напр., 
усунення з поста Президента України в порядку імпічменту. Недоторканність 
також гарантується конституцією та законами України суддям. 

Специфічність кола суб’єктів конституційно-правової відповідальності 
виявляється також у їх виключному праві ініціювати внесення змін до Кон-
ституції України: Президент України, третина народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України. Не завжди відповідаль-
ний і зважений підхід до цього питання підтверджується тими фактами з іс-
торії незалежної України, коли ініціювання конституційних змін породжува-
ло суспільно-політичні конфлікти і протистояння. 

І, нарешті, з метою охорони Конституції України Основним Законом за-
кріплено повноваження на звернення до Конституційного Суду України з кон-
ституційним подання з приводу відповідності Конституції України законів та 
інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, ак-
тів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та офіційного тлумачення Конституції України такого обме-
женого кола суб’єктів, як Президента України, щонайменше сорока п’яти на-
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родних депутатів України, Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Підсумовуючи, зазначимо такі критерії виокремлення суб’єктів консти-
туційно-правової відповідальності: 1) конституційно-законодавча регламен-
тація повноважень; 2) всенародна виборність та особливий порядок призна-
чення; 3) обмеженість строків виконання повноважень; 4) недоторканність на 
час виконання повноважень; 4) виключність права на внесення змін до Кон-
ституції та 5) звернення до Конституційного Суду з питань конституційності 
законодавчих актів.  

Ознаками, що характеризують специфічність суб’єктів конституційно-
правової відповідальності, також можемо вважати застосування останніми роками 
щодо них законодавства про очищення влади (люстрацію) та протидію корупції. 
Адже із нещодавньої зарубіжної практики відомо, коли високопоставлений полі-
тик виявився фігурантом корупційних скандалів, це відразу потягло його спочатку 
політичну, тобто конституційно-правову відповідальність, напр., імпічмент прези-
дентів Бразилії та Південної Кореї, відставка уряду Румунії на тлі вуличних проте-
стів – наймасовіших після страти подружжя Чаушеску наприкінці 1989 р. та ін.  
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 
 

Право на працю є соціальним правом людини, яке закріплено в Основ-
ному нормативному акті України – Конституції. На шляху до побудови на-
шої країни як правової держави постало багато проблем, однак регулювання 
праці неповнолітніх є однією із найбільш актуальних. Незважаючи на розви-
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ток програм молодіжної політики та великий обсяг нормативних актів, що 
регулюють дані питання, проблема реалізації неповнолітніми права на працю 
є ще досі не вирішеною. 

Слід зазначити, що неповнолітні – це особи, які не досягли 18 років. 
Кодекс законів про працю України легалізує працю неповнолітніх та встано-
влює деякі пільги для них, що стосуються сфери охорони праці, робочого ча-
су, відпусток та деяких інших умов праці.  

Нормативні акти, що регулюють працю дітей, спрямовані на вилучення 
тих видів робіт, які справляють шкідливий вплив на здоров'я та розвиток ди-
тини, створення умов для всебічного розвитку дітей, зокрема розвиток твор-
чих здібностей, формування позитивних настанов на суспільно корисну тру-
дову діяльність, створення умов для реалізації трудової активності дітей і пі-
длітків у належних санітарно-гігієнічних умовах, які сприяють розвитку ди-
тини. Особливості охорони праці неповнолітніх спрямовані на реальне здійс-
нення права на працю, підвищення кваліфікації, поєднання роботи з навчан-
ням. Особлива охорона праці неповнолітніх – система спеціальних норм, які 
надають неповнолітнім трудові пільги [3, с. 96]. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття 
на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спе-
ціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає 
шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час 
до досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 
особи, що його замінює [1, с. 82]. 

Роль органів держави та органів місцевого самоврядування у процесі 
працевлаштування неповнолітнього, на нашу думку, має полягати у спільній ді-
яльності таких органів разом з роботодавцями щодо створення робочих місць 
для працевлаштування, а також проведення відповідних тестів психологічного 
характеру, які б змогли виявити потенціал таких осіб для подальшого їх розпо-
ділу за місцями роботи. Таким чином можна вирішити багато питань, зокрема 
щодо дієвого розподілу молодих кадрів, можливості особистісного розвитку на 
підприємстві, нагоди отримати гарного спеціаліста в майбутньому. 

Однак норми з охорони праці неповнолітніх, передбачені чинним тру-
довим законодавством, спрямовано, в першу чергу, на охорону їх фізичного 
здоров’я. А питання, що стосуються формування особистості, відповідної си-
стеми моральних цінностей, уявлень щодо можливо майбутньої роботи, за-
хисту від негативних впливів на психіку у процесі роботи, все це ще потре-
бують посиленої уваги з боку держави [4, с. 11]. 

Особливостями працевлаштування неповнолітніх є:  
– по-перше, перед працевлаштуванням медичний огляд і надання робо-

тодавцю медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у 
трудовій діяльності є обов’язковим з подальшим проходженням кожного ро-
ку обов’язкового профілактичного медичного огляду до досягнення 21-
річного віку [1, с. 84]; 
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– по-друге, важливим моментом є те, що  трудовий договір з такою 
особою повинен обов’язково бути укладений у письмовій формі. Якщо такій 
особі ще не виповнилося 16 років і паспорт відсутній, то обов’язковим є на-
дання роботодавцю свідоцтва про народження; 

– по-третє, випробувальний термін під час прийому на роботу для та-
ких осіб не встановлюється [1, с. 15]. 

Не зважаючи на те, що в Україні діє трудове законодавство, в якому чітко 
обумовлено всі умови працевлаштування неповнолітніх, ратифіковано дві Кон-
венції міжнародної організації праці № 138 та № 182, існує Закон „Про охорону 
дитинства”, передбачено кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей, 
все одно є роботодавці, які порушують трудові права неповнолітніх. 

Зокрема,  Державною інспекцією України з питань праці протягом 
2015 року було проведено майже 10000 перевірок щодо дотримання законо-
давства про працю неповнолітніх. Так, найпопулярнішими підприємствами, 
де використовується праця неповнолітніх, стали підприємства сектору сіль-
ського господарства, торгівлі та сфери послуг, а також інші види діяльності.  

У перевірених роботодавців працювало 1082 неповнолітніх, з яких  ві-
ком  від 16 до 18 років – абсолютна більшість – 989 осіб. Також 308 неповно-
літніх вперше приймалися на роботу. 

Перевірки виявили ряд порушень законодавства про працю, зокрема: 
1) праця із важкими та шкідливими умовами – 1,8%; 
2) робота із небезпечними механізмами, обладнанням чи інструмента-

ми – 1,5%; 
3) надурочні роботи та робота у нічний час й у вихідні дні – 7,6%; 
4) робота без офіційного оформлення – 4,5% [2]. 
Враховуючи викладене, можна сказати, що працевлаштування неповнолі-

тніх може розглядатися як елемент виховання самостійності дитини, яка спро-
можна ефективно та наполегливо працювати, однак ті порушення, які зустріча-
ються у процесі правового регулювання праці неповнолітніх, є дуже пошире-
ними. Шляхом подолання такої ситуації є правова робота як з роботодавцями, 
так і з неповнолітніми працівниками. Така дитина повинна чітко знати свої тру-
дові права та обов’язки, умови безпечної праці при працевлаштуванні, адже не 
слід забувати, що такі особи можуть легко піддаватися впливу або обману. Тож 
інформаційна робота з підлітками могла б значно покращити ситуацію, яка 
склалася щодо порушень у сфері працевлаштування неповнолітніх в Україні.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Однією з обов’язкових складових механізму регулювання суспільних 
відносин є саме правовий інститут відповідальності. Він зміцнює екологіч-
ний правопорядок та спонукає суб’єктів й уповноважених осіб неухильно до-
тримуватися чинних норм у сфері екологічних правовідносин. 

До основних  видів юридичної відповідальності в галузі екології відно-
сять кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільну. Поміж них 
також існують галузеві, міжгалузеві та інші види відповідальності, а їх суку-
пність науковці визначають екологічно правовою відповідальністю. 

На сучасному етапі функціонування законодавства в галузі екології пи-
танню екологічно-правової відповідальності приділяють значну увагу як нау-
ковці, так і практики. 

Одним з перших, хто звернув увагу на необхідність виділяти цю форму 
юридичної відповідальності, був професор В.В. Петров. Наразі опубліковано 
багато наукових статей, в яких висвітлюються ті чи інші аспекти проблеми. 
Серед таких можна виділити праці В.І. Андрейцева, А.І. Бобилєва, 
С.Б. Гавриша, В.І. Івакіна, С.М. Кравченко, В.Л. Мунтяна, Н.І. Титової, 
Ю.С. Шемшученка та інших [1, с. 13]. 

Важливою ознакою юридичної відповідальності, на яку звертають ува-
гу багато фахівців з теорії держави і права, є зв’язок юридичної відповідаль-
ності з державним примусом. 

Саме за допомогою примусових заходів, як майнових, так й особистих, 
уповноваженими державними органами і проявляється відповідальність за 
порушення норм екологічного права. 

Множинність нормативно-правових актів, які є малоефективними та 
недосконалими, спричинює неможливість у повному розмірі покласти на 
правопорушника відшкодування шкоди, завдану природному середовищу, та 
поновити його стан, внаслідок чого цей стан постійно погіршується, що пря-
мим чином завдає шкоди здоров`ю населення.  

Певним недоліком постсоціалістичного законодавства багатьох країн 
довгий час залишався досить звужений підхід до визначення поняття «еколо-
гічна шкода», яку ототожнювали із майновою шкодою, завданою природоко-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

114 

ристувачам. 
У той же час юридична наука європейських країн виділяла в структурі 

екологічної шкоди як економічну шкоду (шкоду, завдану інтересам природо-
користувачів), так і власне екологічну шкоду, що охоплює вартість віднов-
лювальних робіт, фактичні втрати в природному середовищі, зниження його 
продуктивності [2, с. 275]. 

Спектр правопорушень дуже широкий, він зазначається у ст. 68 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» [3]. 

Об’єктом екологічного правопорушення є суспільні відносини, на які 
таке правопорушення посягає і своїм наслідком має завдання шкоди. Можна 
говорити про об’єкт екологічного правопорушення у «вузькому» екологічно-
му розумінні як про екологічні правовідносини, на які посягає правопору-
шення, або у «широкому» розумінні – як про суспільні відносини у цілому, 
враховуючи, що предметом правового регулювання екологічного права є від-
носини у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціо-
нального природокористування та охорона життя і здоров’я людей [4]. 

Еколого-правові методики дозволяють порахувати шкоду, завдану 
природним об’єктам, виходячи з вартості робіт, затрат та часу, який потрібен 
на відновлення стану, що існував до порушення. Безумовно, методики дозво-
ляють розрахувати розмір екологічної шкоди більш повно, враховуючи ком-
плексний характер заходів, необхідних для відновлення екологічної системи, 
але, у той же час, вони також визначають лише вірогідні [2, с. 276]. 

Отже, виходячи з вищевказаного, можна зазначити, що на сучасному 
етапі розвитку екологічного законодавства існує низка проблем, які  характе-
ризують еколого-правову відповідальність у цілому. Досить мало розвинуто 
механізми дослідження зв’язку між забрудненням та шкодою як природному 
середовищу, так і здоров`ю людини. Основною ж проблемою сьогодення за-
лишається неможливість відтворення об’єктів екологічного правопорушення, 
які зазнали шкоди. 

 
Література 

1. Корнєєв Ю.В. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення / Ю.В. 
Корнєєв, М.В.Садовський // Юридичний вісник. – 2015. – № 1 (34). – С. 17. 

2. Ткаченко О.М. Еколого-правова відповідальність: проблеми та шляхи вдоскона-
лення / О.М. Ткаченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна. – 2012. – № 13. – С. 274-277. 

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» / Верхов-
на Рада УРСР; Закон від 25.06.1991 № 1264-XII. 

4. Костицький В.В. Десять тез про юридичну відповідальність за екологічні право-
порушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.kostytsky.com.ua/upload/doc/vidp.pdf. 

 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

115 

 
Семенкова Наталія Ігорівна 

студентка юридичного факультету 

Науковий керівник – Дзюба І.В. 
старший викладач кафедри цивільно-правових  

дисциплін юридичного факультету 
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

 
СУПЕРЕЧНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ,  

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ, ЯКІ ОГОЛОШЕНІ ПОМЕРЛИМИ  
АБО ВИЗНАНІ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМИ 

 

Розглядаючи сучасне українське законодавство, часто можна зустріти 
колізії, прогалини, тобто певні моменти, які підлягають редагуванню. На су-
часному етапі державотворення законодавець вносить значну кількість змін та 
доповнень, але, на жаль, не завжди якісно. У зв’язку з цим виникають супере-
чності у текстах нормативно-правових актів. Аналізуючи Цивільний кодекс 
України, звертаєш увагу на низку проблем. Однією з таких є випадки повер-
нення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою, 
перебуваючи безпосередньо у шлюбі, чи дитина якої була усиновлена.  

Дане проблемне питання розглядали багато вчених, зокрема Т. Лісніча, 
А. Зинов’єва, І. Власюк, В. Бобко, Д. Нікітін, Л. Кулицька, О. Шиманович та 
інші. Проте, незважаючи на велику кількість робіт, проблема залишається ак-
туальною і дотепер.  

Згідно зі ст. 45 ЦК України, якщо фізична особа, яка була визнана без-
вісно відсутньою, з’явилася або якщо одержано відомості про місце її пере-
бування, суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення про 
визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої заін-
тересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою [1]. З даної статті виходить, що підставою скасування рішення 
суду щодо визнання особи безвісно відсутньою є поява цієї особи або одер-
жання відомостей про місце її перебування.  

Схожу норму можна побачити у ч. 1 ст. 48 ЦК України, яка визначає, 
що якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з’явилася або якщо 
одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї 
особи або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за зая-
вою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення про оголо-
шення фізичної особи померлою [1]. Тобто це такі самі положення, що і в 
ст. 45 ЦК України, хоча суд має точно впевнитися, що особа була визнана 
померлою помилково. Із цією метою закон встановлює, що справа про скасу-
вання рішення суду про визнання фізичної особи померлою розглядається в 
присутності цієї особи, хоча заява про скасування рішення суду може бути 
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подана не лише цією особою, а й будь-якою іншою заінтересованою особою 
[2, с. 734]. Із цього можна дійти висновку, що потрібна обов’язкова участь 
людини у судовому процесі, а не просте скасування рішення лише на підставі 
відомостей про її місцезнаходження. 

Через визнання особи померлою або безвісно відсутньою наступає та-
кож ряд наслідків, які потребують вдосконалення, а саме: ч. 1 ст. 118 Сімей-
ного кодексу України зазначає: якщо особа, яка була оголошена померлою, 
з'явилася, і відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть 
анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них 
не перебуває у повторному шлюбі [3]. Ця норма суперечить ст. 51 Конститу-
ції України, яка зазначає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чо-
ловіка [4]. Але ч. 2 ст. 118 СК України закріплює: якщо особа, яка була ви-
знана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, 
шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою за умови, що 
ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі [3]. Аналіз дає зрозуміти, що 
законодавець все ж таки звернув увагу на цю проблему і зазначив її у ч. 2, 
хоча і не зовсім точно. На нашу думку, слід вказувати таке: “Якщо особа, яка 
була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду ска-
соване, шлюб з іншою особою  може бути поновлений за їхньою спільною 
заявою та вільної згоди жінки та чоловіка”.  

Також важливим наслідком є усиновлення дитини (дітей) осіб, яких 
було визнано безвісно відсутніми, або оголошено померлими. Статті 45 і 48 
ЦК України зазначають, що така особа поновлює всі свої права, а отже уси-
новлення дітей повинно бути скасоване [1]. Але тоді виникають суперечності 
стосовно: ст. 169 СК України, яка зазначає, що поновлення батьківських прав 
неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не 
визнане судом недійсним; ст. 238 СК України, де визначається те, за яких пі-
дстав може бути скасоване усиновлення, також не зазначає факт щодо поно-
влення батьківських прав при появі безвісно відсутньої особи, або  про ви-
знання померлої особи живою [3]. Тому більш доречним буде зазначити у ст. 
238 СК України таке: “Якщо особа, яка є біологічним батьком, матір’ю дити-
ни, раніше оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою, поверну-
лась…”. У такому випадку буде підстава для поновлення батьківських прав. 

Отже, враховуюче вищезазначене, можна дійти висновку, що українсь-
ке законодавство ще далеке від досконалості, але його слід корегувати. Сус-
пільні відносини в Україні врегульовані багатьма нормативно-правовими ак-
тами, але цього іноді не вистачає, аби дати правильну юридичну оцінку пев-
ному виду діяння. Через те, що держава розвивається, приймається велика 
кількість нових законів, починають виявлятися суперечні моменти, які пот-
ребують вирішення, а деколи навпаки – норми є застарілими для сучасних 
відносин. Законодавець повинен враховувати всі нюанси сьогодення та прис-
тосовувати норми до практичного застосування.  
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ДІАЛОГОВІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК  ЕФЕКТИВНА ФОРМА  
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З УЧНІВСЬКОЮ  МОЛОДДЮ 
 

Аналіз літератури та практики свідчить, що правовиховна робота серед  
учнівської молоді являє собою цілісну систему, в якій системоутворюючим 
фактором є діяльність правоохоронних органів.  

Конструктивне спілкування з правоохоронцями сприяє передачі суспі-
льно значущих важливих правових норм і цінностей, мотиваційної  підтрим-
ки  правомірної поведінки підлітків та молоді. 

Традиційно найбільш поширеною формою спілкування є зустрічі з 
представниками правоохоронних органів. На таких зустрічах, як правило, 
працівники ОВС розповідають підліткам та молоді про високий професіона-
лізм правоохоронців, технічну оснащеність, розглядають негідні вчинки і 
правопорушення, доводять невідворотність викриття злочинів.  

Такі зустрічі є дуже корисними. Важливо, на наш погляд, що сучасні 
підходи до їх організації з боку правоохоронців змінюються на основі засто-
сування діалогічного методу.  

Діалогові конструкції є ефективною формою безпосереднього спілку-
вання працівників органів внутрішніх справ, курсантів та студентів вищих 
навчальних закладів системи МВС з учнівської молоддю. Вони стимулюють 
активну пізнавальну діяльність учнів в умовах співбесіди, ситуації обміну 
думками і забезпечують позитивний вплив на формування правосвідомості. 
Такій діалог може здійснюватися у процесі проведення бінарних уроків з 
правознавства із залученням правоохоронців, засідань ради профілактичної 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

118 

роботи, правових вікторин. 
Дієвість застосування діалогу у правовій освіті підлітків та молоді під-

тверджують й інші приклади. На наш погляд, заслуговують на увагу форми 
виховної роботи, які будуються на основі залучення працівниками органів 
внутрішніх справ представників державних та громадських установ, дорос-
лого населення, учнівської молоді до спільної праці у вихованні правомірної 
поведінки. Така підтримка молоді на основі досягнення працівникам ОВС 
соціально узгоджених спільних дій з іншими державними органами та гро-
мадськими організаціями сприяє забезпеченню контактної взаємодії та нала-
годженню педагогічно доцільного діалогу на основі зворотного зв’язку.  

Поряд з досвідченими працівниками свій вклад у правову підтримку 
вносять і майбутні правоохоронці та юристи. Корисним для суспільства є 
проведення Всеукраїнського тижня права. Чимало цікавих заходів прово-
диться у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
Активну роботу проводять й представники інших навчальних закладів.  

Діалог, співробітництво, позитивний досвід, пошук нових цікавих форм 
роботи – ці та багато інших положень зберігаються, набувають нового підходу 
у системі роботи працівників органів внутрішніх справ з правового виховання 
молоді. Головна цінність цього досвіду полягає у тому, що він збагачує практи-
ку формування правової культури учнівської молоді, допомагає знайти шляхи 
та засоби формування якісно іншої практики правового виховання. 

Отже, діалогові конструкції є ефективною формою безпосереднього 
спілкування працівників органів внутрішніх справ з учнівської молоддю. Са-
ме у процесі діалогу створюються психолого-педагогічні передумови для 
привласнення і реалізації молодою людиною соціальних норм та нейтраліза-
ції результатів негативних соціальних впливів завдяки розвитку рефлексив-
но-критичної позиції стосовно цих впливів, виявлення ставлення особистості 
до вироблення правової установки на правомірну поведінку, актуалізації по-
зитивного внутрішнього духовно-правового стану особистості. 

Технологія створення змісту діалогових конструкцій має бути гнучкою, 
відзначатися творчим синтезом правових знань із почуттями цінності права. 
В процесі діалогу доцільно: розкривати соціальну значущість правових норм 
поведінки шляхом порад і етичних питань; виявляти особистісний зміст пра-
вових норм; з’ясовувати власне ставлення до правових норм; аналізувати 
будь-яке порушення правової норми; відслідковувати ступінь осолодіння мо-
лоддю правовими нормами.  

При цьому поведінка правоохоронця має бути реально прийнятним мо-
ральним орієнтиром для молоді, індикатором моральних позицій і переко-
нань. 
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РОЗВИТОК ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ФОРМИ ПРАВА У ПРОЦЕСІ  
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку України в рамках демократичних перет-

ворень відбувається формування нових суспільно-економічних відносин, за-
кладається основа громадянського суспільства, правової держави, здійсню-
ється судово-правова реформа, формується єдиний загальний правовий прос-
тір як частина європейського. Процеси ідентифікації сьогоднішньої України 
у світовому співтоваристві характеризують сучасний етап становлення украї-
нської державності як перехідний. Але і за цих складних та важливих умов 
визначення оптимального вектору розвитку нашої держави пріоритетна роль 
належить праву, функціонуючому у вигляді цілісної правовій системі, яка 
має свою історію, організацію, структуру, джерела, архетипи [1, с. 31]. 

Правова реформа, що здійснюється в Україні, сягнула глибинних плас-
тів правової дійсності. Перетворення стосуються не тільки нормативно-
правових актів, які поступово приводяться у відповідність до європейських 
стандартів права, а й усього механізму правового регулювання, правової сві-
домості суб’єктів права. На зміну імперативному, дозвільному механізму 
приходить диспозитивна модель. Диспозитивний метод правового регулю-
вання відкриває широку дорогу різноманітним формам права, які у недав-
ньому минулому, по суті, були витіснені нормативними правовими актами. 

Правовій системі України сьогодні притаманні здебільшого ознаки так 
званої романо-германської (континентальної) правової системи. Романо-
германська правова система виникла в більшій своїй частині на основі реце-
пції римського права, для неї характерними є нормативність права, верховен-
ство закону, високий рівень кодифікації. Крім цього, романо-германська сис-
тема права складається з двох систем – публічного і приватного права. На ві-
дміну від англо-американської, в романо-германській правовій системі судо-
ва практика є допоміжним джерелом права, вона здійснюється лише в рам-
ках, встановлених законодавцем.  

Процес створення Україною власної правової системи обумовлений ре-
альними потребами розвитку суспільства та спирається на історичні традиції 
українського права. Але, оскільки Україна знаходиться на європейському ко-
нтиненті, а також беручи до уваги глобальний характер інтеграційних тенде-
нцій правових систем країн Європи, становлення вітчизняної правової систе-
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ми не може відбуватися ізольовано. Зважаючи на це, доцільним і надзвичай-
но важливим є вивчення відповідного досвіду провідних держав світу. Особ-
ливо це стосується не знайомих українському праву інструментів правового 
регулювання, потенціал яких широко застосовується іншими країнами. Серед 
таких інструментів важливе місце займає юридичний прецедент, адже, зва-
жаючи на бурхливий розвиток суспільних відносин та поглиблення євроінте-
граційних процесів, стає зрозумілим, що основне джерело континентального 
права – закон – недостатньо оперативно регулює суспільні відносини, що 
складаються в сучасний Україні.  

Розвиток прецедентної форми права є складовою розвитку будь-якої 
правової системи, де дане джерело права має застосування. У науковій літе-
ратурі правовий або юридичний прецедент розглядаються як рівнозначні по-
няття. Юридичний прецедент є судовим або адміністративним рішенням ор-
гану державної влади, яке приймається за зразок при подальшому розгляді 
аналогічних справ та якому держава надає загальнообов’язкове значення. Ак-
туальність теоретичного осмислення сутності, розвитку та механізму дії пре-
цедентної форми права базується також і на об’єктивній необхідності постій-
ного оновлення науки теорії права, яка, по-перше, не може обмежуватись ра-
мками вітчизняної правової системи, по-друге, має йти попереду практики, 
виконуючи свою прогностичну функцію [2, с. 3].  

Таким чином, сьогодні спостерігається трансформація правової систе-
ми України під впливом євроінтеграційних процесів, які з кожним роком 
глибшають та інтенсифікуються. Традиційні для романо-германської право-
вої сім’ї риси, притаманні й українському праву, змішуються з англосаксон-
ськими традиціями правотлумачення та правозастосування. Сьогодні на часі 
змінити наше бачення континентального характеру української правової сис-
теми як безальтернативної універсальної форми правового регулювання, ін-
терпретацію її призначення як одного лише «застосування права». В умовах 
стрімкого розвитку правової системи України результати всебічного дослі-
дження юридичного прецеденту як форми юридичного впливу на суспільне 
життя здатні допомогти у визначенні нових методів підвищення ефективнос-
ті законодавства; при удосконаленні процедур відправлення правосуддя; у 
створенні незалежної судової влади, яка б користувалася повагою у суспільс-
тві; при імплементації конструкцій англо-американського права.  
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ІСТОРИЧНІ УРОКИ ТОТАЛІТАРНОГО МИНУЛОГО  

НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГУЛАГУ 
 

Пізнання сучасної системи правових відносин у незалежній українській 
державі неможливе без критичного осмислення минулого. Період 1920-1950-
х років є визначальним у створенні фундаменту тоталітарних засад існування 
радянського минулого.  

Метою нашого дослідження є виявлення фактів придушення націона-
льної свідомості українців у СРСР за допомоги  ГУЛАГівської системи. 

Цим питанням опікувалось широке коло науковців, серед вітчизняних 
можна визначити І. Біласа, В. Даниленко, Р. Подкура та ін., які у своїх працях 
розвінчують міфологію непогрішності радянського тоталітарного устрою та 
вказують на розбіжності між існуючими нормами права та системою пока-
рань [1]. 

Радянська влада створила систему фізично-правового залякування на-
селення за допомогою державної системи відбування покарань. Мережа 
впровадження покарань була об’єднана у таку структуру, як ГУЛАГ (Головне 
управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув'язнен-
ня). В СРСР в 1934-1956 рр. цей підрозділ НКВС здійснював керівництво си-
стемою виправно-трудових таборів (ВТТ), у структурі якої існували такі 
ВТТ: Карлаг, Норильський ВТТ, СЛОН та ін., які включали в себе цілий ряд 
табірних пунктів (тобто власне таборів). 

Здебільшого туди потрапляли діячі українського національно-
визвольного руху – військовослужбовці армії УНР, вояки повстанських заго-
нів, громадсько-політичні діячі, духовенство, інтелігенція, репресоване се-
лянство. Більшовицька влада розпочала знищення своїх дійсних, а так само 
потенційних опонентів, незважаючи на загальноприйняті процесуальні нор-
ми і правові гарантії. Тепер людське життя стало залежати від «милості» бі-
льшовицьких вождів. Насильство стало універсальним засобом досягнення 
намічених цілей. 

Терор більшовиків проти політичних супротивників мав метою присік-
ти будь-які спроби інакомислення. З кожним днем табори росли і набирали 
міць. Це були табори суворого режиму, в’язні яких примусово працювали на 
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будівництвах заводів та у видобувній промисловості в нелюдських умовах: 
12-годинний робочий день, фіксовані норми виробництва, котрі за вказівкою 
бригадира слід було доробляти у позаробочий час під пильним оком озброє-
них конвоїрів. 

У таборах панувала нелюдська атмосфера – важкі умови, недотримання 
елементарних прав людини, суворі покарання за найменші порушення режи-
му. За підрахунками українських дослідників В. Щербини та 
Б. Гривачевського, в 1930-х рр. лише за звинуваченнями у «контрреволюцій-
ній» та «троцькістській» агітації в Україні засудили 370 тис. осіб. Статистика 
жертв серед учасників та прихильників українського визвольного руху за 
1944-1953 роки сягає близько півмільйона осіб. Радянськими органами держ-
безпеки було заарештовано 134 тисячі осіб, знищено (загинули у повстаннях, 
розстріляні або закатовані) 153 тисячі, депортовано 204 тисячі осіб (переваж-
но сім’ї учасників визвольного руху) [2]. 

Перебуваючи в системі лагерних установ, українці не полишали влас-
ної гідності, відчуття національної самосвідомості та намагалися відстояти 
свої права, незважаючи на існуючий устрій. Це виливалося у повстання. Од-
ним із проявів такої тенденції є повстання у Кенгирі, Норильську та ін. Серія 
цих повстань вказує на нескореність українського духу та природне відчуття 
правди. 

Як бачимо, до українців була застосована потужна система репресив-
ного карального придушення з боку тоталітарного керівництва Радянського 
Союзу, але, незважаючи на це, незламність поглядів, стійкість прагнень відс-
тоювання національної самобутності та ментальності у націо-державному 
контексті стає невід’ємною рисою українців у 1930-1950-х рр. та транслюєть-
ся у майбутнє. Досвід незламності формує нову ментальність із прагненням 
незалежності, що наочно було продемонстровано українцями у 1991 році та 
під час Революції Гідності. 
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ У ЗОНІ  
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Війна завжди приносить лише збитки і має жахливі наслідки. Сьогодні 

тема військових дій є дуже актуальною як для всього світу, так і для нашої дер-
жави. При вивченні питання наслідків ведення бойових дій завжди звертають 
увагу, перш за все, на економічні та демографічні проблеми. Але потрібно за-
йматися вивченням екологічних проблем, які настають під час війни і мають 
великий вплив на подальший розвиток постраждалої місцевості у майбутньому. 

Зараз наша держава переживає важкі часи через збройний конфлікт на 
Сході. І, на жаль, на даний час бойові дії тривають. Але вже зараз ми повинні 
шукати шляхи вирішення екологічних проблем, які обов’язково постануть пе-
ред нами після завершення антитерористичної операції. І через те, що неможли-
во одразу виправляти становище на окупованих територіях, оскільки практично 
неможливо туди потрапити, слід розуміти, що наслідки цих бойових дій будуть 
досить суттєвими і на відновлення екологічного стану піде не один рік. 

Вивченням даної теми вже активно займалися вчені на прикладах війн, 
які відбувалися раніше. Можна зазначити, що найбільш активно вивчення 
даного питання розпочалося у ХХ ст., коли відбувалися найбільш масштабні 
війни і почали з’являтися нові види озброєння, які мають безпосередній 
вплив на довкілля. Це були такі вчені, як Вавилов А.М., Зонн С.В., Дорфман 
С., Яременко В., Усиков А., Шушков П., Колбасов О.С. та інші. 

Якщо за приклад для розгляду воєнних наслідків взяти наслідки конф-
лікту у колишній Югославії, то до них можна віднести забруднення атмосфе-
рного повітря, яким небезпечні викиди розповсюджуються і на сусідні дер-
жави. Також має місце забруднення річок, води яких впадають в інші річки та 
моря, які знаходяться у межах інших держав. Бомбардування та «кислотні 
дощі» завдали непоправної шкоди зерновим і овочевим культурам, фрукто-
вим садам на величезній території. Все це завдало балканському регіону еко-
номічних збитків на 15-20 років вперед [1].  

Як бачимо, екологічні наслідки неможливо «втримати» лише у межах 
території, де відбуваються озброєнні конфлікти. Через якийсь час, а деякі нас-
лідки можливо відчути й одразу, всі ці проблеми матимуть вплив не лише на 
Луганську та Донецьку область, але й на всю країну, і навіть на країни-сусідів. 

Що стосується саме Донецької та Луганської областей, то зараз вже іс-
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нує велика кількість екологічних проблем, які потрібно вирішувати негайно, 
а також певна кількість проблем, на подолання яких потрібен буде час. Треба 
зазначити, що ще до виникнення конфлікту на Сході констатувалася концен-
трація екологічних проблем, які мали істотний вплив на довкілля усієї дер-
жави, а зараз, коли виникли додаткові фактори впливу на існуючий стан, слід 
боятися, що рано чи пізно це може привести до екологічної катастрофи [2]. 

Спираючись на специфіку східного регіону, треба звернути увагу на 
руйнування найбільш екологічно небезпечних промислових підприємств, та-
ких як Авдіївський, Єнакієвський та Ясинуватський коксохімічні заводи, Го-
рлівський азотно-туковий завод «Стирол», Лисичанський нафтоперероблю-
вальний завод та інші гіганти промисловості. Внаслідок їх пошкодження іс-
нує великий ризик потрапляння токсичних речовин в атмосферу, ґрунт, пі-
дземні та поверхневі води. Десятки і сотні років територія може бути отруєна 
радіоактивними та іншими шкідливими речовинами [3].  

Прикладом небезпечного впливу воєнних дій на вугледобувну сферу, а 
саме на їх роботу, може бути вибух метану на шахті ім. А.Ф. Засядька. Під 
час цього вибуху у березні 2015 року загинули 33 гірника. Ця шахта знахо-
диться у безпосередній близькості до донецького аеропорту, де відбуваються 
активні бойові дії, що саме й призвело до цієї трагедії. Також постійні пере-
пади електроенергії через пошкодження електроліній призводять до повного 
зупинення роботи шахт та підтоплення шахтними водами. Як наслідок, спо-
стерігаємо виникнення аварійних ситуацій і значну шкоду довкіллю [2]. 

Великих збитків завдано земельним ресурсам краю. Ґрунту східних об-
ластей властива висока родючість, на них знаходилась велика кількість сіль-
ськогосподарських підприємств, які вирощували зернові культури, займалася 
висадками садів. Земля після розривів боєприпасів, пересування військової 
техніки, впливу шкідливих викидів промислових підприємств у навколишнє 
середовище не може самостійно відновлюватися. Можна припустити, що, 
коли буде зроблено офіційну оцінку стану довкілля у зоні АТО, виявиться 
великий відсоток земель, які неможливо відновити. І країна зазнає економіч-
них збитків. 

Через постійні обстріли та вибухи у Донецькій і Луганських областях 
значно збільшилась кількість пожеж. За даними організації «Екологія-Право-
Людина», у результаті пожеж пошкоджено 17% лісів і 24% степів в зоні 
АТО. А за даними ЗМІ, згоріло 1200 га національного парку «Святі гори» і 
1800 га регіонального парку «Донецький кряж». На відновлення лісів може 
піти 50 років [4]. 

Як висновок, можна сказати, що зараз на Донбасі існує багато трудно-
щів з подоланням проблем екологічної безпеки, не функціонують офіційні 
оціночні й контролюючі установи, які можуть надати точну і повну оцінку 
стану навколишнього середовища. Немає точних даних про пошкодження та 
їх характер. Більшість інформації вважається секретною і не може розповсю-
джуватися. Коли настане момент повернення окупованих територій під пра-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

125 

вове забезпечення України, перед державою постане багато проблемних пи-
тань, й одним з них буде питання екологічної безпеки не лише територій, на 
яких відбувалась антитерористична операція, а й усієї держави. І від цього 
залежатиме життя та здоров’я усіх громадян, майбутнє Донецької і Лугансь-
кої областей. Для відновлення природного середовища і надр необхідним бу-
де залучення міжнародних екологічних організацій, Україна потребуватиме 
фінансової, технічної та організаційної допомоги. Треба обов’язково зверну-
ти увагу на досвід виходу інших держав із подібних ситуацій. Також вважає-
мо, що потрібно більш детально вивчати екологічний контекст збройних 
конфліктів. Це дозволить у майбутньому запобігти появі нових проблем не 
лише в Україні, а й в інших державах світу, і допоможе не допускати еколо-
гічних катастроф під час воєнних конфліктів. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ  
ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Сучасна розбудова демократичної держави неможлива без ринку  на-
дання адміністративних послуг, оскільки дані правовідносини встановлюють 
зв'язок співпраці між органами державної влади  та населенням України.   

Упродовж багатьох років розбудова системи надання адміністративних 
послуг та впровадження в діяльність органів публічної влади технологій еле-
ктронного урядування відбувалися несистемно, майже стихійно. Так, можли-
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вості використання технологій електронного урядування мали факультатив-
ний характер, зосереджувалися переважно у сфері комунікацій та визнавали-
ся альтернативним способом здійснення традиційних процедур [9].  

Відповідно до ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави» [1]. Також Конституцією гарантується, що «громадяни 
мають право брати участь в управлінні державними справами» (ст. 38) та «усі 
мають право направляти індивідуальні чи колективні звернення … до органів 
державної влади». Отже, діяльність держави спрямована на задоволення потреб 
та інтересів фізичних і юридичних осіб. Держава в цьому випадку є партнером, 
що надає послуги, а фізичні та юридичні особи – одержувачами послуг. 

Також, відповідно до ст. 34 Конституції України, «кожен громадя-
нин має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати 
інформацію в усній формі, письмово або іншим способом» [1]. У ст. 9 За-
кону України «Про інформацію» також зазначено, що «всі громадяни ма-
ють право отримувати інформацію, а також закріплено можливість вільно-
го отримання, використання, поширення та зберігання відомостей, необ-
хідних для реалізації своїх прав і задоволення законних інтересів» [2]. 

Можливість висвітлення діяльності органів влади в мережі Інтернет 
(на власних веб-сайтах) – це лише невелика частка від загальної кількості ва-
ріантів інформування органами влади про свою діяльність, але, враховуючи 
стрімкий розвиток ІКТ, дуже важливим в контексті задоволення потреб гро-
мадян в інформації є отримання сервісних послуг. 

В Україні сформовано нормативно-правову база, що регулює питання 
поширення в мережі Інтернет інформації про соціально-економічну діяль-
ність у державі та регіонах, нормативно-правову діяльність органів влади, 
процедуру надання адміністративних послуг.  

Так, 6 вересня 2012 р. було прийнято Закон України «Про адміністра-
тивні послуги» № 5203-VI [3], який докорінно змінив ситуацію не тільки що-
до надання адміністративних послуг, але й щодо застосування в діяльності 
органів влади технологій електронного урядування для надання електронних 
послуг. Відтепер ці технології стали обов’язковими в роботі органів публіч-
ного управління. 

Після прийняття цього Закону в нормативно-правовій базі України ста-
ли з’являтися документи, які визначають конкретні моменти використання 
технологій електронного урядування в діяльності органів влади щодо надан-
ня електронних послуг: 

– постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру адміністративних послуг” від 30 січня 2013 р. № 57 [4]; 

– розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концеп-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

127 

ції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної 
системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року” від 24 ли-
пня 2013 р. № 614-р [5]; 

– постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірного ре-
гламенту центру надання адміністративних послуг” від 1 серпня 2013 р. № 588 [6]. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створен-
ня інформаційної системи «Електронний Уряд» визначено, що «одним із 
пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства є надання 
громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг» [7] і, ві-
дповідно до «Порядку надання інформаційних та інших послуг з викорис-
танням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» [8], виді-
лено чотири види надання інформаційної послуги: інформування, односто-
роння взаємодія, двостороння взаємодія і проведення трансакцій. За цим 
Порядком перелік має чотири основні розділи: послуги для громадян, пос-
луги для державних службовців, послуги для юридичних осіб та послуги 
для представників міжнародної спільноти. Проте, як вважають деякі дослід-
ники, така класифікація потребує доопрацювання, оскільки, наприклад, не 
передбачено послуг, пов’язаних з правами власності на землю, та не визна-
чено зміст конкретних послуг [10, с. 56].  

Основні цілі щодо надання послуг в електронному вигляді визначено 
в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки [9, с. 102]. Зокрема, вказано на необхідність збі-
льшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що нада-
ються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, та впрова-
дження механізмів надання органами державної влади й органами місцевого 
самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з ви-
користанням мережі Інтернет. 

Незважаючи на існування нормативно-правових документів, які регу-
люють сферу впровадження послуг в електронному вигляді, існують певні 
недоліки щодо визначення та класифікації послуг; деякі програми та докуме-
нти мають декларативний характер та «їм бракує чіткого логічного ланцюга: 
мета – завдання – результати – короткотермінові наслідки – довготермінові 
наслідки» [10, с. 195]. Тому нагальною є потреба в розробці стратегії розвит-
ку електронного врядування в Україні.  

На необхідності даної стратегії неодноразово наголошується на 
науково-практичних конференціях, «Днях електронного урядування» та в 
наукових дослідженнях. Зокрема, в досліджені «Електронне урядування в 
Україні: аналіз та рекомендації» наголошується, що «розробка та прийн-
яття стратегії сприятиме досягненню європейських стандартів якості еле-
ктронних адміністративних послуг для бізнесу та громадян» [10, с. 215].  

Проблема інформаційної відкритості органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування теж має важливе значення. Закритість проце-
дур процесу надання послуг та низький рівень інформованості населення про 
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принципи діяльності публічного органу є суттєвим гальмом при впроваджен-
ні адміністративних послуг в електронному вигляді. Інформаційна відкри-
тість є одним із факторів легітимності влади, її ефективної політики та важ-
ливим засобом громадського контролю і протидії корупції. Лише необхідний 
рівень відкритості та прозорості публічних органів влади сприятиме вирі-
шенню цієї проблеми. 

Виконання  вимоги закону, щодо створення міжвідомчої електронної 
взаємодії забезпечення безоплатного та відкритого доступу до інформацій-
них систем та баз даних, передбачене Концепцією Державної цільової про-
грами створення та функціонування інформаційної системи надання адмініс-
тративних послуг на період до 2017 р., затвердженою розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 24 липня № 614-р. Серед шляхів та способів 
розв’язання проблеми недостатності інформаційного забезпечення надання 
електронних адміністративних послуг Концепцією визначено такі напрямки: 

– «створення інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємо-
дії державних органів, яка повинна забезпечувати отримання інформації, не-
обхідної для надання адміністративних послуг, з електронних інформаційних 
систем та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого самоврядування в автоматичному режимі; 

– забезпечення технологічної сумісності інформаційної системи елект-
ронної міжвідомчої взаємодії державних органів з електронними інформа-
ційними системами та базами даних державних органів, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та визначення на 
законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового підключення до зазначеної 
системи всіх інформаційних систем та баз даних державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

– підключення до інформаційної системи електронної міжвідомчої взає-
модії державних органів інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядуван-
ня, державної установи “Урядовий контактний центр” та забезпечення фінан-
сування подальшого функціонування й модернізації зазначеної системи» [5]. 

Таким чином, сучасна нормативно-правова база України передбачає іс-
нування широкого спектру процедур інформування публічної адміністрації 
споживачів адміністративних послуг із використанням інформаційно-
комунікаційних технологій про порядок надання послуг.  

Тобто в цілому можна стверджувати, що загальні передумови нормати-
вно-правового регулювання надання електронних послуг створені, але для 
повноцінного впровадження електронних послуг цього недостатньо. Адже 
сьогодні нормативно-правова база, яка регулює підстави та порядок надання 
саме електронних послуг в Україні, відсутня, як і відсутні нормативно-
правові акти, що визначають технічні стандарти та регулюють адміністрати-
вні процедури їх надання.  



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ … 

129 

 
Література 

1.  Конституція України:Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141. 
2.  Про інформацію: Закон України від 3 жовтня 1992  № 2657-XII. – ВРУ [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 
3. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. – ВРУ 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 
4. Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг:постанова 

КМУкраїни від 30.01.2013 р.№ 57 [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://kmu.gov.ua/ 

5. Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціону-
вання інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 
р.:розпорядження КМУкраїни від 24.07.2013 р.№ 614-р [Електронний ресурс]. –  Режим 
доступу: http://kmu.gov.ua/ 

6. Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних по-
слуг: постанова КМУкраїни від 01.08.2013 р.№ 588  [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://zakon 2/rada.gov.ua/ 

7. Про заходи створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд»: 
постанова КМУкраїни від 24.07.2003 р. № 208  [Електронний ресурс]: ВРУкраїни : за ста-
ном на 1 січня 2012 р.. – Режим доступу: http://zakon 2/rada.gov.ua/ 

8. Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної 
інформаційної системи «Електронний уряд»: наказ Деркомітету зв’язку та інформатизації 
України  від 16.08.2003 р.№ 149  [Електронний ресурс]: ВРУкраїни : за станом на 1 січня 
2012 р.. – Режим доступу: http://zakon 2/rada.gov.ua/ 

9. Конотопцев О.С. Використання технологій електронного урядування в процесі 
надання адміністративних послуг /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db2013-2/doc/1 /_03.pdf. 

10. Баранов О.В. Електронне урядування в Україні:аналіз та рекомендації. Результа-
ти дослідження //[О.А.Баранов,І.Б.Жиляєв,М.С.Демкова та ін.];за ред..І.Г.Малюкової.-
К.:ООО «Поліграф-Плюс», 2007.-254с. 
 
 

Хаустова Аліса Костянтинівна 
студентка юридичного факультету  

науковий керівник – Черабаєва О.В. 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін  
юридичного факультету Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

 
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ  

ПРОБЛЕМИ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ 
 

Сьогодні гостро постає питання видобування та реалізації бурштину в 
Україні. У зв’язку з економічними проблемами та низьким рівень зайнятості 
людей у Житомирській, Рівненський та Волинський областях розширилися 
масштаби незаконного видобування бурштину, які призводять до катастро-
фічних екологічних проблем, які виражаються у знищенні лісів. У свою чер-
гу, знищення лісів тягне за собою проблеми тваринного та рослинного світу, 
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а використання помпового методу видобування бурштину призводить до по-
вної загибелі ґрунту, який стає піском, а це означає, що на цій території при-
рода не відновиться сама, на цьому місці в майбутньому більше не буде ко-
рисних копалин і бурштину. 

Помповий метод є шкідливим і для самих старателів, які цілий день 
проводять стоячи ногами по коліно у холодній воді, це призводить до різних 
захворювань та іноді втрати самих ніг.  

Не тільки економічні труднощі впливають на "тіньовий" ринок з бурш-
тину, але і такі умови, як: висока якість українського бурштину на світовому 
ринку, корупція, незначна відповідальність за видобування корисних копалин, 
відсутність законодавства, простий спосіб видобування, неконтрольованість.  

Держава теж зазнає великих втрат, тому що зовсім не отримує грошей з 
видобування бурштину, а це означає, що більше ніж 100 тисяч доларів за рік 
не надходять до бюджету і не покращують економічну ситуацію. В Україні 
було наявне лише одне легальне державне підприємство – «Укрбурштин», 
що застосовувало більш безпечний метод добування – кар’єрний, який задає 
не таких значних втрат, але потребує більше часу для добування та більшого 
технічного обладнання. Також державне підприємство відповідатиме у разі, 
якщо не закопають кар’єр і не відновлять ту частину лісу, яка загинула під 
впливом його діяльності.  

Різниці у шкоді, що спричиняється фізичними особами, які видобува-
ють бурштин, та ДП «Укрбурштин», майже немає. Методи вони використо-
вують однакові, але стихійні видобувачі занадто швидко знищують екологіч-
ні об’єкти; встановити осіб, які будуть нести відповідальність, дуже складно; 
ці люди не спрямовують свої дії на обережне ставлення до природи та не за-
ймаються рекультивацією порушених земель. Сьогодні стан ДП «Укрбурш-
тин» дуже скрутний, підприємство майже збанкрутіло, а це означає, що дер-
жава майже не отримує прибуток, в той час коли інші старателі мішками ви-
возять бурштин і гектарами знищують ліс [1]. 

Мало уваги з приводу цього питання приділено науковцями та правни-
ками. Стосовно екологічної проблеми багато речей замовчуються, адже зро-
зуміло, що вплинути на це дуже складно. Хоча Конституція України закріп-
лює у ст. 50 право кожної людини, яка проживає на території України, на 
безпечне життя та довкілля, а також право на інформацію про стан довкілля. 
Також бачимо порушення принципів охорони навколишнього середовища, 
які закріплені в Законі України «Про охорону навколишнього природного се-
редовища», де зазначається гарантування безпечного і здорового середовища, 
збереження просторової і видової різноманітності природних об’єктів, глас-
ність і демократизм, а також компенсація завданої шкоди. 

Не дотримуються гарантії екологічних прав громадян (ст. 10 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища»), тому що не 
проводяться широкомасштабні державні та місцеві підтримання, відновлення 
і поліпшення стану навколишнього природного середовища. 
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Поки що цю проблему масово порушують лише ЗМІ. Верховна Рада 
так і не прийняла законопроект "Про видобування та реалізацію бурштину" 
від 20.11.2015, досі очікується його друге читання. До цього часу у Держав-
ній фіскальній службі у митній сфері не закріплено такого виду корисних ко-
палин і товару, як бурштин, який вивозять закордон кожного дня [2]. 

Стосовно законопроекту "Про видобування та реалізацію бурштину" мо-
жна сказати, що він не є досконалим і майже не спрямований на те, щоб усуну-
ти екологічну проблему. В законопроекті зазначаються: об’єкти користування 
надрами (ст. 3); види користування (ст. 4); строки користування (ст. 5), набуття, 
договори, етапи отримання ліцензування, плата (ст. 18). Водночас у законопро-
екті майже не описані рекультиваційні зобов’язання, закон спрямований лише 
на економічні аспекти, за що можна вважати закон антиекологічним. Строки 
користування бурштиновими надрами на видобування становлять 20 років. На 
наш погляд, це занадто значний термін для однієї ділянки землі. В той же час не 
прописаний строк на відновлення природного середовища цієї місцевості тим 
суб’єктом, який здійснював виробничу діяльність. 

Позитивним у законопроекті є те, що обов’язково зазначається особа 
старателя, його телефон і адреса, обов’язок оплати вартості робіт з рекульти-
вації земель (ч. 8 ст. 14). Також старателем може бути лише зареєстрована 
юридична особа або фізична особа – підприємець (ч. 2 ст. 35). 

Недолік цих статей, з іншого боку, полягає в тому, що реалізація їх в жит-
ті буде дуже складною, тому що в нашій країні в даний час бути підприємцем 
або юридичною особою невигідно через дуже великі податки. Тому для держа-
ви вкрай необхідно прийняти новий Податковий кодекс, який буде спрямова-
ний на користь підприємців, а від того буде корисним і для самої держави. 

Стаття 29 Законопроекту "Про видобування та реалізацію бурштину" 
зазначає обов’язковість порядку обліку та звітності видобутого бурштину, 
але в Законопроекті ніде не вказуються межі видобування на рік бурштину, 
не йдеться про необхідність ведення обліку лісу, який був знищений і який 
потрібно відтворити в тому ж обсязі. Також потрібно встановити обмежену 
кількість старателів та підприємств, щоб бурштин добували не так швидко та 
природа встигала відновлюватися. Важливо, щоб легальні підприємства були 
зацікавлені слідкувати та спостерігати за територією лісу і не давати іншим 
фізичним особам добувати бурштин для «тіньового» ринку [3]. 

У законопроекті не встановлено державні органи, які повинні контро-
лювати дії старателів, переміщення бурштину, екологічні наслідки, тим бі-
льше ці дії повинні виконуватися систематично, інакше легалізований бізнес 
одразу стане частково «тіньовим». Механізм забезпечення законності майже 
відсутній.  

Науковець В.Є. Філіпович запропонував чудовий спосіб вирішити бі-
льшу частину проблем у сфері незаконного видобування бурштину, яке при-
зводить до знищення лісу. Так, його ідея полягає в тому, щоб застосовувати 
супутниковий моніторинг – регіональний і локальний, де декілька разів на 
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добу будуть робитися фотографії лісової місцевості, на яких явно зазначати-
муться порушені екологічні території та території, де протягом цієї доби за-
ймалися видобутком бурштину, що допоможе спіймати злодіїв майже на міс-
ці, а іноді – і встановити особу, тому що космічні комерційні супутники зні-
мають до відстані 0.5-2 м. Ці супутники також будуть виявляти місця приро-
дного фонду, які потрібно відновити [4]. 

Отже, бурштин, лісовий і природний фонд – це об'єкти екологічного 
права, які повинні бути захищені законами України, тому що неналежне їх 
видобування і використання веде до екологічної загрози всьому українському 
суспільству. Зазначений вище законопроект має бути доопрацьовано, проду-
мано механізми реалізації економічних та екологічних процесів, способу ко-
нтролю та запобігання корупції. Також особливе значення треба надати міс-
цевій громаді та здійснювати інформаційний вплив на все українське суспі-
льство, щоб люди могли усвідомити наслідки цих процесів. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В УКРАЇНІ 

 

Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні молодого по-
коління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до майбутньої про-
фесійної діяльності та захисту Батьківщини. Громадяни мають право займа-
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тися фізичною культурою і спортом незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, віроспові-
дання, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Держа-
ва створює умови для правового захисту інтересів громадян у сфері фізичної 
культури і спорту, розвиває фізкультурно-спортивну індустрію та інфрастру-
ктуру, заохочує прагнення громадян зміцнювати своє здоров'я, вести здоро-
вий спосіб життя [1, с. 12].  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається акту-
альність всебічної підтримки сфери фізичної культури і спорту з боку держави. 
Такий стан речей унормований чинним законодавством. Пріоритети державної 
політики висвітлювались у відповідних законодавчих та нормативно-правових 
актах: законах, указах Президента, постановах Верховної Ради України та Кабі-
нету Міністрів, наказах та нормативно-методичних документах.  

Указ Президента України № 42/2016 «Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація"», лист Міністерства освіти та 
науки України від 23 лютого 2016 р. № 1/9-97 "Щодо підготовки до проведен-
ня щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів", Закон України 
"Про фізичну культуру і спорт", прийнятий у грудні 1993 року,  – всі вони ви-
значають цінність фізичної культури і спорту для здоров'я, фізичного і духов-
ного розвитку населення, утвердження міжнародного авторитету України у 
світовому співтоваристві. Ці законодавчі акти визначають загальні правові, 
соціальні, економічні й організаційні основи фізичної культури і спорту в 
Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, уста-
нов, організацій, незалежно від форм власності, у зміцненні здоров'я громадян, 
досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної ку-
льтури і спорту. В ньому наголошується, що держава створює умови для пра-
вового захисту інтересів громадян у сфері фізичної культури і спорту, розви-
ває фізкультурно-спортивну індустрію та інфраструктуру, заохочує громадян 
зміцнювати своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя.  

Кабінет Міністрів України за участі громадських організацій розробляє 
систему заходів щодо підтримання та зміцнення здоров'я різних категорій 
населення в соціально-побутовій сфері та забезпечує умови для її впрова-
дження в життя, використання фізичної культури і спорту як засобу профіла-
ктики і лікування захворювань. Створення умов для занять фізичною культу-
рою населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку насе-
лення покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування за рахунок коштів відповідних бюджетів на підставі держав-
них нормативів фінансування фізкультурно-оздоровчих програм [3, с. 6]. Ка-
бінет Міністрів України 6 червня 2006 року схвалив Концепцію Державної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки [2, с. 5]. Та-
кож 1 вересня 1998 р. в Україні було прийнято другу програму – "Фізична 
культура – здоров'я нації".  
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Державні програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні 
спрямовані на практичну реалізацію Закону України "Про фізичну культуру і 
спорт". Вони розкривають основні напрямки державної політики в галузі фі-
зичної культури і спорту, визначають їх роль у житті суспільства, показують 
тенденції розвитку фізкультурно-спортивного руху, окреслюють практичні 
заходи щодо впровадження фізичної культури в побут громадян, а також за-
кріплюють основні засади організаційного, матеріально-технічного, кадрово-
го, інформаційного та інших її забезпечень на певних етапах суспільного ро-
звитку.  

На основі Державної програми розвитку фізичної культури і спорту 
Кабінет Міністрів України передбачає відповідний розділ у програмах еко-
номічного і соціального розвитку України. Для покращення регулювання у 
даній сфері приймаються Державні вимоги до фізичного виховання, що міс-
тять основні концептуальні положення, характеристику рівнів, змісту та 
форм фізичного виховання, оцінку діяльності тих, хто займається, кадрове 
забезпечення та керівництво фізичним вихованням. Вони визначають мету 
фізичного виховання у навчально-виховній сфері та його завдання, принципи 
побудови педагогічного процесу з фізичної культури в освітніх установах.  
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БІЛІНГВІЗМ ЯК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 

Питання білінгвізму в українській лінгвістиці завжди посідало важливе 
місце, але лише в останні роки набуло значної актуалізації у зв’язку із сумно-
звісними подіями на сході України. Наразі дискусії щодо державної мови в 
Україні сягнули свого апогею, адже неможливо не помітити, що проблема 
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мови активно використовується як завіса, за якою розгорнуто широкомасш-
табну гібридну війну. Мова є одним із найважливіших елементів існування 
будь-якого етносу. Саме тому розвиток українського суспільства з усіма іс-
нуючими проблемами – політичними, економічними та соціальними – знахо-
дить свій відбиток у мовному середовищі нашого соціуму.   

Білінгвізм – реальне мовно-соціальне явище, що проявляється у співіс-
нуванні двох мов в одному соціальному, етнічному прошарку суспільства. Це 
поширене мовне явище, яке спостерігалося в різні часи в різних народів сві-
ту. Білінгвізм виникає там, де наявні тісні соціально-економічні зв’язки і спі-
віснують представники різних етнічних груп, які говорять різними мовами. 
Явище білінгвізму притаманне багатонаціональним країнам. Україна не ста-
новить виняток [1]. Проте ступінь володіння другою мовою може бути різ-
ним. За ступенем володіння другою мовою, за класифікацією Т. Бертагаєва, 
білінгвізм поділяється на такі різновиди: 1) нормований; 2) однобічний нор-
мований; 3) ненормований. Нормований білінгвізм, за словами автора, – це 
такий білінгвізм, який характеризується дотримуванням норм (граматичних, 
лексико-семантичних, фонетичних) обох мов. До однобічного нормованого 
білінгвізму належить такий, за якого мовець дотримується норм лише однієї 
з двох мов, здебільшого рідної. Ненормований білінгвізм – це користування 
другою мовою з порушенням її норми частково або повністю [2, с. 84]. 

У статті 10 Конституції України йдеться, що «державною мовою в 
Україні є українська мова» [3], проте вільно функціонують та застосовуються 
дві мови: російська та українська. Науковці, розглядаючи питання білінгвіз-
му, виокремлюють два його різновиди: офіційний та неофіційний білінгвізм.  

Офіційний білінгвізм характеризується визнанням та юридичним за-
кріпленням одразу двох мов як державних. Така мовна політика характерна 
для багатьох країн світу, наприклад Канади, Бельгії, Білорусі та ін.  

Неофіційний білінгвізм, у свою чергу, характеризується офіційним ви-
знанням на рівні законодавства лише однієї мови, у той час як інша залиша-
ється широковживаною. Саме неофіційний україно-російський білінгвізм ха-
рактерний для українського соціуму. 

Наразі мовна ситуація в Україні склалася так, що українська й російсь-
ка мови знаходяться на різних рівнях соціальної значущості та широти вжит-
ку. На загальнодержавному рівні та у діловій сфері українська мова посідає 
головуючу позицію, але в інших сферах суспільного життя прерогатива на-
лежить російській. Гострота проблеми виявляється у тому, що українська мо-
ва використовується тому, «що так потрібно», адже вона є офіційною, а ро-
сійська все більше пускає коріння у свідомості українців, хоча неможливо не 
погодитись з українським мовознавцем І. Огієнком, що «мова – душа кожної 
національності, її святощі, її найцінніший скарб» [4, с. 196].  

Говорячи про білінгвізм, потрібно усвідомлювати, що у такій ситуації 
одна мова займає позицію домінуючої, а інша – підлеглої, відтак виникає за-
гроза повного знищення рідної мови або втрата її самобутності. На території 
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нашої країни виникла така мовна ситуація, коли одна з мов широкого викори-
стання поступово перебирає на себе усі функції, витісняючи титульну мову, 
тобто українську. Інтерференція російської мови щодо української особливо 
помітна, коли білінгвіст перестає стежити за культурою свого мовлення і ро-
бить грубі помилки при вживанні однієї з мов. Довести це можна, наприклад, 
послухавши виконання носіїв української мови російською або навпаки.  

З точки зору орфоепії вимова голосних звуків носіями двох мов має 
суттєву різницю. Після твердих приголосних голосні а та о, які знаходяться у 
ненаголошеному складі, є співзвучними з [а]. Така вимова пов’язана з ослаб-
леною артикуляцією та зміною звучання ненаголошених звуків. Якщо порів-
няти вимову слів росіян та українців, то бачимо таке: наприклад, слово ско-
ворода українець вимовлятиме як [скаварада], тоді як росіянин скаже щось 
на кшталт [скьвьрьда], а слово молоко з вуст українця звучатиме як [малако], 
а росіянин промовить [мьлако]. Така ж сама проблема з’являється  після 
м’яких приголосних, де ненаголошені о, е, а, я є співзвучними з і. Іншим ва-
жливим моментом російської є оглушення дзвінких звуків у кінці слова  та 
уподібнення зж, сж, сш, зш, чт, чн. Українець завжди чітко вимовляє дзвінкі 
звуки в кінці слова і говорить слова так, як вони пишуться, не враховуючи 
норми російської мови.  

Негативний вплив білінгвізму на чистоту української мови має масовий 
вжиток русизмів замість українських відповідників. Наприклад: даже замість 
навіть, німа замість немає, почта замість пошта, циплята замість курчата, 
предсідатєль замість голова, щас замість зараз, рядом замість поруч. 

Іншим проблемним питанням білінгвізму залишається змішування 
українських та російських форм невизначених займенників. Як приклад на-
ведемо: хто-то замість хтось, шо-то замість щось, чого-то замість чомусь. 

Варто згадати і про деякі інші наслідки впливу двомовності на україн-
ську мову. Такими, наприклад, є утворення найвищого ступеня порівняння 
прислівників та прикметників за зразком норм російської мови: самий швид-
кий замість найшвидший, самий головний замість найголовніший. Інший на-
слідок – калькування слів та виразів російської мови: прийняти участь за-
мість взяти участь, на протязі замість протягом, міроприємство замість за-
хід. 

Таким чином, під впливом російської мови українська втрачає свою 
чистоту та самобутність, і ми можемо стверджувати, що білінгвізм для Укра-
їни є негативним явищем. Ситуація двомовності є загрозливою та нестабіль-
ною для нашої країни, яка стоїть на порозі розбудови. Білінгвізм можна на-
звати конфліктом між двома мовами, що закінчиться лише повним витіснен-
ням однієї з них. Допоки на питання нашим співвітчизникам: «Яка мова для 
вас є рідною?» чуємо відповідь «Українська», ми можемо бути впевненими, 
що наша мова існуватиме, незважаючи на різні існуючі у державі та поза нею 
проблеми. 
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АСПЕКТИ ТАКТИКИ ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
Актуальним на даний момент є питання, пов’язане із дослідженням 

правових підстав використання і застосуванням спеціальних засобів, заходів 
фізичного впливу та вогнепальної зброї, але ніхто не звертає уваги, що відп-
рацьовується тактика цих дій в спокійній обстановці без стороннього втру-
чання. Проблеми ризико-небезпечних професій взагалі й в екстремальних си-
туаціях зокрема є також доволі актуальними. 

Питанням забезпечення фізичної безпеки працівників Національної по-
ліції України присвячувались роботи майстрів бойових мистецтв різних кра-
їн; техніки і тактики дій поліцейських в екстремальних умовах розглядалися 
у працях Н.М. Ознобишина, В.А. Спиридонова, Л.М. Українця, І. Шмигіна, 
М. Лонсдейла, С. Франко, Р. Рейла та інших. 

У науці проблеми підготовки поліцейських в екстремальних ситуаціях є 
предметом уваги низки вчених, серед яких потрібно відзначити таких, як Копи-
лов І.А., Санакоєв Д.Б., Горпинич Г.Ф., Сергієнко В.В., Малолєпший С.Б. та ін. 

Дослідження вчених переконливо доводять, що на працівників, які ді-
ють в екстремальних умовах, окрім загальних для пересічних громадян чин-
ників небезпеки, впливають специфічні професійні чинники. Їх діяльність 
характеризується значними фізичними та психічними навантаженнями, не-
обхідністю прийняття відповідальних рішень в умовах дефіциту часу та ін-
формації, протидії озброєному та груповому нападу, масовим порушенням 
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громадського порядку. Такі умови є екстремальними. Окрім цього, навіть 
звичайна робота поліцейських (працівників поліції) – огляд місця події, опи-
тування потенційних свідків, проведення допиту, обшуку, регулювання до-
рожнього руху, патрулювання тощо – містить в собі потенційну небезпеку, а 
тому теж є екстремальною [4]. 

Метою статті є визначення особливостей проведення тактико-
спеціальних дій працівників Національної поліції в екстремальних умовах з 
підвищеним рівнем небезпеки. 

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань: 
– вивчення особливостей найпоширеніших екстремальних ситуацій, що 

можуть зустрічатися у професійній діяльності поліцейського; 
– пошук науково обґрунтованих пропозицій та механізмів щодо пок-

ращення навчальної бази із заходів безпеки в екстремальних ситуаціях; 
– набрання досвіду, навичок та вмінь при поводженні в екстремальних 

ситуаціях; 
– формування високої психологічної стійкості поліцейських, розвиток 

у них пильності, мислення, пам'яті, спостережливості та інших професійних 
навичок для вирішення оперативно-службових завдань в екстремальних си-
туаціях. 

У сучасних умовах оперативно-службова діяльність працівника поліції 
справ часто відбувається в екстремальних ситуаціях, в яких від ефективності та 
правомірності дій працівників залежить забезпечення їх особистої безпеки та 
безпеки громадян, а також успішність вирішення конкретної службової задачі. 

Сучасна тактико-спеціальна підготовка – це теорія і практика підготов-
ки і проведення силових заходів в рамках як спеціальної операції, так і при 
проведенні окремих оперативних і оперативно-бойових заходів. Виконання 
завдань психологічної підготовки та активне впровадження в практику на-
вчання і підготовки працівників підрозділів спеціального призначення МВС 
України елементів напруженості, раптовості, небезпеки і ризику на заняттях 
з тактико-спеціальної підготовки передбачають чітку організацію і точне до-
тримання встановлених правил і заходів безпеки. Суворе дотримання заходів 
особистої безпеки на заняттях з тактичної підготовки має бути спрямоване не 
на відмову від небезпечних і ризикованих ситуацій, а на попередження та ви-
ключення нещасних випадків і пригод. Для цього необхідно заздалегідь пла-
нувати кількість і характер елементів ризику і небезпеки, передбачати захо-
ди, що виключають можливість нещасних випадків і пригод. Перед заняття-
ми викладачі повинні вивчити заходи безпеки в тому обсязі, в якому їм дове-
деться забезпечувати заняття з тактико-спеціальної підготовки, і довести до 
курсантів вимоги настанов, посібників, курсів та інших документів з питань 
заходів безпеки.  

Дії працівників відбуваються в екстремальних ситуаціях: 
– при вирішенні оперативно-службових завдань, пов'язаних із затри-

манням правопорушників, захисту себе і громадян від протиправних пося-
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гань; 
– за надзвичайних обставин;  
– при вирішенні службово-бойових завдань. 
При цьому у результаті помилок, що допускаються працівниками у да-

них ситуаціях, відбуваються випадки загибелі і поранення працівників і гро-
мадян. Особливості оперативно-службової діяльності працівника поліції 
обумовлюють необхідність спеціальної підготовки до дій в екстремальних 
ситуаціях. Ця підготовка повинна носити цілеспрямований, комплексний і 
системний характер. При цьому наголошується, що в даний час виникло про-
тиріччя  між вимогами до високого професіоналізму працівників органів вну-
трішніх справ і недостатньою підготовленістю випускників вузів МВС Укра-
їни до дій в екстремальних ситуаціях. 

При цьому дослідниками, як правило, диференційно вивчалися питання 
фізичної, вогневої і тактико-спеціальної підготовки. Іноді ці питання досліджу-
валися в комплексі, але і в цих випадках процес підготовки до дій в екстремаль-
них ситуаціях не розглядався як єдина комплексна педагогічна система. 

Під поняттям екстремальної ситуації в оперативно-службовій діяльнос-
ті працівника поліції нами розуміється ситуація, яка виникла в умовах рі-
шення працівником оперативно-службового завдання, пов'язана з підвище-
ними розумовими, психічними і фізичними навантаженнями, небезпекою для 
його життя і здоров'я, а також для життя і здоров'я громадян. Екстремальна 
ситуація, як правило, характеризується: 

– загрозою для життя і здоров'я працівника і громадян; 
– вираженим дефіцитом часу для оцінки ситуації і прийняття правомі-

рного і тактично-доцільного рішення; 
– високим ступенем відповідальності за наслідки дій, обумовлених 

прийнятими рішеннями;  
– високою емоційною напруженістю; 
– необхідністю виконувати рухові дії, що характеризуються високою 

інтенсивністю, а в деяких випадках – великим обсягом фізичного наванта-
ження; 

– необхідністю застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вог-
непальної зброї [2]. 

Моделювання екстремальних ситуацій – це специфічний вид практич-
ного навчання з оперативно-тактичних, тактичних і тактико-спеціальних ди-
сциплін, до яких входить і спеціальна фізична підготовка, при якому праців-
ники поліції на тлі єдиної оперативно-тактичної обстановки набувають, за-
кріплюють і поглиблюють теоретичні знання і практичні навички щодо оцін-
ки обстановки, прийняття рішення із організації дій у надзвичайних ситуаці-
ях та забезпечення ними в таких умовах збереження належного громадського 
порядку [3]. 

Основними компонентами підготовки працівників поліції до дій в екс-
тремальних ситуаціях є: 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

140 

1) фізична підготовка – підготовка працівників до дій в умовах підви-
щених фізичних навантажень, а також до ефективного застосування фізичної 
сили і спеціальних засобів для захисту себе і громадян від протиправних дій 
правопорушника, а також для його затримання; 

2) вогнева підготовка – процес підготовки працівників поліції для ефе-
ктивного застосування вогнепальної зброї в умовах оперативно-службової 
діяльності;  

3) тактична (тактико-спеціальна) підготовка – процес навчання праців-
ників індивідуальної тактики і тактики дій підрозділів поліції при вирішенні 
оперативно-службових завдань, у тому числі за надзвичайних обставин; 

4) психологічна підготовка – процес формування у працівника мораль-
но-вольових і психічних якостей, що дозволяють успішно вирішувати опера-
тивно-службові завдання в умовах підвищених фізичних і психічних наван-
тажень, загрози життю і здоров'ю, а також здатності до швидкої й ефективної 
розумової діяльності в даних умовах; 

5) спеціальна юридична підготовка – процес формування у працівників 
здібності в мінімальний час дати адекватну правову оцінку діям правопору-
шника і прийняти рішення на свої правомірні дії, пов'язані із застосування 
фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, які відповідають об-
становці, що склалася [2].  

На сучасному етапі структура, завдання і функції діючої системи МВС 
України набули докорінних еволюційних змін. Стандартні методи викладан-
ня (лекції, практичні заняття та ін.) обов’язково повинні доповнюватись ін-
шими нестандартними, перспективними для широкого використання методи-
ками, такими як групові вправи (сценарії з моделювання екстремальних си-
туацій). Ефективність такого комбінування стандартних поряд із нестандарт-
ними методиками проведення занять нам доводить зарубіжна практика [3]. 

Розглянуті нами компоненти в процесі підготовки працівників поліції в 
екстремальних ситуаціях реалізуються у вигляді інтегральної підготовки – 
комплексного процесу, що включає в себе системну сукупність даних компо-
нентів, яка орієнтується на безпосередні умови оперативно-службової діяль-
ності працівника, обумовлені екстремальними ситуаціями.  
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ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст – по 

суті, новий інститут конституційного права, який з’явився на початку 2015 
року та наразі ще не отримав належної оцінки у наукових працях з юриспру-
денції, викликаючи інтерес передусім у вчених в галузі держаного управлін-
ня, економіки, політології тощо. В той же час вбачається необхідність і пра-
вового аналізу добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст. Почати його доцільно із аналізу відповідних норм позитивного права, 
які містяться у Законі України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад» від 05.02.2015 № 157-VIII [1] (далі – Закон № 157-VIII), та виявлення 
окремих проблем позитивного правового регулювання добровільного 
об’єднання територіальних громад, почавши передусім із конституційного 
виміру добровільного об’єднання територіальних громад. 

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Конституції України [2] «місцеве самовряду-
вання є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'є-
днання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів Укра-
їни». З попереднього аналізу цього положення випливає, що Конституція 
України передбачає об’єднання в єдину громаду лише жителів кількох сіл. 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України [2] «органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані дія-
ти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України»; відповідно до ч. 2 ст. 8 – «Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові ак-
ти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». 

З урахуванням згаданих положень Конституції виникає закономірний 
сумнів у тому, чи не суперечить Конституції Закон № 157-VIII в частині доб-
ровільного об’єднання територіальних громад селищ та міст. 

В межах позитивного права це питання знято Рішенням Конституцій-
ного Суду України від 18.06.2002 № 12-рп/2002 [3], в п. 1 резолютивної час-
тини якого зазначено: «Положення частини першої статті 140 Конституції 
України в аспекті порушених у конституційному поданні питань необхідно 
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розуміти так, що ці положення дають визначення: 
– місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішу-

вати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України; 
– територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровіль-

ного об'єднання жителів кількох сіл у сільську громаду.  
Зазначені положення не встановлюють порядку об'єднання або роз'єд-

нання самих територіальних громад. 
Питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані 

Конституцією України, у тому числі умови та порядок об'єднання або роз'єд-
нання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом 
(стаття 146 Конституції України)». 

Така правова позиція Конституційного Суду України обґрунтована, зо-
крема, тим, що: 

«Установивши в статтях 140-145 Конституції України основні засади 
функціонування місцевого самоврядування, його органів, матеріальну і фі-
нансову основу тощо, Конституція України решту питань організації місце-
вого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності його орга-
нів віднесла до визначення законом (ст. 146 Конституції України). Тим са-
мим на конституційному рівні передбачено створення правових умов для по-
дальшого законодавчого врегулювання суспільних відносин у сфері місцево-
го самоврядування. 

Конституційний Суд України виходить з того, що вирішення поруше-
них у конституційному поданні питань щодо об'єднання або роз'єднання те-
риторіальних громад, які положеннями Конституції України не визначені, 
має здійснюватися у законодавчому порядку» (п. 4 мотивувальної частини 
Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 № 12-рп/2002 [3]). 

Однак правова позиція Конституційного Суду України видається недо-
сконалою. У статті 146 Конституції України [2] зазначено, що «інші питання 
організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповіда-
льності органів місцевого самоврядування визначаються законом». Очевид-
но, під «іншими питаннями» слід розуміти ті питання, що не врегульовані 
Конституцією. Однак не можна сказати, що питання визначення того, хто ж є 
територіальною громадою і в якому випадку територіальна громада може бу-
ти результатом об’єднання, не врегульоване Конституцією України – за ная-
вності згаданої ст. 140 Конституції. 

Цікаво, що в ході конституційного провадження правову позицію, від-
мінну від позиції Суду, а саме про те, що Конституція України передбачає 
лише об’єднання територіальних громад сіл, а об’єднання територіальних 
громад селищ і міст суперечить Конституції України та не може бути перед-
бачено окремим законом, висловили Президент України та Міністерства юс-
тиції. При цьому в дусі правової позиції Суду висловилися: суб’єкт права на 
конституційне подання – 45 народних депутатів України – та Голова Верхов-
ної Ради України. 
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Таким чином, наявність Рішення Конституційного Суду України від 
18.06.2002 № 12-рп/2002 не знімає проблеми конституційних засад об’єднання 
територіальних громад селищ та міст. Про це свідчить і аналіз матеріалів зако-
нопроектної роботи, яка передувала прийняттю Закону № 157-VIII. Так, сум-
ніви щодо конституційності об’єднання територіальних громад селищ та міст 
висловили Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради та 
Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради [4-6]. 

Таким чином, вбачаємо за необхідне внести відповідні зміни до ст. 140 
Конституції, зміст яких полягав би у безпосередньому закріпленні поряд із 
можливістю об’єднання територіальних громад сіл також і можливості 
об’єднання територіальних громад селищ та міст. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ  
 

Однією з основних функцій вітчизняного трудового законодавства є 
захист права громадянина на працю, що гарантується ст. 43 Конституції 
України. Укладання трудового договору, мета якого полягає у вирішенні пи-
тань щодо роботи за обраною професією, спеціальністю та відповідною ква-
ліфікацією,  – це шлях до реалізації зазначеного права. Свобода укладання 
трудового договору для працівника виявляється в можливості обирати місце 
і вид роботи, враховуючи власні інтереси, а для роботодавця – це вибір пра-
цівника, що відповідає за своїми діловими та кваліфікаційними якостями за-
пропонованій посаді. 

Досить ефективною формою підбору кваліфікованого персоналу є кон-
курсний відбір. Чинний Кодекс законів про працю України і вітчизняне тру-
дове законодавство не надають визначення поняття «конкурс», хоча неодно-
разово у наукових працях обговорювалося питання щодо необхідності його 
законодавчого закріплення. У ст. 53 Проекту Трудового кодексу України за-
значається, що конкурсний відбір проводиться у випадках, передбачених 
трудовим законодавством або рішенням роботодавця. Порядок проведення 
конкурсу затверджується роботодавцем [5]. Отже, власне визначення поняття 
«конкурс» у проекті Трудового кодексу ми також не знаходимо. Звернемося 
до наукового визначення. Так, В.І. Прокопенко визначає конкурс як особли-
вий порядок підбору працівників на посади, що дозволяє відбирати на занят-
тя певної посади кращого з претендентів [4, с. 171]. Таким чином, головною 
метою конкурсу є підвищення об’єктивності відбору висококваліфікованого 
персоналу з числа запропонованих спеціалістів за допомогою всебічного ро-
зкриття потенціалу майбутніх працівників.  Обрання на посади за конкурсом 
дає змогу поліпшити й удосконалити діяльність певної організації, підвищи-
ти конкурентоспроможність та зростання ділової кваліфікації колективу під-
приємства.  

Ми знаходимо регулювання конкурсного відбору у різних нормативно-
правових актах. В Україні згідно з чинним законодавством конкурс може 
проводитись при виникненні трудових правовідносин з медичними праців-
никами, науково-педагогічними працівниками, з державними службовцями, з 
художнім та артистичним персоналом закладів культури. 

Порядок заміщення вакантних посад за конкурсом встановлюється  не 
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тільки законами, а й статутами або положеннями певних підприємств, уста-
нов, організацій. Вважаємо за доцільне на рівні конкретної організації здійс-
нювати розробку відповідного Положення про проведення конкурсу із зазна-
ченням переліку посад, що заміщаються у конкурсному порядку. 

Отже, на підставі викладеного можемо диференціювати такі різновиди 
конкурсного відбору: конкурс, що проводиться на підставі закону; конкурс, 
що проводиться на підставі локальних актів організації. 

Конкурс є досить дієвим та ефективним способом проведення кадрово-
го відбору, оскільки, як вже зазначалось раніше, дає змогу роботодавцеві об-
рати найбільш підходящу кандидатуру серед певної кількості претендентів 
на посаду. При цьому до участі в конкурсі будуть допущені лише ті кандида-
ти, які відповідають вимогам, що висуваються до певної посади безпосеред-
ньо керівником або адміністрацією підприємства. Слід відзначити також де-
мократичність, що характеризує проведення такого заходу. В ході проведен-
ня конкурсу, тобто у процесі пошуку найкращого або найбільш підходящого 
претендента, відбувається аналіз наданих документів та відомостей, прово-
дяться різні співбесіди та тестування, виконуються ті чи інші пробні завдан-
ня, – все залежить від кваліфікаційних вимог, що висуваються роботодавцем 
до тієї чи іншої посади. Слід зазначити, що всі етапи проведення конкурсу та 
остаточні вимоги, що висуваються до претендентів, повинні бути передбаче-
ні в Положенні про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. 

Застосування конкурсу з метою ефективного вибору майбутнього пра-
цівника характеризує його як практичний інструмент, що передбачає проце-
дурний формалізм, який гарантує дієвість його результатів і забезпечує рів-
ність доступу осіб до виконання робіт (обіймання посад) [2, с. 106, 107]. 

Характеризуючи конкурс як окрему організаційно-правову форму до-
бору кадрів, можні відзначити декілька специфічних ознак або рис:  

а) наявність окремих етапів (або стадій), таких як: висунення кандида-
тур; вивчення та обговорення конкурсною комісією ділових та професійних 
якостей кандидата; прийняття спільного рішення комісії та керівника підпри-
ємства щодо кандидатури, обраної за результатами конкурсу, що забезпечує 
виваженість рішень, оскільки повноваження роботодавця делегуються коле-
гіальному органу – конкурсній комісії, завдяки функціонуванню якого дола-
ється упередженість при прийнятті рішення;  

б) мета конкурсу, як ми вже згадували раніше, – це виявлення найкра-
щих працівників серед претендентів на виконання відповідної роботи;  

в) коло кандидатів у працівники, що приймаються на роботу за конкур-
сом, визначається на законодавчому рівні та в локальних актах;  

г) трудовий договір укладається за результатами прийнятого конкурс-
ною комісією рішення після проведення конкурсної процедури відбору кан-
дидата у працівники [1, с. 146].  

Водночас, разом із перевагами, конкурс має й певні недоліки. Оцінка 
професійних якостей ґрунтується на кваліфікаційних вимогах, що висува-
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ються до відповідної посади. Оскільки конкурсна процедура, особливо на 
державних підприємствах,  полягає у порівнянні даних про кандидатів за до-
кументами, то можна стверджувати, що ці відомості не дають повного уяв-
лення про ділові якості осіб, які беруть участь у конкурсі. Конкурс, на жаль, 
далеко не завжди дає можливість визначити моральні якості претендентів, 
риси їх характеру, ступінь вихованості та соціальну орієнтованість. 

Різноманітні форми добору кадрів, однією з яких є і конкурс, досі не 
отримали належної правової регламентації, завдяки чому роботодавці мають 
змогу зловживати своїм становищем, порушуючи конституційні права гро-
мадян на працю, а також припускаючись випадків дискримінації. Отже, у 
проекті Трудового кодексу слід надати поняття конкурсу, визначивши зага-
льний порядок та підстави для його проведення. 
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ПРОБАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
УКРАЇНИ 

 
7 вересня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ви-
конання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким внесе-
но певні зміни до деяких законодавчих актів України, у тому числі й до Кри-
мінального процесуального кодексу України. Зокрема, у КПК запроваджено 
новий інститут – пробацію. 
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Сам термін «пробація» у вітчизняному законодавстві вживається впе-
рше, тому ознайомлення з цим новим явищем слід розпочинати із з’ясування 
його тлумачення. Отже, «пробація» у перекладі з англійської означає «ви-
пробування» або «умовне звільнення (від покарання)», а у перекладі з латині 
– «випробувати» або «віддавати під нагляд». Окрім довідкової літератури, 
поняття пробації наводиться у спеціальному законі. Так, у п. 6 ст. 2 Закону 
України «Про пробацію» йдеться, що пробація – це «система наглядових та 
соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відпові-
дно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних пока-
рань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, 
що характеризує обвинуваченого» [1].  

На відміну від нашої держави, пробація в інших країнах діє доволі дав-
но, відтак, звернемося до її історії. Науковці (Д.В. Ягунов та інші) зазнача-
ють, що перші спроби створити відповідні агенції та інституції були зроблені 
в Англії. «Так, суддя Метью Девенпорт Хілл з м. Бірмінгем в 1840-х роках 
відзначився тим, що почав звільняти молодих правопорушників, справи яких 
він розглядав, для подальшої передачі їх під опіку та проживання з особами, 
які визвалися бути такими опікунами. Особи, які брали під свої опіку право-
порушника, підписували відповідну декларацію. Головним критерієм такої 
передачі було припущення, що «особа не є настільки морально зіпсованою, 
щоб відправляти її до в’язниці». Як свідчать офіційні документи, за 17-річну 
практику такого звільнення зазначеним вище суддею лише 78 з 483 молодих 
людей повторно постали перед судом» [2, с. 34]. Суддя Метью Девенпорт 
Хілл багато зробив у сенсі створення і розвитку пробації, але, наприклад, 
Д.В. Ягунов вважає, що суддя Едвард Кокс з м. Портсмут ще більше набли-
зився у своїх практиках до сучасної концепції пробації, запровадивши прак-
тику призначення спеціальної особи – «офіцера для з’ясування обставин» – 
для здійснення нагляду за умовно звільненими правопорушниками, що стало 
зародком системи пробації [2, с. 34]. 

Ці два англійські судді, безперечно, зробили вагомий внесок у ство-
рення пробації, а головне – вони показали, що судді повинні думати про лю-
дей, котрі потрапили під суд, не як про потенційних в’язнів, а як про таких, 
яких можна повернути до суспільства, до нормального життя в ньому, які 
тож заслуговують на повагу. Повага до цих суддів є беззаперечною, бо істо-
рія знає й інших суддів, які приблизно в той же час вчиняли по-іншому. Так, 
характеризуючи історичні форми кримінального процесу, М.М. Михеєнко, 
В.Т. Нор, В.П. Шибіко неодноразово цитували Вольтера, який наводив жах-
ливі приклади  суддівського свавілля. У Саксонії, наприклад, суддя Карпцов 
підписав більш як 20 тисяч смертних вироків. Інший суддя відправив на вог-
нище більш як 700 осіб [3, с. 7-8]. 

Цікавим є питання – як поставляться до пробації вітчизняні судді? Без-
перечно, як відповідальні посадовці, але, щоб розібратися з новою справою, 
їм буде не зайвою допомога, і така допомога вже передбачається. Про це по-
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відомила на прес-конференції в Укрінформі перший заступник Міністра юс-
тиції Наталія Севостьянова. За її словами, «в Україні вже діє пілотний проект 
з пробації для неповнолітніх. Завдяки Канаді він працює вже декілька років. 
Норвезькі та канадські консультанти будуть працювати над впровадженням 
реформ і взаємодіяти із суддями, прокурорами, працівниками пенітенціарних 
установ, надавати безпосередні консультації, проводити навчання» [4]. 

Хотілося б наголосити, що такі заходи є цілком виправданими, бо ця 
справа є новою для вітчизняних суддів, а тому така підготовка є вкрай необ-
хідною. Можливо тому законодавець у КПК України й встановив, що поло-
ження щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 
2018 року [5]. Вважаємо, що за цей час слід використовувати всі можливості 
у такій підготовці, а якою вона повинна бути – це, на нашу думку, є предме-
том окремого наукового дослідження.  

Не зайвою така підготовка буде й для студентів вищих навчальних за-
кладів юридичного профілю. Управління кримінально-виконавчої інспекції 
апарату ДПтС України стверджує: «Сьогодні світова спільнота та, зокрема, 
Європейський Союз розглядають пробацію не як альтернативу тюремному 
ув’язненню, а як заходи кримінально-правового реагування, що мають засто-
совуватися у першу чергу. До позбавлення волі вдаються лише у крайніх ви-
падках, коли це відповідає інтересам безпеки потерпілого, суспільства або 
ресоціалізації правопорушника» [6]. Отже, пробація є новою політикою реа-
гування на вчинення кримінального правопорушення, а звідси й потребує ре-
тельного осмислення та відповідної підготовки всіх посадових осіб, котрі за-
лучаються до такої роботи. 
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європейської моделі роботи з правопорушниками» [Електр. ресурс]. – Режим доступу: 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО  
УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Сьогодні українське суспільство та Україна в цілому знаходяться у 
складній як політичній, так і соціально-економічній ситуації. Вже другий рік 
наша країна перебуває у стані неоголошеної війни, наслідком якої є політич-
на та соціально-економічна кризи. Необхідність проведення змін фундамен-
тального характеру, які торкнуться основних сфер життєдіяльності українсь-
кого суспільства, – один з головних пріоритетів реформування країни. Особ-
ливе місце у питанні трансформації держави відводиться реформі системи 
державного управління на сучасному етапі державотворення, відтак  підгото-
вка державних службовців, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації є 
невід’ємною складовою даної трансформації. 

Реформа державного управління є однією з основних реформ у країнах з 
перехідною економікою, що здійснюють комплексні реформи у різних сферах 
державної політики. Дієва система державного управління є важливим чинни-
ком конкурентоспроможності країни та однією з основних передумов демок-
ратичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права [1]. 

У світових рейтингах конкурентоспроможності, пов’язаних з держав-
ним управлінням, Україна посідає низькі позиції. Так, згідно з показниками 
Індексу світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму 
(за 2015 рік), Україна посідає 130 місце (серед 144 країн) у категорії “ефекти-
вність уряду”, 103 місце в категорії “прозорість формування державної полі-
тики” та 115 місце в категорії “тягар державного регулювання” [1]. Саме ви-
ходячи з даних показників можна зрозуміти, що українська держава та украї-
нське суспільство потребує змін у сфері державного управління та наскільки 
глибокою є проблема реформування та реорганізації системи державного 
управління. 

Для сприяння в підготовці якісно нового типу державного управлінця 
повинні відбутися масштабні зміни в самій системі державного управління. 
Враховуючи сучасні запити українського суспільства, держави в цілому, а 
також новітні світові тенденції у сфері державного управління, відбувається 
комплексна модернізація моделі підготовки кадрів для потреб системи дер-
жавного управління України [2]. Необхідно звернути увагу на такі аспекти: 

орієнтація на європейські цінності та традиції в системі підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з урахуван-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

150 

ням вітчизняної специфіки; 
врахування контексту публічної політики та управління на усіх рівнях 

комунікації; 
безпосередня залученість громадянського суспільства до управління 

політичними та соціально-економічними процесами (у тому числі на рівні 
держави); 

конкурентність та високий рівень компетентності підготовки кадрів 
для потреб державного управління; 

ефективність кризового управління в умовах перманентної політичної 
та соціально-економічної нестабільності; 

чітка артикуляція цілей та завдань у державному управлінні; 
професійна мобільність у сучасних суспільно-політичних умовах, які 

швидко змінюються; 
використання сучасних методів та інструментарію у реалізації політики 

та здійсненні державного управління [2]. 
При здійсненні будь-якої реформи, щоб вона мала позитивні наслідки 

для країни, необхідно берегти спадковість наукових шкіл та традицій, брати 
позитивний науково-теоретичний та практичний досвід, потенціал високок-
валіфікованих фахівців. Стратегія реформування державного управління 
України на 2016-2020 роки, схвалена Кабінетом Міністрів України 24 червня 
2016 р., встановила пріоритетами щодо стратегічних засад реформування 
державного управління: 

визначення політичного лідера, відповідального за реформу державного 
управління, дієвих механізмів координації та чіткого розподілу відповідальності; 

посилення спроможності державних органів щодо реформування дер-
жавного управління; 

визначення окремого підрозділу для забезпечення супроводу реформи, 
професійної, технічної та адміністративної підтримки діяльності політичного 
лідера реформи державного управління і механізму координації діяльності; 

комунікаційний супровід реформи державного управління; 
оцінка державного управління з метою створення основи для середньо-

строкового огляду та аналізу Стратегії і плану заходів з її реалізації відповід-
но до Принципів державного управління [1]. 

Зняти частину загроз, з якими зіткнулась Україна, можливо тільки при 
консолідації підходів у функціонуванні системи державного управління. 

Закон України “Про державну службу” відповідає Принципам держав-
ного управління та спрямований на вирішення основних питань державної 
служби. Ефективна реалізація зазначеного Закону є найбільшим викликом у 
наступний період. Необхідно запровадити системи реалізації Закону та за-
безпечити їх кадрами, які мають відповідний рівень компетентності [1]. 

Тож, особливу увагу необхідно приділити тим змінам, які вже відбу-
лись за останні роки в суспільно-політичній площині в контексті формування 
публічної політики та управління, адже в багатьох країнах вже впроваджу-
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ється алгоритм антикризових механізмів в системі державного управління. В 
умовах активної діяльності громадського сектору все більше зростає роль 
публічної політики та управління. І тут йдеться не просто про реалізацію 
стратегії державного управління України на 2016-2020 рр., а взагалі – про ви-
знання системи державного управління як органічної системи, складові час-
тини та елементи якої є різноманітними і здатними до безперервного саморо-
звитку. Україна – давня країна з понад тисячолітньою історією, проте, водно-
час, ще молода держава, яка має можливості для реалізації реформ в цілому і 
реформи державного управління зокрема.  
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ЧИ МОЖЛИВИЙ ВІДБІР ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
В ОСОБИ ДО ЇЇ ДОПИТУ ЯК СВІДКА? 

 

Як відомо, одним із засобів збирання доказів у кримінальному прова-
дженні є залучення експерта та проведення експертизи. Експертиза прово-
диться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за 
дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 
допускається проведення експертизи для з’ясування питань права (ч. 1 ст. 
242 КПК України). 

Одним з етапів призначення та проведення експертизи є збирання не-
обхідних матеріалів для дослідження (отримання зразків для експертизи).   

Порядок отримання зразків для експертизи регламентовано статтею 
245 КПК, в якій визначено, що у разі необхідності отримання зразків для 
проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального прова-
дження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої 
експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експер-
тизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється су-
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дом або, за його дорученням, залученим спеціалістом (ч. 1 ст. 245 КПК). По-
рядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з поло-
женнями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160-166 цього 
Кодексу) (ч. 2 ст. 245 КПК). 

Відбирання біологічних зразків в особи здійснюється за правилами, пе-
редбаченими ст. 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати 
біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 
провадження, що розглядається в порядку, передбаченому ст. 160-166 цього 
Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо 
клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологіч-
них зразків примусово (ч. 3 ст. 245 КПК). 

Аналіз даної кримінальної процесуальної норми свідчить, що вона не 
дає відповіді на запитання, в кого саме можуть відбиратися зразки для експе-
ртизи, і чи такі особи на момент отримання цих зразків повинні мати відпові-
дний статус у кримінальному провадженні. Вважаємо, що відповідь на це пи-
тання можна отримати, проаналізувавши деякі інші положення КПК України. 

Так, у ч. 3 ст. 245 КПК визначено, що відбирання біологічних зразків в 
особи здійснюється за правилами, передбаченими ст. 241 КПК. Як відомо, 
положеннями ст. 241 КПК визначаються мета, підстави і процесуальний по-
рядок освідування особи. Зокрема, в ч. 1 ст. 241 КПК зазначено, що слідчий, 
прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для ви-
явлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих 
прикмет, якщо для нього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. 

Виходячи з цього, є всі обґрунтовані підстави стверджувати, що отри-
мання біологічних зразків може здійснюватися як у підозрюваного чи потер-
пілого, так і в свідка. Як відомо, в ході досудового розслідування у цих учас-
ників кримінального провадження (в тому числі свідка) можуть відбиратися 
не тільки біологічні зразки – кримінальні процесуальні ситуації спонукають 
слідчого до отримання й інших зразків, наприклад почерку, підпису, відтис-
ків папілярних візерунків тощо.  

Відповідно до частини 1 ст. 65 КПК свідком є фізична особа, якій відо-
мі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 
кримінального провадження, і яка викликана для давання показань. 

Статтями 66 і 67 КПК визначаються права, обов’язки та відповідаль-
ність свідка.  

Аналіз положень як цих статей, так й інших норм КПК України вказує 
на те, що статус свідка особа набуває з моменту виклику її: 1) слідчим, про-
курором, слідчим суддею на стадії досудового розслідування; 2) судом – під 
час судового розгляду, якщо є достатні підстави вважати, що така особа може 
дати показання, які мають значення для кримінального провадження.  

Але при цьому слід звернути увагу на обставину, яка стосується моме-
нту набуття свідком повноти процесуального статусу, можливості реалізації 
ним процесуальних прав та обов’язків. А вони вказують на те, що обсяг пов-
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новажень свідка, який тільки викликається для допиту, є значно меншим від 
вже допитаного свідка (незалежно від того, чи давав він показання, чи відмо-
вився від них). 

Так, коли здійснюється допит особи, яка викликана для давання пока-
зань як свідок, вона користується практично всіма процесуальними правами, 
передбаченими ч. 1 ст. 66 КПК. На відміну від допитаної особи, свідок, який 
викликається для допиту, тільки володіє відомостями про: кримінальне про-
вадження, в рамках якого здійснюється виклик; процесуальний статус, в яко-
му перебуває викликана особа; процесуальну дію (дії), для участі в якій ви-
кликається особа. 

Це дає підстави визначити чітку і конкретну позицію щодо здійснення 
відбору зразків для експертизи в особи до її допиту як свідка – цього робити 
не можна, оскільки в такому випадку свідок не має змоги належним чином 
використовувати належні йому права, передбачені ч. 1 ст. 66 КПК.  

Зазначена позиція знаходить своє певне підтвердження в Інформацій-
ному листі апеляційного суду Кіровоградської області „Про деякі питання за-
стосування положень Кримінального процесуального кодексу України під 
час судового провадження у першій інстанції”. На запитання „Чи можливо 
проводити відібрання біологічних зразків у особи, процесуальний статус якої 
не визначено згідно з КПК?” суд у своєму листі зазначив: „Відповідно до ч. 3 
ст. 245 КПК біологічні зразки для проведення експертизи відбираються за 
правилами, установленими для проведення освідування особи (ст. 241 КПК). 
Звертаючись до положення ч. 1 ст. 241 КПК, слідчий, прокурор здійснює 
освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого. Тобто з викладеного слі-
дує, що відібрання біологічних зразків для експертизи можливе в осіб, які пе-
ребувають у процесуальному статусі підозрюваного (ст. 42 КПК), потерпі-
лого (ст. 55 КПК), свідка (ст. 65 КПК)”. 
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Особливу роль у правовому житті суспільства відіграє формування по-

літичної культури юристів, перед якими постає питання інтелектуального 
осмислення історичної та політичної долі українського народу. Свідоме за-
своєння та критичний аналіз таких знань стає запорукою реалістичного й 
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об’єктивного розуміння сучасних процесів, формує основу політико-правової 
культури, а в подальшому допоможе юристу здійснити багатоаспектний ку-
льтурологічний вимір політичної ситуації в країні. Останнє, в свою чергу, 
сприятиме провадженню толерантного та об’єктивного діалогу щодо питань 
політичної культури в діяльності представників правої сфери, адже при ви-
конанні службових обов’язків юрист так чи інакше вступає в політичні від-
носини, у діалог з представниками громадськості. 

Політична культура – це сукупність типових, відносно сталих знань, 
уявлень, настанов, переконань, цінностей, орієнтацій, зразків поведінки, яка 
склалася внаслідок історичного досвіду попередніх генерацій національної 
(соціальної) спільноти, транслюється від покоління до покоління, але має іс-
тотний трансформаційний потенціал та виявляється в діяльності суб’єктів 
політичного процесу та функціонуванні політичних інститутів [1, с. 196]. 

Сучасні тенденції розвитку правової соціальної української державнос-
ті вказують на особливу роль впливу юриста на політичну сферу і, у свою 
чергу, впливу політичної сфери на право. Сутність участі юриста у політич-
ній діяльності залежить, насамперед, від його конкретних службово-
функціональних обов’язків, а поза межами його професійних дій, більшою 
мірою, – від особистісної політичної культури юриста. Разом з цим недостат-
ній рівень професійно-політичної культури може спричинити ситуацію, коли 
юридичний конфлікт переростає в загальнодержавну політичну кризу і ста-
вить суспільство на межу вибору [2, с. 4]. 

В сучасних умовах особливе значення для життєдіяльності соціуму має 
рівень юристів (зокрема, правоохоронців) – як суто професійний (теоретич-
ний і прикладний), так і рівень світоглядної підготовки. Цінності та уявлен-
ня, які визначають світогляд людини, покликаної стояти на варті правопо-
рядку в державі, не повинні залишитися поза увагою вчених, відповідальних 
за розробку концептуальних засад реформування системи освіти та реаліза-
цію цих ідей, оскільки здатність молодого фахівця бути правознавцем і пра-
возастосовником (а не лише суто законознавцем і формалістом-виконавцем 
буквально інтерпретованих норм, який не здатний відрізнити правовий закон 
від його замінника, законного неправа, «правового сурогату») прямо впливає 
на зміст юридичної діяльності, її відповідність основним принципам права 
[3, с. 182]. 

Також важливою ланкою в діяльності юриста виступає здатність кож-
ного виробити політичний імунітет проти деформації почуттів та переконань, 
які стають причиною неправильного, а то й фальшивого тлумачення полі-
тичного становища в Україні. Необхідно опановувати основи політичної іс-
торії України; свідомо засвоювати і критично осмислювати історичні та су-
часні політичні ситуації; сприяти розвитку соціальної пам’яті у питаннях по-
літики, ставленні до власної історії, політичної практики та боротьби [4, с. 
12]. Слід підкреслити, що становлення широкого спектру партій та громадсь-
ко-політичних (й інших) організацій, розвиток загальнодержавних інститутів 
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влади та місцевих адміністративних органів, впровадження демократичного 
волевиявлення громадян засобами виборів вимагає від юриста опанування 
знань стосовно діяльності політичних партій, їх ідейних настанов, обґрунто-
ваних у програмних вимогах, передвиборчих кампаніях. Високий рівень по-
літичної культури дозволить юристу ефективно впливати на стан правопо-
рядку, здійснюючи позитивні зрушення в суспільстві. 

Правова культура юриста вбачається в критичному, творчому осмисленні 
правових норм, законів, правових явищ з огляду на їх гуманістичний, демократи-
чний і моральний зміст. З розвитком сучасного суспільства, здійсненням великих 
перетворень у різноманітних сферах людської діяльності (соціальній, економіч-
ній, політичній, духовній) природно відбуваються і певні зміни в юриспруденції, 
самому характері юридичної діяльності, спеціалізації правової практики. На мак-
рорівні це стихійний вплив на особу юриста всіх умов соціального середовища, 
що можуть бути відзначені як позитивні та негативні чинники впливу, похо-
дження яких пов’язано насамперед з правовою та політичною системами. На ма-
крорівні цей процес відбувається як цілеспрямована та організована діяльність, 
метою якої є досягнення високого рівня професійної культури юриста [5, с. 213]. 

Таким чином, перед юристами висувається вимога свідомо засвоювати і 
критично осмислювати історичні та політичні явища. В цьому сенсі політична ку-
льтура виступає суспільним процесом та вимагає від громадян інтелектуального 
сприйняття й розуміння історичних надбань народу. З осмисленням минулого стає 
можливим комплексно оцінити та розвивати політико-культурний аспект грома-
дянського суспільства та держави на сучасному етапі. Високий рівень політичної 
культури юриста – нагальна вимога сьогодення, оскільки саме від фахівців права 
залежить успішне розв’язання актуальних проблем державотворчого процесу. 
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КВАЗІДЕРЖАВА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 
 

Політичні реалії сучасного світу, процеси глобалізації та геополітичне про-
тистояння, сприяють активному формуванню різного роду нових систем соціа-
льної організації, як на внутрішньодержавному так і на наддержавному рівні, що 
у свою чергу, призводить до необхідності дослідження в контексті сучасної кон-
цепції теорії держави вже існуючих державоподібних утворень, висвітлення їх 
ознак, класифікацію, визначення структури та правосуб’єктності.  

В свою чергу, феномен тривалого існування  деяких державопідібних 
утворень в історії людства їх життєздатність та різноманітність  з одного бо-
ку, а також відсутність концептуального розуміння їх сутності і напрямків 
трансформації в процесі подальшого розвитку з іншого, підтверджують ак-
туальність подібних досліджень. 

Незважаючи на достатню популярність терміна «квазідержава», у су-
часній науковій літературі єдиного змістовного наповнення його не просте-
жується за браком напрацювань відповідної історико-правової  та політологі-
чної проблематики. Вищенаведене спонукає до необхідності дослідження та-
кого державоподібного утворення, як – квазідержава.   

Поняття «квазідержава», яке вже стійко увійшло в науковий обіг, вжива-
ється політологами та правниками, але незважаючи на це, ще потребує уточ-
нення з огляду його змісту. Отже, метою даної роботи буде дослідження су-
часного розуміння квазідержави та її різновидів,  а основними завданнями ви-
ступатимуть: формулювання поняття «квазідержава» в широкому та вузькому 
значенні; розробка класифікації квазідержав; - визначення ознак квазідержави. 

Перед тим як спрямувати зусилля на реалізацію завдань виникає необ-
хідність з’ясування сутності держави,  як суб’єкта міжнародних відносин та  
значення самого прислів’я «квазі».  Конвенція Монтевідео про права та обо-
в'язки держав від 1933 року, визначає наступні ознаки держави, як суб'єкта 
міжнародного права: постійне населення; певна територія; наявність уряду; 
здатність вступати у зовнішні відносини з іншими державами [1]. 

Академічний тлумачний словник української мови містить наступну 
інформацію з приводу «прислів’я «квазі», воно відповідає за своїм змістом 
прикметникам «несправжній» або «уявний» [2]. Таким чином, виходячи із 
мовного  способу тлумачення, поняття «квазідержава»  повинно відображати 
істотні властивості та зв’язки державноподібних утворень, які є несправжні-
ми, або уявними. Для нас така інтерпретація буде мати вагоме значення, в 
контексті визначення широкого та вузького розуміння квазідержави взагалі. 

Виходячи із загальноприйнятих та широко популяризованих варіантів 
інтерпретації, яку містять більшість відповідних сучасних наукових джерел, 
квазідержаву розуміють як: 
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а)  один із суб’єктів міжнародного права, що визначається, як вторин-
ний, є державоподібним, міжнародно-правовий статус якого встановлюється 
відповідно до міждержавних договорів [3; с.71]; 

б)  політичне утворення, що характеризується наявністю деяких ознак 
суверенної держави, яке не має державного суверенітету та міжнародної пра-
восуб'єктності [4; с.89]; 

в) політико-територіальне утворення, яке, маючи основні ознаки дер-
жави, позбавлене міжнародно-правового визнання, та внаслідок чого не має 
зовнішнього суверенітету [5]. 

Отже,  у вищенаведених поняттях квазідержави має місце схожа пози-
ція стосовно державної подібності утворення. Це означає, що влада  квазіде-
ржави,  так само як і державна влада, має свідомий вольовий публічний хара-
ктер, а її носії приймають загальнообов’язкові для всього населення підвлад-
ної території правила.  

Разом з тим, має місце розбіжність, по-різному визначається  суверен-
ність квазідержави: через відсутність державного суверенітету, відсутність 
лише зовнішнього суверенітету, або через встановлення міжнародно-
правового статусу утворення у відповідності з міждержавними договорами.  

Треба підкреслити, що наявність таких розбіжностей  об’єктивно обу-
мовлена проблемою легалізації державної влади та конкуренцією  двох існу-
ючих концепцій (теорій) визнання держав:  

- за конституційною концепцією: лише факт визнання породжує між-
народну правосуб’єктність держави, трансформує фактичний стан утворення 
нової держави у юридичний; 

- за декларативною концепцією, держава набуває міжнародної право-
суб’єктності в силу самого факту свого утворення, в силу власного сувереніте-
ту, незалежно від того, чи визнають її інші держави. Визнання лише констатує 
факт виникнення держави, має декларативний характер і спрямоване на вста-
новлення стабільних постійних відносин між суб’єктами міжнародного права.  

На підставі аналізу вищенаведеного можна констатувати, що квазідер-
жавою у вузькому розумінні буде державоподібне політико-територіальне 
утворення, що має обмежену міжнародну правосуб’єктність, влада якого 
має різну ступінь легітимації.  

Основними ознаками   квазідержави виступають: 
- відносна територіальна самостійність, або територіальна невизна-

ність, з боку держави-носія, та міжнародної спільноти; 
- відсутність зовнішньої легітимації та поліваріативність внутрішньої; 
- життєздатність за певних умов, соцієтальна цілісність суспільства, 

яка передбачає свідому самоорганізацію народу, та інших суб’єктів суспіль-
ного життя, їх здатність до вибору мети, а також діяльність щодо реалізації 
завдань, спрямованих на її досягнення;  

- протосуверенітет, як первісна стадія державного суверенітету, що 
має лише внутрішню складову, але таку, яка вже знаходиться в процесі свого 
формування; 

 При з’ясуванні підходів до класифікації квазідержав в їх звуженому ро-
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зумінні, автор спирався на політико-територіальний характер існування цих 
державоподібних утворень у визначенні різновидів за певними критеріями.  

Так, залежно від сукупності прийомів, способів та методів взаємодії 
публічної влади квазідержави з первісним суб’єктом - державою-носієм, 
можна виділити: - конструктивні квазідержави; деструктивні квазідержави. 

Залежно від походження: такі, що виникли в результаті революції; такі, 
що виникли в результаті громадянської війни;  такі, що виникли в результаті 
військової інтервенції; такі, що виникли в результаті самовизначення регіону; 
такі, що виникли в результаті розпаду поліетнічного державного утворення. 

Залежно від підтримки з боку населення: легітимні; нелегітимні. 
Залежно від мети створення: такі, що виникли з метою вирішення ет-

носоціальних проблем; такі, що виникли з метою вирішення етнорелігійних 
проблем; такі, що виникли з метою вирішення соціально-політичних про-
блем; такі, що виникли заради деструктивних антидержавних процесів. 

Залежно від перспектив подальшого розвитку: такі, що мають перспек-
тиву перетворення у державу, як первинного суб’єкта міжнародних відносин; 
такі, що знаходяться в режимі стагнації; такі, що занепадають ("failed state"). 

Разом з тим можна зустріти й дещо відмінні визначення, квазідержави, на-
приклад: О. Мучник, президент Інституту демократії та прав людини 
(неприбуткова неурядова громадська організація) вважає, що квазідержава – це 
своєрідний муляж, сурогат, підробка під державу. Він аргументує власну пози-
цію наступною тезою: «Если стереотип поведения обитателей той или иной тер-
ритории отличается подлостью, алчностью, склонностью ко лжи и предательству 
по отношению друг к другу – можно смело заявить, что созданное ими государс-
твенноподобное образование будет петлей на шее своих налогоплательщиков. 
Таковое не уважает достоинство, не оберегает свободу, не чтит права человека: 
посему не вправе признаваться государством в правовом смысле этого слова» [6]. 

Незважаючи на наявність території, як необхідної ознаки держави за 
Конвенцією Монтевідео, випадки існування квазідежав без власної території 
також зафіксовані у світовій практиці. Так, на думку А.О. Шапошнікова, 
«найбільш популярною формою діяльності такого політичного утворення є 
інститут уряду у вигнанні (екзилі) – групи осіб, що заявляють про своє легі-
тимне право керувати певною територією, яку вони наразі не контролюють. 
Водночас уряди інших країн визнають повноваження цих осіб і підтримують 
з ними різні види політичних відносин, незважаючи на те, що реальна влада 
уряду у вигнанні є номінальною» [4; с.90]. 

 З розвитком інформаційних технологій, утворення мережі Інтернет, 
виникає окремий вид реальності – віртуальна та новий вид влади – нетокра-
тія,  що, у свою чергу виступає передумовою виникнення  віртуальних дер-
жав – квазідержав у віртуальному просторі (докладно див. роботи: [7],[8]).  

Існування подібних утворень без територій, та населення,  часто у вір-
туальному просторі, які часто просто імітують ознаки держави є підставою 
до необхідності визначення поняття «квазідержава» у шорокому значенні: це 
–  фактичне, або віртуальне політичне або псевдополітичне утворення, яке 
має деякі факультативні ознаки держави, (наприклад, державну символіку: 
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герб, гімн, прапор), претендує на можливість бути суб’єктом міжнародно-
го права та заявляє свої права на певну частину простору.  

Ознаками квазідержави у широкому розумінні виступають: 
- політичний або псевдополітичний характер утворення; 
- фактичне чи віртуальне існування; 
- наявність факультативних ознак держави; 
- претензія на можливість бути суб’єктом міжнародного права; 
- заява про право на певну частину простору. 
Класифікаційна модель квазідержав в широкому розуміння також має 

певні критерії:  
Залежно від правосуб’єктності: 
- такі, що є вторинними суб’єктами міжнародного права; 
- такі,що не є суб’єктами міжнародного права. 
Залежно від наявності території: 
- квазідержави з територією; 
- квазідержави без території; 
- квазідержави з претензією на певну ділянку простору (водна поверх-

ня, територія Антарктиди, космічного простору і т.п.) 
- квазідержави у віртуальному просторі. 
Залежно від наявності населення: 
- квазідержави з населенням; 
- квазідержави без населення. 
Таким чином, сподіваємось, що розуміння сутності квазідержави у ши-

рокому та вузькому значенні, визначення відповідних ознак квазідержав та їх 
класифікація сприятиме  вирішенню проблем існування державо подібних 
утворень  в сучасному світі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ТА НЕЮРИСДИКЦІЙНИХ  
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 
Основні права та свободи людини, серед яких право на недоторканність 

житла закріплені та гарантовані не лише в національному законодавстві дер-
жав, а й на міжнародному рівні. Однією з основних міжнародних гарантій 
цих прав є Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини, у 
ст. 8 якої передбачається просторовий аспект права на приватне життя – пра-
во на повагу до житла. Актуальність обраної теми зумовлена тим, що за 
останні роки збільшена кількість випадків порушення житлових прав грома-
дян, зокрема під час приватизації та відчуження житла. 

Основний Закон України, а саме ст. 47 гарантує кожному право на жит-
ло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побу-
дувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Відповідно до 
ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла [4]. 

Питання захисту житлових прав громадян стало предметом вивчення на 
більш ґрунтовному рівні, зокрема дослідженням даного питання займалися 
такі науковці як І. Агапов, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера,  Є.О. Мічурін, Т. Кор-
някова, А. Повар та інші. 

Захист у сфері житла необхідно розглядати як передбачені законодавст-
вом заходи, що здійснюються державними органами, з визнання порушення 
та поновлення цих прав і законних інтересів як наймачів державного житло-
вого фонду, так і власників житла. Право на захист з’являється у суб’єкта 
тільки в момент порушення або оспорювання його права. 

Від характеру житлових відносин залежить механізм правого захисту 
суб’єктивного права. Тобто, конкретні способи та засоби захисту права на 
житло зумовлені юридичною природою порушеного права та спрямовані на 
захист цього права або безпосередньо, або опосередковано. 

Засоби захисту житлових прав громадян в Україні поділяються на юрис-
дикційні та неюрисдикційні. До перших відноситься діяльність уповноваже-
них державою органів та посадових осіб щодо захисту порушених, невизна-
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них чи оспорюваних житлових прав (суд, прокуратура, органи виконавчої 
влади тощо), а також захист суб’єктивного права від можливих посягань (но-
таріат). Серед юрисдикційних засобів захисту житлових прав виділяють зага-
льні (судовий) та спеціальні (адміністративний та нотаріальний) засоби захи-
сту. Захист прав суб’єктів житлових відносин у суді займає головне місце се-
ред юрисдикційний засобів захисту, має універсальний характер, гарантуєть-
ся Конституцією України та є найбільш пристосованим до вирішення спорів 
щодо захисту житлових прав громадян. 

Захист в адміністративному порядку здійснюється у випадках передба-
чених законом. Рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути 
оскаржено в суді. Так, відповідно до ст. 6 Кодексу адміністративного судо-
чинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Коде-
ксом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, ді-
єю чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свобо-
ди або інтереси. Крім цього, Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення передбачає види адміністративних правопорушень у сфері житло-
вих прав громадян (статті 149-154) та визначає органи, уповноважені розгля-
дати справи про адміністративні правопорушення у цій сфері тощо. 

Неюрисдикційні засоби – це діяльність фізичних осіб із захисту прав та 
охоронюваних законом інтересів, яка здійснюється ними самостійно, без зве-
рнення за допомогою до компетентних органів [3, ст. 155]. У ЦК України ці 
дії об’єднані у поняття «самозахист цивільних прав», котрий визначено у ст. 
19 ЦК України. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не 
заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 

О.Є. Богданова підкреслює, що самозахист це особливий              (прива-
тний) випадок захисту, специфіка якого проявляється в тому, що уповнова-
жена особа безпосередньо своїми діями може захищати порушене             
право [1]. 

Самозахист є першою стадією у захисті порушених житлових прав. Він 
може бути єдиним засобом захисту, якщо порушене житлове право при його 
застосуванні відновлюється, а також може застосовуватись у комплексі з ін-
шими засобами захисту, якщо самозахист не є ефективним. 

Особливу роль у захисті житлових прав приділяється органам прокура-
тури. Правовою основою діяльності органів прокуратури – Конституція 
України та Закон України «Про прокуратуру» (далі - Закон). Зокрема,  згідно 
ст. 5 цього Закону одна із функцій прокуратури – це представництво інте-
ресів громадянина або держави у суді, у випадках, визначених законом. Не-
обхідно наголосити на тому, що прокурор самостійно визначає підстави, фо-
рму представництва у судах і може здійснювати представництво на будь-якій 
стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом [5, ст. 
51]. 

Пленум Верховного Суду України  в постанові № 2 від 12.04.1985 «Про 
деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового Коде-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 27.01.2017) 

162 

ксу України», підкреслив, що правильний і своєчасний розгляд житлових 
спорів є гарантією реального здійснення конституційного права особи на жи-
тло, захисту прав і охоронюваних законом інтересів держаних органів, підп-
риємств, установ, організацій у здійсненні покладених на них завдань щодо 
управління житловим фондом, експлуатації та його збереження. 

Важливу роль у захисті житлових прав відіграють також нотаріальні орга-
ни. Нотаріальний захист житлових прав переважно є забезпечуально-
охоронним засобом, оскільки направлений не на відновлення порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав, а на забезпечення безперешкодної реалізації цих 
прав в майбутньому, на захист суб’єктивного права від можливих посягань. 

Захист житлових прав громадян та організацій за допомогою нотаріаль-
них органів відбувається в процесі здійснення нотаріальних дій та під час на-
дання ним послуг правового характеру. Так, нотаріуси здійснюють захист 
житлових прав громадян у межах повноважень, наданих їм Конституцією 
України, законами України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про міжнародне приватне 
право» та ін. Аналіз норм Закону України «Про нотаріат» засвідчив, що за-
хист житлових прав громадян у нотаріальному процесі доцільно розглядати 
через призму вчинення нотаріусом процесуально-нотаріальних дій у межах 
нотаріального провадження щодо житла із дотриманням матеріальних та 
процесуальних норм, закріплених у законодавчих актах України [2, ст. 45]. 

Нотаріальний захист може бути презентативним – здійснюватися в мо-
мент вчинення нотаріусом нотаріальної дії (роз’яснення сторонам договору 
умов договору), футуральним – направленим на попередження порушення 
прав особи в майбутньому (при видачі свідоцтва про право на спадщину), по-
стказуальним – здійснюватися після виникнення перешкод в реалізації права 
(вчинення виконавчого напису) [3, ст. 156]. 

Таким чином, на сьогоднішній день наша держава виступає гарантом за-
безпечення житлових прав громадян, захист яких здійснюється за допомогою 
спеціального правового механізму, що побудований на відповідних нормах 
чинного законодавства України. Зокрема, досить вагоме місце у реалізації 
такого механізму посідають органи нотаріату та прокуратури. 
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