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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги!
Формування наукових традицій та розвиток наукового потенці-

алу талановитої молоді є невід’ємною складовою формування осо-
бистості сучасного професіонала в умовах пандемії. Продовжуючи 
традицію, Миколаївський інститут права Національного університе-
ту «Одеська юридична академія» проводить IІ Міжнародну науко-
во-практичну конференцію «ПРИВАТНЕ І ПУБЛІЧНЕ ПРАВО: 
30 років Незалежності України». Цей захід є визначною подією для 
наукового студентського життя не тільки нашого університету, а й 
для усіх студентів-правників України. Конференція об’єднує десятки 
учасників, які обговорюють найгостріші правові проблеми сучасно-
сті та формують моделі і стратегії їх вирішення. Конференція — це 
перш за все платформа для реалізації творчого потенціалу талано-
витої молоді та розвитку студентських наукових зв’язків.
ІI Міжнародна науково-практична конференція «ПРИВАТНЕ 

І ПУБЛІЧНЕ ПРАВО: 30 років Незалежності України» — 
неоціненний внесок у розвиток юридичної науки загалом. Наукова 
діяльність завжди була найбільш пріоритетним напрямком розвитку 
Національного університету «Одеська юридична академія» як 
профільного закладу вищої юридичної освіти. Я пишаюся таким 
динамічним розвитком наукового потенціалу професорсько-
викладацького складу та студентства.
Актуальність заходу зростає з кожним роком у зв’язку з затре-

буваністю на ринку праці спеціалістів з цивільного права та про-
цесу, господарського права та процесу, а також висококваліфікова-
них нотаріусів.
Для студентів та молодих науковців конференція «Приватне і пуб-

лічне право» — це перш за все, шанс проявити себе, шлях, який до-
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помагає рухатися у вірному напрямку. Знати більше, ніж цього ви-
магають стандарти, критично мислити, нестандартно вирішувати за-
вдання — ось які навики допомагає здобути конференція, навики, 
без яких неможливо уявити успішного юриста.
Формат конференції, в якому вона проводиться в умовах пан-

демії, надає можливість учасникам обговорити проблематику допо-
відей з видатними науковцями та практиками юридичного бізнесу. 
Це унікальна можливість для студентів та молодих науковців пред-
ставити результати своїх досліджень до уваги юридичної спільноти 
щодо розвитку науки саме в обраному ними напрямку. У свою чер-
гу практикам цікаво почути думки студентів та наукової спільноти 
щодо розвитку науки. Саме поєднання цих аспектів зумовлює цін-
ність та наукову практичність конференції.
Впевнений, подані матеріали конференції будуть цікавими не 

тільки фахівцям з відповідних напрямків юриспруденції, а також 
стануть підґрунтям для подальших наукових досліджень.

Ñåðãié Êiâàëîâ,
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України,
заслужений юрист України, 
президент Національного університету 
«Одеська юридична академія»
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ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Козаченко О. В.,
ä. þ. í., ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà ³íøèõ 
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Ìèêîëà¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðàâà 

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Кримінальне право, більше ніж будь-які інші галузі права, орієнто-
ване на перманентну зміну своїх змістовних ознак з метою ефективної 
протидії різним формам кримінально-протиправної поведінки, які по-
требують застосування найбільш суворих заходів правового впливу — 
кримінально-правових заходів. Генезис сучасного кримінального права 
в пострадянських країнах, до яких відноситься й Україна, супроводжу-
ється вирішенням складної проблеми — адаптування положень як кри-
мінально-правової доктрини, так і системи кримінально-правових норм 
до нових принципів, серед яких особливої уваги вимагає принцип вер-
ховенства права. Визнання за вказаним принципом домінантної ролі ви-
магає належного переосмислення суттєвих та змістовних положень кри-
мінального права та його нормативного наповнення, визначення нових 
шляхів забезпечення ефективного застосування кримінально-правових 
положень з метою досягнення поставлених перед кримінальним правом 
завдань. При цьому необхідність забезпечення верховенства права по-
требує вирішення, як мінімум, двох взаємопов’язаних проблем: збере-
ження тих правових цінностей, які тривалим застосуванням довели свою 
ефективність (соціальна обумовленість криміналізації, домінування по-
карання як форми здійснення кримінально-правового впливу тощо), які 
природно не суперечать верховенству права, та формування новел, які 
модернізують кримінальне право відповідно до вимог домінування вказа-
ного принципу (інститут кримінальних проступків, розширення системи 
кримінально-правових заходів за рахунок додаткових до покарання за-
ходів тощо). Вирішення обох позначених проблем потребує формуван-
ня нової концептуальної моделі кримінального права, здатної осучасни-
ти кримінально-правове регулювання відповідно до вимог верховенства 
права. Вирішення вказаних та інших задач не можливе без нових під-
ходів до розуміння суттєвих властивостей кримінального права.

© Козаченко О. В., 2021
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У першу чергу, значного корегування потребує визначення кримі-
нального права, яке здатне у концентрованому вигляді передати якіс-
ну особливість даної галузі права. Верховенство права вказує на те, що 
кримінальне право виступає особливою підсистемою культурних ціннос-
тей, які віддзеркалюють потреби людини, суспільства і держави в упо-
рядкуванні соціального буття. При цьому кримінальне право виступає 
системою норм (правил поведінки), ідей та відносин, які забезпечують 
цілеспрямованість соціального руху, формуючи певні стереотипи соці-
альної поведінки, що отримують загально-соціальне схвалення. Однак, 
кримінально-правові норми повинні тяжіти до захисту тільки тих цін-
ностей, які є надбанням людської культури і не мають швидкоплинно-
го характеру. Захист таких цінностей кримінально-правовими засобами 
здійснюється виключно за умови їх відповідності нормам людської мора-
лі, які формуються на засадах культурних цінностей — справедливість, 
честь, гідність, доцільність, необхідність тощо. При цьому мета кримі-
нально-правового регулювання орієнтована на забезпечення правопо-
рядку, який, крім юридичної складової, що визначається приведенням 
у відповідність поведінки осіб до вимог норм права, характеризується і 
необхідністю забезпечення безпеки людини як передумови подальшого 
суспільного розвитку, що відповідає певному рівню цивілізації.
Таким чином, принцип верховенства права вимагає наступного ро-

зуміння кримінального права: кримінальне право, як галузь права, яв-
ляє собою узгоджену на засадах верховенства права систему соціаль-
них воль, орієнтовану на захист цінностей соціального, матеріального 
і духовного характеру, які є надбаннями культурної еволюції, реаліза-
ція яких супроводжується застосуванням кримінально-правових захо-
дів, орієнтованих на відновлення дозлочинного стану і відображає впо-
рядкованість соціального буття через справедливе ставлення до особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, потерпілої особи та інших 
учасників відносин, що виникають у зв’язку з учиненням суспільно не-
безпечного діяння, визнаного кримінально-протиправним.
Реалізація принципу верховенства права в кримінальному праві вка-

зує на поєднання двох сфер його буття: ідеальна сфера кримінального 
права, яка являє собою систему правил поведінки, що об’єктивно скла-
лась та існує в суспільстві, та реальна сфера кримінального закону як 
особливого матеріального носія інформації про заборонене під загро-
зою застосування кримінально-правових заходів. Пошук відповідності 
матеріальної сфери її ідеальному образу — окреме завдання застосу-
вання принципу верховенства права в процесі підготовки та здійснен-
ня законотворчого процесу.
Визнання домінуючої ролі принципу верховенства права орієнтує 

на необхідність звернення до проблеми визначення парадигми сучас-
ного кримінального права. Особливістю кримінального права сьогоден-
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ня слід визнати відновлення приватних засад правового регулювання, 
які у поєднанні з традиційним для цієї галузі права публічно правовим 
методом регулювання, здатні забезпечити баланс між примусом та за-
охоченням, який за радянських часів був порушений на користь при-
мусу. Уявляється, що парадигмою сучасного кримінального права вар-
то визнати антроподицею, яка підносить людину, її інтереси до рівня 
стрижневого фактору як кримінально-правових положень, так і прак-
тики їх застосування, що повністю відповідає тим засадничим положен-
ням верховенства права, які проголошують людину, її права і свободи 
вищою соціальною цінністю, а всі державно-правові механізми регулю-
вання відносин між людьми повинні трансформуватися з урахуванням 
цієї аксіоми.
Антроподицея, як парадигма кримінального права, характеризуєть-

ся трихотомією свого цільового використання. По-перше, антроподицея 
орієнтує на формування гуманістичних засад кримінального права, які 
отримують свою реалізацію в процесі вирішення питання щодо харак-
теру та змісту криміналізації (визнання діяння кримінально-протиправ-
ним) та пеналізації (відповідальність особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення). По-друге, антроподицея вимагає в процесі пошуку 
адекватних форм впливу на поведінку злочинця врахування інтересів 
потерпілої особи. По-третє, зазначена парадигма акцентує увагу на ша-
нобливе ставлення до інтересів третіх осіб, які стали суб’єктами кримі-
нальних правовідносин або відносин, що виникають у процесі застосу-
вання кримінально-правових заходів.
Верховенство права, у своєму нормативному прояві, вимагає визна-

чення стратегічної мети існування кримінального права, якою є соціаль-
на справедливість. Загальновідомо, що соціальна справедливість являє 
собою основний елемент соціальних відносин, який є похідним від рів-
них і справедливих можливостей кожної людини по реалізації власного 
потенціалу. З юридичної точки зору соціальна справедливість розгляда-
ється як відповідність між правами та обов’язками, між діянням та від-
данням, між працею та винагородою. Соціальна справедливість в умовах 
домінування принципу верховенства права є більш складним явищем, 
ніж у традиційному розумінні відповідності між злочином і покаранням. 
Сучасний підхід до аналізу інструментальних характеристик криміналь-
но-правових заходів вимагає зосередження уваги на чотирьох напрям-
ках забезпечення відповідності. По-перше, відповідність між суспільно 
небезпечним діянням і примусовими кримінально-правовими заходами, 
які застосовуються до особи, що його вчинила. По-друге, відповідність 
між шкодою, завданими збитками і заходами реституційно-компенсацій-
ного характеру. По-третє, відповідність між позитивною постзлочинною 
поведінкою та реабілітаційно-заохочувальними заходами. По-четверте, 
пошук узгодженості між інтересами людини, суспільства і держави.
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Запропоновані підходи до перегляду змісту суттєвих властивостей 
сучасного кримінального права на засадах принципу верховенства пра-
ва, здатне підняти відношення як теоретиків, так і практиків до такої 
ролі та такого значення кримінального права в процесі регулювання 
суспільних відносин, які характеризуються забезпеченням ефективного 
захисту природних прав і свобод людини, що виступає основним при-
значенням цієї галузі права.

Василяка О. К.,
ê. þ. í., äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà ³íøèõ 

êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Ìèêîëà¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðàâà 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ: 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

В ознаках об’єктивної сторони злочину найбільше виявляються осо-
бливості складу, і по цих особливостях відрізняються один від одного 
однорідні склади. Проте, ознаки об’єктивної сторони злочинів, перед-
бачених статтями 231, 232 КК України описані в законі дуже лако-
нічно, що викликає певні труднощі і у розумінні цих ознак, і в квалі-
фікації цих злочинів.
Діяння при вчиненні злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК 

України містять три склади злочинів [1, с. 98].
По-перше, стаття 231 КК України передбачає кримінальну відпо-

відальність за умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що ста-
новлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи 
іншого використання цих відомостей.
По-друге, та ж сама стаття 231 КК України містить вказівку на кри-

мінальну відповідальність за незаконне використання таких відомостей, 
якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності.
Українські вчені-правознавці звернули увагу на те, що у назві стат-

ті 231 КК України мова йде про збирання, а у диспозиції статті зако-
нодавець говорить про отримання. Дослідник В. О. Останін вважає цю 
норму логічно непослідовною. На його думку, «від того, що слід вважати 
формою об’єктивної сторони цього злочину — збирання чи отримання 
відомостей, багато що залежить при кваліфікації злочину» [2, с. 85].
Етимологічний зміст слова «отримання» припускає «діяння, спрямо-

ване на здобування, діставання чого-небудь певними зусиллями, яки-
мись діями тощо» [3, с. 625], термін «збирання» полягає у «виявленні 

© Василяка О. К., 2021
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яким-небудь способом, записуванні або запам’ятовуванні певних відо-
мостей, матеріалів» [4, с. 435].
Закон України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобро-

совісної конкуренції» визначає, що «неправомірним збиранням комер-
ційної таємниці вважається добування протиправним способом відомос-
тей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну 
таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому 
суб’єкту  (підприємцю)» [5].
Професор Є. Л. Стрельцов наголошує, що «діяння, спрямовані на 

отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таєм-
ницю, у загальному плані, — це вчинення діянь зі встановлення і за-
володіння даними, до яких відсутній вільний доступ і щодо яких уста-
новлений спеціальний режим забезпечення конфіденційності будь-яким 
незаконним способом» [6, с. 425].
Такі діяння повинні бути активними і можуть бути вчинені за наяв-

ності наступних умов:» а) складатися у викраденні документів, підкупі, 
погрозах, інших незаконних діях, до яких можливо віднести незаконні 
прослуховування, перехоплення кореспонденції, проникнення в інфор-
маційні системи та інше; б) вони мають бути цілеспрямованими і відбу-
ватися щодо інформації, до якої відсутній вільний доступ і яка захище-
на особливим режимом забезпечення її конфіденційності» [6, с. 426].
Інші науковці збирання вважають незаконним, якщо «воно здійсню-

ється без відома і згоди власника таємниці або проти його волі, і при 
цьому особа, котра хоче отримати відомості, що становлять комерцій-
ну таємницю, не має законного права ознайомитись з ними в силу сво-
го службового становища чи професійної діяльності. Не буде незакон-
ного збирання, якщо особа випадково дізналась про такі відомості, або 
вони стали їй відомі в силу виробничих чи службових обов’язків, або 
якщо таємниця добровільно повідомлена цій особі керівниками чи по-
садовими особами підприємницької структури — власника таємниці» 
[7, с. 64–65].
Цікавою видається позиція дослідника С. О. Харламової, яка вважає, 

що «збирання має активну форму поведінки, отримання — пасивну, 
тобто збирання інформації становить собою цілеспрямовану активну ді-
яльність, що забезпечує отримання необхідних для індивіда відомостей. 
Законодавець у даному випадку тлумачить поняття збирання у диспо-
зиції статті. Тобто, збирання — це умисні дії, спрямовані на отриман-
ня відомостей» [1, с. 99].
Не охоплюються складом злочину, передбаченого статтею 231 КК 

України випадки, коли «особа випадково дізналась про відомості, що є 
комерційною або банківською таємницею, або якщо такі відомості до-
бровільно були повідомлені цій особі працівниками відповідного суб’єк-
та господарської діяльності» [8, с. 776].
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На нашу думку, вірною необхідно вважати позицію, яка розглядає 
незаконне отримання відомостей, що становлять комерційну або бан-
ківську таємницю, як збирання даних відомостей будь-яким незаконним 
способом, у результаті якого винний заволодів такими відомостями. Та-
ким чином, момент закінчення злочину пов’язаний у цьому випадку з 
моментом заволодіння розглянутими відомостями, що містять комерцій-
но цінну інформацію з обмеженим доступом.
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Мазіна О. О.,
ê. þ. í., äîöåíò êàôåäðè çàãàëüíîòåîðåòè÷íî¿, 

êîíñòèòóö³éíî¿ òà öèâ³ë³ñòè÷íî¿ þðèñïðóäåíö³¿, 
â. î. äèðåêòîðà Ìèêîëà¿âñüêîãî þðèäè÷íîãî ôàõîâîãî êîëåäæó 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
ТА ШЛЯХ ЇЇ ВИКОРІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Насильство в сім’ї належить до найбільш поширених форм порушен-
ня прав людини. Ця проблема не має локального характеру, який був 
би зумовлений певними регіональними або соціальними особливостями, 
національними традиціями чи іншими факторами. Результати опитуван-
ня засвідчили, що проблема насильства в сім’ї також є однією з найак-
туальніших для українського суспільства. Подолати цю проблему нама-
гається уся світова спільнота; боротьба з нею ведеться в державах на 
законодавчому рівні, про що свідчать багаточисленні міжнародно-пра-
вові акти, до яких приєдналась Україна.
На думку громадськості багатьох країн насильство в сім’ї — це при-

хована епідемія світового масштабу [1, с. 72]. Тому люди у всьому світі 
добре розуміють важливість вирішення цієї проблеми, необхідність ви-
корінення фактів насильства в сімейних відносинах, виховання молоді в 
дусі поваги до своїх рідних і близьких людей та намагаються виробити 
єдину систему попередження насильства в сім’ї й захисту його жертв.
Законодавча база України щодо захисту від насильства та жорсто-

кого поводження в сім’ї охоплює Конституцію України, міжнародні до-
говори, зокрема ті, що регулюють сімейні відносини, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, а також національне 
законодавство України, до якого належать Сімейний кодекс, Кримі-
нальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс, Кодекс України 
про адміністративні правопорушення, Закон України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» [3] та низка інших законів й 
підзаконних актів.
Саме тому спостерігається активізація партнерського руху органів 

державної влади, державних закладів, громадських організацій до про-
блем насильства в сім’ї та захисту прав жінок в Україні. На викоріню-
ванні та профілактиці домашнього насильства зосереджують свою ро-
боту структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної по-
літики щодо попередження насильства в сім’ї, органи внутрішніх справ, 
служби у справах дітей та центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.
В Україні в механізмі захисту прав людини від різних правопору-

шень, зокрема й від насильства в сім’ї, особливе завдання покладено на 

© Мазіна О. О., 2021
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суди. Стаття 55 Конституції України безпосередньо закріплюється по-
ложення, відповідно до яких права і свободи людини і громадянина захи-
щаються судом. Підписання Україною в 2011 р. Конвенції Ради Європи 
про боротьбу та попередження насильства щодо жінок та домашнього 
насильства [2] матиме позитивні наслідки для реалізації державної по-
літики з протидії насильству. В цій Конвенції застосовується термін — 
«домашнє насильство», який є більш універсальним ніж тій, що застосо-
вувався раніше — «насильство в сім’ї» Так, під домашнім насильством 
згідно зі статтею 3 Конвенції потрібно розуміти всі акти фізичного, сек-
суального, психологічного чи економічного насильства, що здійснюють-
ся у сім’ї або на побутовому рівні або між колишнім чи теперішнім по-
дружжям/партнерами, незважаючи на те, проживає правопорушник із 
жертвою чи окремо від неї. Отже, цей термін охоплює умисні насиль-
ницькі дії як з боку тих осіб, які підпадають під юридичне визначен-
ня членів сім’ї, так і інтимних партнерів, колишнього подружжя; крім 
того, насильницькі дії можуть кваліфікуватися як домашнє насильство 
незалежно від місця вчинення таких дій (а не лише за місцем прожи-
вання). Конвенція містить положення про подолання як звичних форм 
насильства щодо жінок, як-от фізичне, сексуальне насильство, переслі-
дування, сексуальні домагання, домашнє насильство, так і проблем, що 
не належать до широко поширених, але існують в Україні.
Наша країна є однією з небагатьох держав світу, в якій реалізують-

ся програми, спрямовані на корекцію насильницької моделі поведінки 
для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Вперше з січня 2020 р. на 
базі державної установи «Урядовий контактний центр» працює урядова 
«гаряча лінія» 15–47 для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до-
машнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосов-
но дітей. Станом на 01.01.2021 р. на «гарячу лінію» надійшло 29 344 
звернень, що на 61,9 % більше, у порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року (130 514 звернень), з них: від дітей надійшло 2765 звер-
нень, що становить 1,3 % від загальної кількості; від жінок — 180 921 
звернення, що становить 85,6 % від загальної кількості; від чоловіків — 
27 676 звернень, що складає 13,1 % від загальної кількості звернень. 
Обліковано 262 звернення щодо вчинення домашнього насильства сто-
совно осіб з інвалідністю. Протягом 2020 р. суб’єктами взаємодії зафік-
совано 211 362 звернення з приводу домашнього насильства.
Станом на 01.01.2021 р. в Україні створено та функціонує 33 при-

тулки у 18 областях та м. Києві, 304 мобільні бригади соціально-психо-
логічної допомоги постраждалим особам, 54 мобільні підрозділи поліції з 
протидії домашньому насильству («ПОЛІНА»), 10 денних центрів соці-
ально-психологічної допомоги постраждалим особам. Усі ці спеціалізо-
вані служби підтримки направлені на надання соціальних послуг, у то-
му числі тимчасового притулку особам, постраждалим від домашнього 
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насильства та насильства за ознакою статі. Порядок взяття на профі-
лактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з про-
філактичного обліку кривдника встановлює процедуру взяття на про-
філактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з про-
філактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу На-
ціональної поліції України з метою недопущення повторного вчинення 
домашнього насильства, забезпечення контролю за дотриманням кривд-
ником тимчасових обмежень його прав та виконанням обов’язків, покла-
дених на нього у зв’язку з учиненням домашнього насильства.
Є чинною та діє «програма для кривдника» — це комплекс заходів, 

спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника та форму-
вання в нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки, від-
повідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі 
до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про со-
ціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. Відомості про взяття кривд-
ника на профілактичний облік протягом доби вносяться до інформацій-
но-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної по-
ліції України» (далі — система ІПНП) Строк зберігання відомостей про 
кривдника, який перебуває на профілактичному обліку, становить три 
роки з дня зняття його з такого обліку.
Ця робота з захисту прав людини ще тільки набирає оберти. Подо-

лання проблеми домашнього насильства — надзвичайно важливе насам-
перед у зв’язку з тим, що сім’я — це основа суспільства, яка має пере-
бувати під особливим захистом держави.
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ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У наш час щодня вчиняється багато кримінальних правопорушень, 
так як в сучасному суспільстві існують різні умови і причини вчинен-
ня кримінальних правопорушень, які діють на конкретну людину через 
конкретні і різні обставини її життя, в яких вона формується, а також 
через конкретну ситуацію, в якій вона діє. З огляду на принцип невід-
воротності застосування кримінально-правових заходів, особа, яка вчи-
нила кримінальне правопорушення, має бути притягнута до криміналь-
ної відповідальності. Разом з тим кримінальне законодавство, виходячи 
з принципів гуманізму і справедливості, у певних випадках передбачає 
можливість звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчи-
нили кримінальне правопорушення.
Звільнення від кримінальної відповідальності сьогодні набирає стрім-

кого розвитку, так як цей інститут базується також на принципі еконо-
мії кримінально-правової репресії. Разом з тим, даний заохочувальний 
інститут використовується також законодавцем з тим, щоб вплинути 
на вагомі суспільно-значущі проблеми, які наразі існують у сучасному 
українському суспільстві, зокрема це корупція, а також керування тран-
спортним засобом в стані сп’яніння або під впливом певних лікарських 
засобів, що знижують увагу та швидкість реакцій. Метою даної публі-
кації є висвітлення проблем, пов’язаних з встановленими обмеженнями 
щодо застосування звільнення від
кримінальної відповідільності.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності, його види, 

ознаки, передумови та підстави досліджували такі вчені як: Ю. В. Ба-
улін, М. Є. Григор’єва, О. О. Житний, С. Г. Келіна, О. В. Козаченко, 
Ж. В. Мандриченко, В. В. Скибицький, В. П. Тихий, П. В. Хріпінський 
та інші відомі вітчизняні та зарубіжні вчені.
Важливим є з’ясування поняття звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Висновок про те, що при звільненні від криміналь-
ної відповідальності особа звільняється від винесення обвинувально-
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го вироку, пояснює і визначення такого звільнення, які наводяться в 
літературі .
Так, відповідно до визначення П. С. Матишевського, звільнення від 

кримінальної відповідальності — це наявність законних підстав та пев-
них умов, які обумовлюють звільнення особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, від її обов’язку піддатися судовому осуду і перетерпі-
ти покарання [3, с. 219–220]. С. С. Яценко вважає, що звільнення від 
кримінальної відповідальності — це здійснювана відповідно до кримі-
нального, кримінально-процесуального закону відмова держави в особі 
відповідного суду від застосування заходів кримінально-правового ха-
рактеру щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення [4, с. 99]. 
Ознаками звільнення від кримінальної відповідальності П. В. Хряпін-
ський вважає відсутність офіційного осуду держави; відмову від засто-
сування до особи обтяжень кримінально-правового характеру; припи-
нення відносин між державою і звільненою особою [5, с. 82].
Не заперечуючи вказаних основних ознак, однак підтримуючи пози-

цію учених Одеської школи права, зауважимо, що звільнення від кри-
мінальної відповідальності є заохочувальним кримінально-правовим за-
ходом, оскільки законодавчі підстави застосування того чи іншого виду 
звільнення спонукають особу до соціально-позитивної посткриміналь-
ної поведінки [2, с. 182].
КК України в Загальній частині передбачає загальні види звільнен-

ня від кримінальної відповідальності у ст. ст. 45–49, а також ст. 97 КК 
України [1]. Разом з тим низка підстав звільнення від кримінальної від-
повідальності передбачена в ряді норм Особливої частини КК України 
(ч. 5 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 6 
ст. 255, ч. 6 ст. 258, ч. 5 ст. 354 та інших).
Кожен із зазначених видів звільнення має передумови та підстави. 

Передумови для звільнення у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням 
винного з потерпілим, передачею особи на поруки, зміною обстанов-
ки майже повністю співпадають. По-перше, це вчинення кримінального 
правопорушення вперше; по-друге, вчинення кримінального проступку 
або нетяжкого злочину, причому у певних випадках це ще й вказівка 
на форму вини (з необережності — дійове каяття, примирення винного 
з потерпілим). Щодо підстав вони залежать від конкретного виду звіль-
нення від кримінальної відповідальності.
Однак, вказуючи передумови, законодавець в Загальній частині 

КК України встановив ряд обмежень, які не дозволяють застосовува-
ти звільнення від кримінальної відповідальності, незважаючи на наяв-
ність ознак соціально корисної посткримінальної поведінки (щире ка-
яття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, примирення 
з потерпілим, відшкодування збитків, усунення шкоди тощо). Це, по-
перше, вчинення корупційного правопорушення та кримінального пра-
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вопорушення, пов’язаного з корупцією, по-друге, вчинення порушень 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 
які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських пре-
паратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Дані обмеження потребують певного роз’яснення. Так, у примітці 

до ст. 45 КК України зазначається, що: «корупційними кримінальни-
ми правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримі-
нальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 
320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 
становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені стат-
тями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу. Кримі-
нальними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідно до 
цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені 
статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу» [2].
Корупція в нашій країни розвивається дуже стрімко, кожен день або 

навіть кожну секунду, що не є добрим для нас. Головне питання: «чому 
виникає корупція?». Вважаємо, що все залежить від самої людини і тіль-
ки вона може це змінити, якщо захоче. Але для цього держава повинна 
зробити якісні умови, наприклад, в місцях отримання адміністративних 
послуг чи в лікарнях, або ж в навчальних закладах. Коли людина зна-
ходиться в комфортних умовах, вона не буде думати, як їй обійти за-
кон. Масштаби корупції загрожують національній безпеці України та 
не сприяють піднесенню авторитету держави.
Щоб боротьба з корупцією була ефективнішою, держава встановила 

у нормах, які регулюють звільнення від кримінальної відповідальності 
такі обмеження, які відносимо до кримінально-правових заходів протидії 
цьому ганебному явищу. Водночас у 2014 р., коли держава встанови-
ла такі обмеження, багато які політики, та й науковці, висловлювалися 
щодо недопустимості таких обмежень, оскільки вони порушують засади 
рівності, гуманізму в кримінальному праві. Ми ж навпроти, вважаємо, 
що коли замало заходів для боротьби з корупцією, найефективнішими 
є саме кримінально-правові, як крайні заходи реагування на факти ко-
рупції. Тому, усі особи, які вчинили корупційні та пов’язані з коруп цією 
діяння будь-якої тяжкості, навіть ті, які відносяться до кримінальних 
проступків та нетяжких злочинів, навіть якщо вони вчинили їх впер-
ше, повинні обов’язково понести кримінальну відповідальність, незва-
жаючи на позитивну посткримінальну поведінку таких осіб. Лише так, 
через невідворотність покарання, у свідомості правопорушників може 
закарбуватися негативне ставлення до корупції.
Інше обмеження стосується правопорушень правил безпеки дорожньо-

го руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортни-
ми засобами у стані сп’яніння. Воно поширюється лише на ч. 1 ст. 286-1, 
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оскільки це нетяжкий злочин, вчинений з необережності, що могло б бути 
передумовою для застосування ст. ст. 45–48 КК України .
Дане обмеження було введено законодавцем не так давно: так, від-

повідно до Закону України № 1231-IX від 16.02.2021 р. було кри-
міналізоване відповідне діяння у ст. 286-1 КК України, а також вне-
сено ряд змін до ст. ст. 45–48, а також ст. ст. 74, 75, 81, 82, 86, 87 
КК України, які стосуються аналізованих обмежень щодо застосуван-
ня майже усіх заохочувальних норм, а не лише звільнення від кримі-
нальної відповідальності. На даний крок наша держава була змушена 
піти з огляду ще на одну важливу суспільну проблему — велику кіль-
кість ДТП з тяжкими наслідками, вчиненими особами у стані сп’янін-
ня. Потреба у даному кроці була значною, оскільки у нашій державі за 
офіційними даними найпершими причинами кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 286 КК України, є перевищення швидкості і 
стан сп’яніння водія, і щороку кількість постраждалих від ДТП, кіль-
кість летальних випадків збільшується.
Отже, розглянуті обмеження щодо застосування звільнення від кри-

мінальної відповідальності вважаємо одним з ефективних засобів про-
тидії тим негативним суспільно небезпечним явищам, які в першу чер-
гу сьогодні хвилюють суспільство і державу — корупції, водінню у ста-
ні сп’яніння і під впливом лікарських препаратів. І маємо надію, що 
саме невідворотність покарання сприятиме боротьбі з цими суспіль-
но негативними проявами, сформує у суспільстві думку щодо їх не-
допустимості.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ — НОВЕЛА 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У наш час розвитку цифрових технологій великого значення набуває 
впровадження нового процесуального інституту — інформаційно-теле-
комунікаційної системи досудового розслідування. Потреба в застосу-
ванні зазначеної системи, а саме переведення процесуальних відносин 
на досудовому розслідуванні в систему електронного документообігу, 
виникла вже давно. Проте процес упровадження інновацій не повинен 
проходити стихійно і хаотично, оскільки він потребує системного, по-
слідовного й цілеспрямованого підходу, а відтак має сприяти підвищен-
ню якості та спрощення досудового розслідування. Ці умови взаємопо-
в’язані, оскільки великі можливості діджиталізації є саме засобом для 
досягнення цього завдання.
Щодо необхідності розроблення єдиного інформаційного просто-

ру для органів досудового розслідування неодноразово висловлювали-
ся науковці, такі як В. Є. Загородній, І. Г. Каланча, О. Л. Мусієнко, 
А. В. Самодін, A. B. Столітній, В. Ю. Шепітько та багато інших.
Насправді ефективними показали себе такі інформаційно-телекому-

нікаційні системи, реально запроваджені в роботу Національної поліції 
та інших органів, як «Інформаційний портал Національної поліції Укра-
їни» та її інформаційна підсистема «СЛІД», міжвідомча інформаційно-
телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів 
та вантажів, які перетинають державний кордон тощо.
Однак, науковці A. B. Столітній, І. Г. Каланча стверджують, що роз-

виток кримінального процесу України в напрямку створення електрон-
ного кримінального провадження передбачає системну інформатизацію 
всіх суб’єктів кримінального провадження, зокрема органів досудового 
розслідування, що виявляється в потребі розроблення для органів досу-
дового розслідування ефективних електронних правореалізаційних за-
собів, які забезпечуватимуть здійснення повноважень в електронному 
інформаційному середовищі. З огляду на одночасну необхідність рефор-
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мування й уніфікації наявних відомчих ІТС органів досудового розслі-
дування, виникає доцільність впровадження єдиної ІТС для реалізації 
всіх аспектів роботи певного органу досудового розслідування для ор-
ганізації відповідних процесів [3, с. 21].

1 червня 2021 р. Верховною Радою України прийнято Закон 
України № 1498-IX «Про внесення змін до Кримінального процесу-
ального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового розслідування». Зазначеним Законом 
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі — КПК) доповню-
ється статтею 106-1, в ч. 1 якої зазначається: «Інформаційно-те-
лекомунікаційна система досудового розслідування — це система, яка 
забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і пере-
дачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному проваджен-
ні. Порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи 
досудового розслідування визначається положенням, яке затверджуєть-
ся спільно Офісом Генерального прокурора, органом, у складі якого 
функціонує орган досудового розслідування, а також органом, що за-
тверджує положення про систему, яка функціонує в суді відповідно до 
статті 35 КПК. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового 
розслідування взаємодіє з Єдиним реєстром досудових розслідувань та 
системою, яка функціонує в суді відповідно до статті 35 КПК, а також 
може взаємодіяти з іншими інформаційними, інформаційно-телекомуні-
каційними системами у випадках, передбачених законом»[1].
Слід зазначити, що зазначений Закон вводиться в дію через 6 мі-

сяців з дня його опублікування, тобто 15 грудня 2021 р. За вказаний 
проміжок часу на Офіс Генерального прокурора та органи досудово-
го розслідування покладений обов’язок розробити, налагодити та за-
твердити Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему до-
судового розслідування. Виходячи з цього постає питання, як швидко 
зможуть привести у належний стан сам процес? Чи зможе нарешті за-
конодавець прибрати паперові документи в органах досудового розслі-
дування і перевести все до електронного документообігу?
Відповідаючи на друге запитання, вважаємо, що навряд чи, оскільки 

інформаційно-телекомунікаційна система в КПК передбачена як одна з 
форм фіксування кримінального провадження [2, с. 35], поряд з іншими 
традиційними. Щодо першого питання, дійсно, спочатку буде складно 
запровадити повноцінну систему. Вище було зауважено, що не повинно 
бути хаосу у розробці доцільного документообігу. Оцифрування може і 
має бути корисним лише за умови його розумного застосування та все-
бічного розгляду під час досудового розслідування. Але з прийняттям 
низки підзаконних нормативно-правових актів (до речі, на момент підго-
товки даної публікації Положення про інформаційно-телекомунікаційну 
систему ще не затверджено), внесення певних змін щодо доступу до ін-
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формаційно-телекомунікаційної системи, потреба якомога швидше адап-
туватися до законодавчої новели надасть усім учасникам кримінального 
провадження повноцінно реалізувати свої процесуальні права та озна-
йомлюватись з основною інформацією. Законом України від 1 червня 
2021 р. вже надано певну таку можливість. Так, наприклад, відкриття 
матеріалів кримінального провадження може здійснюватися або шляхом 
надання доступу до них, або наданням електронних копій таких мате-
ріалів, засвідчених в установленому порядку (ч. 3 ст. 290 КПК). Крім 
того, відповідно до нової ч. 3 ст. 221 КПК «ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекому-
нікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом на-
дання доступу до них або надання електронних копій чи примірників 
таких матеріалів». Це положення розширює можливості щодо викорис-
тання законного права сторони захисту, потерпілого та представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ознайомлювати-
ся з матеріалами досудового розслідування до його закінчення.
Таким чином, запровадження інформаційно-телекомунікаційної сис-

теми досудового розслідування є реальним, і, маємо надію, беззаперечно 
ефективним кроком для можливості: по-перше, полегшення роботи орга-
нів досудового розслідування, прокуратури; по-друге, більш повної реа-
лізації своїх прав та інтересів стороною захисту та іншими учасниками 
кримінального провадження; по-третє, усунення можливих зловживань 
щодо змін до матеріалів кримінального провадження; по-четверте, еко-
номії часу та забезпечення розумних строків як досудового розсліду-
вання, так і судового провадження; по-п’яте, створення єдиного інфор-
маційного простору шляхом взаємодії інформаційно-телекомунікаційної 
системи досудового розслідування з іншими інформаційними та інфор-
маційно-телекомунікаційними системами, передбаченими законом.
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ПРАВОВА ПРИРОДА 
ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ (САНКЦІЙ) ЄС

На сьогодні наша країна посідає пріоритетне місце в зовнішній по-
літиці Європейського Союзу. ЄС підтримує суверенітет і територіальну 
цілісність України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. З огляду 
на військову агресію Російської Федерації, а також незаконну анексію 
Автономної Республіки Крим Євросоюз запровадив обмежувальні захо-
ди щодо осіб та організацій, причетних до порушення територіальної 
цілісності нашої країни. Зокрема, такі санкції передбачені Рішенням 
Ради ЄС 2014/145/CFSP щодо стосується заходів у зв’язку із діями, 
які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету 
та незалежності України, від 17.04.2014 р. [1].
Правова природа обмежувальних заходів ЄС залишається недостат-

ньо дослідженою у вітчизняній юридичній доктрині. Можна виділити 
роботи лише західних вчених, які пов’язані з певними аспектами заяв-
леної проблематики: М. Вангенехтен (M. Vangenechten), Ф. Вермеерен 
(F. Vermeeren), К. Екес (K. Eckes), С. Нордін (S. Nordin), Дж. Форвуд 
(G. Forwood). Все це визначає актуальність теми і зумовлює необхід-
ність її дослідження та розкриття.
Передусім варто зазначити, що обмежувальні заходи Європейсько-

го Союзу є важливим інструментом реалізації його закордонної та без-
пекової політики та спрямовані на захист миру, демократії, прав люди-
ни та верховенства права. Вони є частиною комплексного підходу, що 
охоплює політичний діалог та пов’язані з ним додаткові заходи. Вони 
можуть запроваджуватися як на виконання резолюцій Ради Безпеки 
ООН, так і автономно від неї як частина власної зовнішньої політики. 
Зокрема, станом на 28.10.2021 р. у рамках ЄС діє 45 санкційних ре-
жимів, з яких 25 — «власні» санкції ЄС [2].
Правовою основою обмежувальних заходів Європейського Союзу є 

ст. ст. 28–30 Договору про ЄС 1992 р. (далі — ДЄС) та ст. 215 До-
говору про функціонування ЄС 1957 р. (далі — ДФЄС) [2]. Рішення 
щодо їхнього запровадження, зміни або припинення ухвалюється рішен-
ням Ради ЄС, в якій представлені міністри усіх держав-членів, за про-
позицією Верховного представника Союзу з питань закордонних справ і 
політики безпеки та підтримки Європейської Комісії. Остання як «страж 
законності в ЄС» здійснює загальний нагляд за дотриманням санкційної 
політики Європейського Союзу його державами-членами.

© Чорнозуб Л. В., 2021



22

Підставою застосування обмежувальних заходів є здійснення проти-
правних дій, які грубо порушують міжнародний мир, безпеку, демократію 
та права людини. Зокрема, на виконання ст. 215 ДФЄС 07.12.2020 р. 
Рада ЄС ухвалила Регламент 2020/1998 про обмежувальні заходи, що 
пов’язана із серйозними порушеннями прав людини та пов’язаними із 
ними зловживаннями [4] (далі — Регламент 2020/1998). Йдеться про 
геноцид, злочини проти людства, інші тяжкі злочини: тортури, кату-
вання та інші жорстокі дії, нелюдське поводження та покарання, раб-
ство; вбивства та викрадення осіб, що мають транскордонний характер; 
торгівлю людьми; сексуальне та гендерно зумовлене насильство тощо. 
Відповідно до ст. 16 Регламенту 2020/1998 держави-члени зобов’язані 
запровадити належну реалізацію його норм та в своєму законодавстві 
закріпити покарання за вищевказані порушення, які мають бути ефек-
тивними, пропорційними та мати превентивний ефект.
Суб’єктами обмежувальних заходів ЄС (цільовими суб’єктами) є тре-

ті країни (недержави-члени ЄС), фізичні та юридичні особи, а також 
об’єд нання, що не мають статусу юридичних осіб, однак перебувають 
під їхньою юрисдикцією (ст. 215 ДФЄС).
Особливістю обмежувальних заходів є також те, що вони можуть 

бути реалізовані виключно в межах юрисдикції ЄС. Зокрема, територі-
альна дія рішень Ради ЄС про застосування обмежувальних заходів по-
ширюється на території держав-членів ЄС, у тому числі їхній повітря-
ний простір. Такі рішення є обов’язковими як для держав-членів, так 
і громадян ЄС і юридичних осіб, що зареєстровані в державах-членах 
ЄС, а також їхніх філій у третіх країнах.
Необхідно звернути увагу, що обмежувальні заходи ЄС за своєю при-

родою не є каральними. Тому в політичних і правових документах ЄС 
використовується термінологія «обмежувальні заходи» (англ. «EU res-
trictive measures»), а не «санкції» як заходи кримінально-правового ха-
рактеру. Їхня мета — вплинути на політику відповідних країн та пове-
дінку фізичних та юридичних осіб, що є причетними до такої політики. 
Відтак характерною ознакою обмежувальних заходів ЄС є не притяг-
нення до відповідальності суб’єктів, що вчинили відповідні протиправ-
ні дії, а обмеження в правах, тобто зменшення можливостей в реалі-
зації їхніх суб’єктивних прав. Якщо йдеться про треті країни, заходи 
впливу можуть передбачати часткове обмеження або повне припинен-
ня економічних та фінансових відносин. Зокрема, йдеться про ембарго 
на торгівлю зброєю та товарів подвійного призначення та інші еконо-
мічні заходи у формі обмежень на імпорт та експорт товарів походжен-
ням із цих країн. Заходи, що стосуються юридичних осіб та об’єднань 
без статусу юридичних осіб, можуть передбачати заморожування їхніх 
активів та обмеження чи заборону діяльності на території ЄС. У ви-
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падку фізичних осіб рішення можуть стосуватися заборони на в’їзд на 
територію держав-членів та заморожування активів.
Станом на 01.11.2021 р. актами Ради ЄС було ухвалено чотири 

рішення у відповідь на військову агресію Російської Федерації проти 
України. Зокрема, першим Рішенням Ради ЄС 2014/119/CFSP від 
05.03.2014 р. запроваджені персональні санкції щодо колишніх вищих 
посадових осіб України та їхнього найближчого оточення у зв’язку із 
грубими порушеннями прав людини в Україні та передбачають заморо-
жування їхніх активів. Станом на 01.11.2021 р. йдеться про 8 посадов-
ців. Дія цього санкційного механізму переглядається щороку у березні. 
Другим рішенням 2014/145/CFSP від 17.03.2014 р. були запровадже-
ні санкції у зв’язку із діями, які підривають або загрожують територі-
альній цілісності, суверенітету та незалежності України. Відповідно до 
змін, внесених Рішенням 2021/1792 від 11.10.2021 р., у цьому пе-
реліку налічується 200 фізичних осіб та 51 юридична особа. Обмежу-
вальні заходи передбачають замороження активів, а також обмеження 
права в’їзду та пересування територіями держав-членів. Зазначене рі-
шення переглядається двічі на рік. Третє Рішення 2014/386/CFSP від 
23.06.2014 р. поширюється на операції, які пов’язані з імпортом това-
рів і послуг з АРК та м. Севастополь за відсутності дозвільних доку-
ментів, виданих компетентними органами України. Дія цього механізму 
переглядається один раз на рік. Четверте рішення Ради ЄС 2014/512/
CFSP від 31.07.2014 р. передбачає «секторальні» обмеження та стосу-
ється доступу російських банківських установ до позикових ринків капі-
талу ЄС, обмежень на здійснення торговельних операцій щодо озброєн-
ня та товарів подвійного використання, а також постачання обладнання 
та технологій, які використовуються у сфері енергетики. Дія цього ме-
ханізму переглядається кожні пів року після оцінки ЄС стану виконан-
ня Мінських домовленостей.
У підсумку варто зазначити, що санкційна політика ЄС здійснює зна-

чний вплив на розвиток кримінального і кримінально-процесуального 
законодавства держав-членів, які в особі компетентних органів, повинні 
не лише суворо дотримуватися відповідних рішень Ради ЄС про запро-
вадження обмежувальних заходів, але й створювати і застосовувати на-
лежні механізми для розслідування та притягнення до відповідальності 
осіб, що порушують санкційну політику Європейського Союзу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА УМИСНОГО ВБИВСТВА, 
ВЧИНЕНОГО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Проблема визначення основних змістовних ознак і характеристик 
об’єкта умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хви-
лювання (далі по тексту тез — привілейованого вбивства), займала і 
продовжує займати вагоме місце як в доктрині кримінального права, так 
і в правозастосовному процесі. Зокрема, у ст. 3 Конституції (Основно-
го Закону) України наголошується, що «людина, її життя й здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю», до того ж ч. 1 ст. 27 закріплює наступ-
не: «ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок дер-
жави — захищати життя людини» [1]. Будь-що інше, окрім життя, не 
може і не має цінуватися в суспільстві вище, аніж людина, так би мо-
вити, ніщо не може перевершувати цінність людського життя. Метою 
цієї наукової публікації є формування власних висновків стосовно кри-
мінально-правової характеристики об’єкта привілейованого вбивства, 
передбаченого ст. 116 КК України.
Свої наукові праці присвятили вказаній темі такі вчені, як О. В. Ав-

раменко, М. І. Бажанов, А. В. Байлов, В. М. Бурдін, Р. В. Вере-
ша, І. В. Горностаєва, О. О. Дудоров, Ю. Ю. Забуга, О. М. Королен-
ко, О. А. Квітко, Д. О. Кузьмін, С. Д. Нестеренко, Л. А. Остапенко, 
І. П. Панфілов, О. М. Попов, Й. П. Портнов, М. С. Саградян, В. Я. Та-
цій, В. І. Ткаченко, М. І. Хавронюк, Т. Г. Шавгулідзе та інші. Однак, 
немало аспектів залишаються суперечливими та актуальними в наш час, 
і потребують додаткової конкретизації.
Насамперед, необхідно встановити, що ж являє собою об’єкт кримі-

нального правопорушення. Чинний кримінальний закон не надає нам 
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визначення, але в доктрині кримінального права домінуючою є точка 
зору, відповідно до якої об’єктом кримінального правопорушення висту-
пають суспільні відносини, які охороняються законом [3]. Позитивним 
нововведенням є закріплення у ч. 4 ст. 2.1.2 Проєкту КК України, де-
фініції об’єкта злочину: «Об’єкт складу кримінального правопорушення 
визначають ознаки, що характеризують соціальні цінності, яким запо-
діюється шкода кримінальним правопорушенням, а у випадках, перед-
бачених у статтях Загальної та Особливої частин цього Кодексу, пред-
мет кримінального правопорушення та потерпілу особу» [4]. Слід на-
голосити, що використане Робочою групою з формування проєкту КК 
України визначення об’єкта складу злочину дозволяє розширити межі 
сприйняття сфери кримінально-правової охорони, яка була суттєво зву-
жена ототожненням об’єкта із суспільними відносинами, що знаходять-
ся під охороною кримінального закону.
У кримінальному праві розроблена класифікація об’єктів криміналь-

ного правопорушення «за вертикаллю» й «за горизонталлю». При кла-
сифікації «за вертикаллю» виділяються загальний, родовий, безпосе-
редній об’єкти. Нас цікавить саме безпосередній об’єкт. Безпосереднім 
об’єктом привілейованого вбивства є порядок суспільних відносин, ко-
трий забезпечує охорону життя людини, а предметом цих відносин є не-
від’ємне, непорушне благо людини — життя. До факультативних ознак 
об’єкта кримінального правопорушення належать предмет і потерпілий. 
Серед науковців точаться дискусії щодо поняття «потерпілий». Проте 
прихильники найбільш поширеного підходу визначають потерпілого як 
факультативну ознаку об’єкта, оскільки потерпілий не є обов’язковою 
ознакою всіх складів кримінальних правопорушень, які передбачає зако-
нодавець. Потерпілим є соціальний суб’єкт, охоронюваному криміналь-
ним законом благу, праву або інтересу якого кримінальним правопору-
шенням заподіюється шкода чи створюється загроза заподіяння такої 
шкоди [5]. У досліджуваному випадку визначальним є те, що потерпі-
лий від привілейованого вбивства, — це особа, яка одноразово вчини-
ла чи системно вчиняла жорстоке поводження або поводження, котре 
принижує честь і гідність особи.
На думку відомих вітчизняних науковців О. О. Дудорова та М. І. Хав-

ронюка, потерпілим від привілейованого вбивства може бути особа, яка 
вчинила відповідне поводження стосовно винного, чи іншої особи, або 
одна з осіб, яка вчинила зазначене поводження [2]. Необхідно наголо-
сити на тому, що стан сильного душевного хвилювання має бути спри-
чинений протиправними діями виключно з боку потерпілого. Важливо 
встановити цей факт, оскільки досліджуване вбивство належить до при-
вілейованого виду вбивства, тобто включає ознаки, котрі пом’якшують 
покарання. Якщо ж такий стан спричиняється однією особою, а смерть 
заподіяно іншій, то виключається можливість кваліфікації за ст. 116 
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КК України. У такому випадку, кримінальне правопорушення підлягає 
кваліфікації за ст. 115 КК України (у разі відсутності ознак умисного 
вбивства, котрі передбачені ст. 118 КК України, а також, якщо відсут-
ності обставини, визначені у ч. 4 ст. 36 КК України).
Підсумовуючи, можна сказати, що безпосереднім об’єктом привілейова-

ного вбивства, котре передбачається ст. 116 КК України, виступає жит-
тя особи, яка одноразово вчинила чи систематично вчиняла жорстоке по-
водження або поводження, котре принижує честь і гідність іншої особи. 
Отже, основоположна ознака об’єкта досліджуваного складу криміналь-
ного правопорушення — потерпілий, який вчиняв відносно винного вка-
зане поводження.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Конституція України, яка проголошує людину, честь і гідність, її 
життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю держави надає кожно-
му право на участь в управлінні державними справами та рівне право 
доступу до державної служби. Здійснюється це завдяки службі в орга-
нах місцевого самоврядування.
Попри ускладнення завдань та функцій держави, спостерігається 

швидке зростання ролі та значення державної служби серед населення 
України. Саме це зумовлює актуальність даного дослідження.
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Проблематикою цього питання є розвиток законодавства України у 
сфері державної служби, його зміни та прогалини, які є невирішени-
ми до сьогодення.
Державною службою в Україні, відповідно до чинного законодавства, 

є професійна діяльність осіб, які обіймають посади в органах державно-
го управління та їх апаратах, метою яких є виконання завдань та функ-
цій держави. Такі особи є державними службовцями, на яких поклада-
ються відповідні службові повноваження [1, ч. 1 ст. 1].
Державним службовцем є громадянин України, який обіймає посаду 

державної служби в органі державної влади, іншому державному орга-
ні, його апараті, одержує заробітну плату шляхом коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпо-
середньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державно-
го органу. Такий службовець повинен також дотримуватися принципів 
державної служби [1, ч. 2 ст. 1].
Нормативно-правовий акт, який регулює даний інститут був прийня-

тий у грудні 1993 р. та має назву Закон України «Про державну служ-
бу» (далі — Закон). Головною метою Закону є врегулювання суспільних 
відносин, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, 
організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами 
України права на державну службу. Цей Закон став першим законо-
давчим актом в історії України, який був спрямований на врегулювання 
найважливішої, або однієї з найважливіших сторін діяльності держави. 
В Законі було вперше сформовано поняття «державна служба».
Закон України «Про державну службу» містить як позитивні аспек-

ти регулювання діяльності даного інституту, так і негативні.
Першим недоліком законодавства є те, що визначення «посадової 

особи» є нечітким, оскільки в ньому говориться про державних служ-
бовців, на яких покладається здійснення організаційно — розпоряд-
чих функцій. Преамбула Закону, водночас, говорить, що він визна-
чає статус державних службовців, які працюють в державних органах 
та їх апаратах. Також, у визначенні говориться про осіб, які наділе-
ні консуль тативно-дорадчими функціями. Але, зазвичай, на практиці, 
консультативно-дорадчими функціями можуть бути наділені не тільки 
посадові особи.
Другим, важливим, недоліком є те, що визначення поняття посадо-

вої особи тісно пов’язане з кримінальним законодавством та інститу-
том адміністративної відповідальності. В деяких випадках, визначених 
кримінальним законодавством України, а саме Кримінальним кодексом 
України, суб’єктом кримінальних правопорушень може виступати ви-
ключно посадова особа. Наприклад: ст. 164 КК України. Як звичай-
ні, так і посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за 
адміністративні правопорушення. Це правопорушення пов’язані з не-
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додержанням правил у сфері охорони порядку управління, державного 
і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, 
забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків. Про-
те, на жаль, нині ні кримінальне, ні адміністративне законодавство не 
додержуються єдиного розуміння поняття «посадової особи».
Третім недоліком виступає те, що Законом не регулюється питання 

про порядок перебування іноземних громадян на державній службі в 
Україні, а також про можливість їх перебування на відповідних поса-
дах. Нинішня практика державної діяльності свідчить, що досвід таких 
осіб (іноземних громадян) широко використовується в різних галузях 
управління. Тому, врегулювання порядку зайняття посад іноземними 
громадянами, проходження служби та звільнення потребує законодав-
чого закріплення.
Закон України «Про державну службу» надає в право вступу на дер-

жавну службу всім громадянам України, проте, в той самий час, вста-
новлюється певне коло обмежень, які пов’язані з прийняттям та про-
ходженням державної служби. Таким чином, не може бути прийнята та 
проходити державну службу:

1) особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздат-
ність якої обмежена;

2) особа має судимість за вчинення умисного злочину. У випадку, 
коли судимість не погашена або не знята в установленому законом по-
рядку;

3) особа позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з ви-
конанням функцій держави, або обіймати відповідні посади (відповід-
но до вироку суду);

4) особа піддавалася адміністративному стягненню за корупційне 
правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням 
суду законної сили);

5) особа має громадянство іншої держави.
Наступний недолік стосується порядку прийняття на державну служ-

бу. В законодавстві це питання регулюється недосконало. Наприклад: 
зазначається, що прийняття на посаду державної служби третьої — 
сьомої категорій здійснюються на конкурсній основі. Натомість, що сто-
сується порядку прийняття на державну службу на посади першої і дру-
гої категорій, то законодавець цієї інформації не надає.
Виокремлюється негативний аспект щодо тривалості робочого часу 

державних службовців, який визначається відповідно до законодавства 
України про працю, а саме Кодексу Законів про працю [2, гл. IV]. На-
приклад: особливість праці цієї категорії працівників потребує, щоб вони 
працювали не лише у робочі, а й у вихідні, святкові та неробочі дні. 
Часто державні службовці мають невідкладну або непередбачену робо-
ту. В такому випадку за розпорядженням керівника органу такі особи 
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повинні з’являтись на службу. Державні службовці можуть бути від-
кликані із щорічної або додаткової відпустки.
Виокремлюються й позитивні аспекти законодавчого регулювання 

державної служби. Наприклад: останнім часом здійснюються чисельні 
кроки щодо удосконалення правового регулювання державно-службо-
вих відносин та організації державної служби. Верховною Радою Укра-
їни прийнято безліч законодавчих актів, які регулюють окремі напрям-
ки державно — службової діяльності. До таких законів відносять: ЗУ 
«Про прикордонні війська України», ЗУ «Про Арбітражний суд Укра-
їни», ЗУ «Про Прокуратуру України», ЗУ «Про Збройні Сили Украї-
ни», ЗУ «Про освіту» та інші. Всі вони регулюють питання організації 
та проходження державної служби у відповідних державних органах.
Таким чином, прийняття Закону України «Про державну службу» 

стало важливим етапом для врегулювання проблем, які пов’язані з роз-
витком країни та правовим положенням осіб, що працюють в держав-
них органах. Проте, практика реалізації Закону довела, що багато від-
носин в галузі державної служби залишаються неврегульованими до те-
перішнього часу.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Глобалізація — перетворення певного явища на світове, тобто таке, 
що стосується всієї землі. Глобалізація — це явище системне. Цьо-
го процесу не можна уникнути — в глобалізації приймають участь усі 
держави. Явище глобалізації можна сприймати по-різному: як процес, 
що охоплює всі сфери життя і перетворює масштаб проблеми з держав-
ної на таку, яка стосується всієї земної кулі, або тільки як злиття еко-
номічних систем у єдину геоекономічну [2, c. 107].
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Наявні матеріали свідчать про різноманіття і суперечливість погля-
дів на процеси, під впливом яких відбувається розвиток правової систе-
ми України в умовах глобалізації. До числа найбільш значущих дослі-
джень можна віднести праці як вітчизняних, так і зарубіжних правників: 
М. Арчера, П. Бергера, А. Васильєв, А. Гідденса, Г. Ігнатенко, Р. Кот-
террела, Г. Курдюков, І. Лукашук, Р. Мюллерсон, М. Олброу, О. Петри-
шина, Т. Разехорна, Г. І. Тункіна, Є. Усенко, Л. Фрідмана, С. Хантінг-
тона, І. Яковюка.
Існує три основні теорії походження глобалізації.
Перша: глобалізація поділяється на кілька етапів: з V–III ст. до н.е.; 

перші 15 століть н. е.; XVI–XVIII ст.; 18–70-ті рр. XX ст.; 70-ті рр. 
XX ст. до наших днів.
Згідно з другою теорією глобалізація — сучасний процес, саме по-

няття зародилося у 1983 р. На той час воно позначало злиття рин-
ків, що виробляють різну продукцію і належать транснаціональним кор-
пораціям.
Третя теорія була сформульована науковцем, що стояв на неомарк-

систських позиціях. Згідно з його теорією глобалізація — це нове об-
личчя капіталізму. Цей процес являє собою залежність однієї країни 
від іншої [3, c. 94].
Отже, з теорій виникнення глобалізації, зазначених вище, випливає, 

що глобалізація — це сучасне явище, яке зародилося давно.
Це складний, багатогранний процес. Універсалізація, яка лягла в 

основу глобалізаційних процесів, існувала ще в первісних суспільствах. 
Вона проявлялася в релігійних віруваннях міфології, які об’єднували об-
щину. Глобалізація призвела до укрупнення племен, утворення націй, 
народів. Утворення імперій, які підкорили великі території, прискори-
ли цей процес [4, c. 125].
В основі глобалізації лежить ідея свободи і рівності. Природне право 

відобразилося в державно-правових вченнях Стародавньої Греції. Гло-
балізація ще тоді проявлялася у правових системах держав, бо право 
було засновано на національній правовій системі, позитивному і при-
родному праві.
Глобалізація загрожує втратою голосу держави в суголоссі країн, що 

сформували єдине суспільство. Тому юристи України окреслили цей мо-
мент у нормативно-правових актах України. Там наголошується на збе-
реженні культурних цінностей, історичної спадщини [7, с. 238].
І хоча у сфері права немає терміну «глобалізація», успішно вико-

ристовуються такі поняття, як «міжнародно-правове співробітництво», 
«міжнародні угоди» та «міжнародні зобов’язання», «інтернаціоналіза-
ція». Глобалізація може вплинути і на права національних меншин.
Імплементація міжнародно-правових норм в національне законодав-

ство є досить складною процедурою, в широкому сенсі це — здійснен-
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ня міжнародно-правових і внутрішньодержавних норм задля виконання 
міжнародно-правових зобов’язань, а також створення на міжнародному 
і внутрішньодержавному рівнях умов для такого здійснення.
У більш конкретному розумінні імплементація норм міжнародного 

права — це цілеспрямована організаційно-правова діяльність держави, 
яка здійснюється індивідуально, колективно або в межах міжнародної 
організації з метою своєчасної, всебічної і повної реалізації зобов’язань, 
взятих ними у відповідності з міжнародним правом.
Практика міжнародних судових органів захисту прав людини дово-

дить, що ці органи прикладають чимало зусиль задля ініціювання ши-
рокого застосування національними судами норм міжнародних конвен-
цій з прав людини. Зокрема, Європейський суд неодноразово наполягав 
на застосуванні такого принципу: якщо Конвенція є правовою основою, 
на яку може посилатися заявник, то він повинен це робити в національ-
ному суді, або навіть сам національний суд повинен звернутися до від-
повідної норми Конвенції.
Особливе значення у внутрішньодержавній імплементації належить 

приведенню судової практики у відповідність до міжнародно-правових 
зобов’язань держави.
Зазначене вище свідчить про те, що в Україні з прийняттям Зако-

ну «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини», який зафіксував на законодавчому рівні систе-
му інституційних та процедурних механізмів виконання рішень Євро-
пейського суду та запобігання новим порушенням Конвенції, створено 
базис для ефективного дотримання міжнародно-правових стандартів у 
сфері захисту прав людини.
Глобалізація всебічно впливає на правову систему України. У пер-

шу чергу, вона впливає на нормативну базу. Так утворилися косміч-
не, атомне, інформаційне, екологічне право, кримінально-правові інсти-
тути боротьби з хакерством, торгівлею людьми, незаконною міграцією 
[4, c. 131].
В умовах глобалізації з’являються нові джерела права, такі як пра-

вові позиції Конституційного суду. Значно посилилася роль суддівсько-
го права, бо не можна передбачити все в законах, тому судова практи-
ка необхідна. «Правові позиції» Конституційного суду точно не окрес-
лені, але постійно використовуються в посиланнях на його попередні 
рішення, висновки або окремі ухвали.
Із цього приводу слід погодитися з Л. Удовиком, який наголошує: 

«Не можна заперечувати той факт, що визнання правової норми не-
конституційною або її офіційне тлумачення не означає створення но-
вої норми права».
Підтвердженням того, що правові позиції точно є джерелами права, 

є такі ознаки: відображають державну волю, носять загальнообов’яз-
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ковий характер, наділені нормативними властивостями та є орієнтира-
ми у правозастосуванні. Визнання правових позицій Конституційного 
суду як джерела права дало б поштовх розвитку вітчизняної правової 
системи [5, c. 34].
Отже, глобалізація впливає на право на рівні взаємовідносин наці-

ональних правових систем, що призводить до посилення їх взаємоза-
лежності, на рівні функціонування національних правових систем, що 
загострює проблеми світового (глобального) правопорядку, та на рівні 
методології, що актуалізує пошук нової методології права. Під впливом 
глобалізації відбуваються внутрішні зміни у праві: змінюється сутність 
права не тільки на національному, але й на наддержавному, глобаль-
ному рівні; змінюється його зміст, цілі, завдання, призначення, а та-
кож джерела (форми права).
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ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВО: ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Можливості електронно-обчислювальної техніки та Всесвітньої ме-
режі Інтернет безмежні, а їх використання відіграє велику роль у еко-
номічних, соціальних та політичних процесах в Україні та світі. Близь-
ко 78 % населення України віком від 16 років і старше (приблизно 
25 млн осіб) користуються Інтернетом, при цьому покупки через мере-
жу Інтернет здійснюють понад 11 млн українців, з яких кожен четвер-
тий користувач робить більше 20 замовлень на рік. Разом з цим зрос-
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тають і негативні тенденції у суспільстві, відбуваються кількісні та якіс-
ні зміни кіберзлочинності, яка набуває організованого та професійного 
характеру.
Через велику популярність онлайн-шопінгу зросла і активність 

онлайн-шахраїв. Найбільш розповсюдженими схемами вчинення шах-
райств є продаж неіснуючих товарів на платформах оголошень або у 
соціальних мережах, а також використання фішингових ресурсів, що 
ззовні схожі на популярні інтернет-магазини, банківські установи чи 
організації. А також у 2020 р. набули популярності шахрайські схеми, 
які замасковані під сервіси доставки платформ оголошень.
Визначення «шахрайства» закріплено в ст. 190 КК України, ч. 1 

якої визначає його як заволодіння чужим майном або придбання права 
на майно, шляхом обману чи зловживання довірою. Крім цього, ч. 2–
4 вказаної статті даного Кодексу передбачають низку кваліфікуючих 
ознак шахрайства, серед яких ч. 3 визначає «вчинене шляхом неза-
конних операцій з використанням електронно-обчислювальної техні-
ки» [4].
Наявність зазначеної кваліфікуючої ознаки є цілком виправданою, 

відповідає сучасному етапу розвитку суспільства та науково-технічно-
го прогресу і необхідності посилення уваги стосовно питань протидії 
злочинності у сфері комп’ютерної інформації («комп’ютерні» криміналь-
ні правопорушення).
Якщо аналізувати віктимність жертви та її взаємозв’язок з шахраєм, 

необхідно виходити з самої суті кримінального правопорушення. Вар-
то звернути увагу, що сам спосіб вчинення шахрайства визначає сут-
ність даного кримінального правопорушення та полягає у заволодінні 
майном або придбання права на майно жертви, яка находиться в ома-
ні, викликаній діями шахрая, та добровільно передає правопорушни-
ку своє майно. Відповідно, шахрайський обман — це дезінформування 
жертви, рефлексивне управління суб’єктом кримінального правопору-
шення, процесом прийняття жертвою певних рішень. Також при шах-
райстві використовують зловживання довірою, яке тісно переплітається 
з обманом, однак, зловживання довірою не може бути самостійним спо-
собом шахрайства та використовується тільки в поєднанні з обманом 
[1, с. 126]. В момент вчинення шахрайства жертва не розуміє того, що 
відбувається чи помиляється відносно реальної картини, дійсного зна-
чення та намірів шахрая. Як правило, розуміння події приходить після 
вчинення кримінального правопорушення.
У загальному вигляді взаємодія правопорушника і жертви в механіз-

мі вчинення шахрайства, як зазначав С. А. Алексєєв, може бути пред-
ставлена наступними елементами, які відтворюють основні етапи розви-
тку кримінального правопорушення: 1) вибір жертви, тобто визначення 
типу жертви (наприклад, вік, стать, соціальне становище і т. д.), спосіб 
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вибору жертви, спосіб первинного контакту з жертвою; 2) вибір місця 
вчинення кримінального правопорушення; 3) розподіл ролей при гру-
повому шахрайстві; 4) «легенда» — тобто вигадана історія або спе-
ціально інсценована ситуація, яка демонструється жертві та здаєть-
ся йому правдоподібною, таким чином шахрай впливає на свідомість 
жертви; 5) дії шахрая, безпосередньо направлені на обман потерпіло-
го; 6) засоби обману; 7) спосіб безпосереднього викрадення грошей та 
іншого майна; 8) дії шахрая на етапі закінчення кримінального право-
порушення [2, с. 121].
Упродовж 2020 р. до кіберполіції Національної поліції України за 

формою зворотного зв’язку надійшло більше 41 тис. звернень громадян, 
із них 80 % — щодо шахрайств.
Керівник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак зазначив: 

«В минулому році кіберполіцейські у взаємодії з партнерами заблоку-
вали майже 30 тис. шахрайських інтернет-посилань та майже 9 тис. 
фінансових операцій зловмисників. Втім шахраї завжди підлаштову-
ються під потреби суспільства і щоразу вигадують нові схеми право-
порушень. Аби мінімізувати ризики привласнення грошей інтернет-
аферистами, громадянам слід бути обачними та дотримуватися правил 
кібергігієни» [5].
Найчастіше правопорушники ошукували потерпілих, продаючи не-

існуючі товари на платформах оголошень або у соцмережах. Як пра-
вило, в таких випадках аферисти вимагали передплату за товар, однак 
після отримання коштів — блокували покупців.
Не менш поширеними у 2020 р. були телефонні шахрайства. Афе-

ристи видавали себе за працівників банку чи представників мобільного 
оператора. При розмові повідомляли про нібито блокування картки або 
ж про отримання доступу до банківського рахунку сторонніми людьми. 
Зловмисники випитували конфіденційні дані, зокрема термін дії карт-
ки, PIN-код та CVV-код, коди банків та мобільних операторів. Пізні-
ше зібрану інформацію вони використовували для привласнення коштів 
із банківських рахунків.
Минулого року телефонні шахраї також видавали себе за правоохо-

ронців або лікарів та діяли за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП».
Розповсюдженими схемами шахраїв також були створення фішин-

гових ресурсів, подібних на популярні Інтернет-магазини, банківські 
установи або організації. Основне завдання таких аферистів — викра-
дення логінів та паролів або ж отримання банківських даних для при-
власнення коштів. Так, наприклад, аферисти роблять розсилки нібито 
від імені банку із посиланням на фішинговий ресурс, де просять ввес-
ти персональні дані «для перевірки».
Також у 2020 р. набули поширеності шахрайські схеми, замаскова-

ні під сервіси доставки платформ оголошень. У такому випадку злодії 
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розміщували оголошення про продаж товарів і для обговорення дета-
лей пропонували покупцям перейти у різні месенджери. Туди жертвам 
надсилали фальшиві накладні для сплати або ж посилання на фейко-
вий ресурс, де потрібно оформити доставку. В результаті оплата над-
ходила не на платформу оголошень а на картку шахрая.
Як висновок, можна зазначити, що основним напрямом віктимоло-

гічного запобігання кіберзлочинності є робота з розповсюдження та-
ких обов’язкових рекомендацій серед користувачів електронно-обчис-
лювальних машин та комп’ютерних мереж: 1) користувачам мережі Ін-
тернет потрібно встановлювати актуальну версію операційної системи 
та постійно оновлювати програмне забезпечення; 2) важливе значен-
ня має користування якісними антивірусними програмами з останніми 
вірусними базами; 3) потрібно завжди використовувати надійні паро-
лі, які не пов’язані з особистим життям і загальнодоступною інформа-
цією, тощо.
Ще одне важливе правило поведінки в мережі Інтернет — ніко-

му не можна довіряти, тому що правопорушник може отримати доступ 
до будь-якого облікового запису та надсилати шкідливі посилання або 
намагатися заволодіти чужим майном шляхом обману. Кіберзлочинці 
часто розповсюджують підроблені електроні листи, які на перший по-
гляд сильно подібні до сповіщень, які надсилають електронною поштою 
онлайн-магазини, банк, поліція, суд, спокушаючи отримувачів перейти 
за шкідливим посиланням, та вводячи в їхню систему вірусне програм-
не забезпечення.
Для того, аби зменшити можливість стати жертвою Інтернет-шах-

райств, користувачам рекомендується слідкувати за новинами у сфері 
кібербезпеки та постійно поповнювати свої знання у сфері інформацій-
них технологій. Тому що кожного місяця з’являються нові способи та 
методи шахрайств.
У випадку, якщо особа стала жертвою шахрайства, потрібно негай-

но повідомити про це у Департамент кіберполіції Національної поліції 
України, а також інші організації, компанії, звернення до яких необхід-
не для обмеження шкоди, яка може бути заподіяна надалі.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Домашнє насильство було завжди, з початку існування суспільства. 
У зв’язку з активним розвитком суспільства домашнє насильство наби-
рає нових форм, але попри це все одно залишається «в тіні». Це відбу-
вається через низьке сприйняття учасниками суспільних відносин ре-
альних масштабів серйозності цієї проблеми та підсвідомий страх по-
терпілих бути незрозумілими та не захищеними. Останнім часом, про-
блема домашнього насильства почала активно висвітлюватися, оскільки 
набирає важливого характеру тема прав людини та їх захисту.
Домашнє насильство — це діяння (дія чи бездіяльність) різних форм 

насильства, які вчиняються в сім’ї або в межах місця проживання між 
родичами чи членами подружжя, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають у родин-
них відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи прожи-
ває особа, що вчинила домашнє насильство поруч з потерпілою особою, 
та погрози вчинення таких діянь.
Насильство в сім’ї має яскраво виражений ґендерний характер, адже 

більше 70 % жертв — це саме жінки, а 90 % кривдників — чоловіки; 
85 % випадків насильства в сім’ї трапляються між інтимними партнера-
ми або членами сім’ї, які мають емоційний зв’язок, що, до речі, усклад-
нює збір даних та реєстрацію злочинів [1].
На це неодноразово звертали увагу вчені, зокрема O. О. Дудоров та 

М. І. Хавронюк підготували науково-практичний коментар новел Кри-
мінального кодексу України, пов’язаних із реалізацією положень Стам-
бульської конвенції. Заслуговують на увагу й напрацювання іноземних 
дослідників цієї проблематики, зокрема Ф. Агнелло та Г. Оллвуд, які ак 
центували на гендерних аспектах домашнього насильства; Л. Гранс, 
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який розглянув особливості застосування Стамбульської конвенції до 
різних форм насильства та ін.
В Українському законодавстві діє Закон України «Про запобіган-

ня та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р., який ви-
значає основні напрямки державної протидії даному виду насильства, 
встановлює заходи запобігання домашньому насильству та передбачив 
створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі [2]. Домашнє насильство має фор-
ми, в яких воно проявляється. У ст. 1 Закону України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» вказують такі форми: 1) фі-
зичне насильство; 2) психологічне; 3) економічне насильство; 4) сек-
суальне насильство [2].
Важливим документом у вирішення світової проблеми домашнього 

насилля стала Конвенція Ради Європи про запобігання насильству сто-
совно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами [3]. 
Унікальність якої полягає у тому, що «вона визнає насильство щодо жі-
нок водночас і порушенням прав людини, і видом дискримінації» [4]. 
В ній передбачаються методи запобігання домашньому насильству, за-
хисту постраждалих та гарантії відповідальності винних. З метою реа-
лізації положень Стамбульської конвенції 06.12.2017 р. в Україні вне-
сено відповідні зміни до закону про кримінальну відповідальність [5], 
які набрали чинності 11.01.2019 р. Як результат — з’явилися нові 
законодавчі положення, зокрема, криміналізоване домашнє насильство 
шляхом доповнення ст. 126-1 Кримінального кодексу України (далі — 
КК України) [6].
У законі про кримінальну відповідальність застосовано модель, яка 

передбачає окремий склад кримінального правопорушення — «Домаш-
нє насильство» (ст. 126-1 КК України) та окрему кваліфікуючу ознаку 
певних складів кримінальних правопорушень (ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153 
КК України) — «вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього 
подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сі-
мейних або близьких відносинах». Окрім цього введено нову обставину, 
що обтяжує покарання — «вчинення кримінального правопорушення 
щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою вин-
ний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах» (п. 6-1 
ч. 1 ст. 67 КК України) [6].
Така модель хоча й позитивно спрямована, однак має низку вад. 

Може скластися хибне враження, що усі випадки домашнього насиль-
ства охоплюються ст. 126-1 КК України. Але це не так, у законі про 
кримінальну відповідальність різні прояви домашнього насильства кри-
міналізовані в окремих складах кримінальних правопорушень. Стам-
бульська конвенція не вимагала криміналізації домашнього насиль ства 
як окремого єдиного кримінального правопорушення. У ст. ст. 33–41 
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визначено, що Сторони вживають необхідних законодавчих або інших 
заходів для криміналізації різних форм домашнього насильст ва, зокре-
ма: психічного насильства (ст. 33), переслідування (ст. 34), фізично-
го насильства (ст. 35), сексуального насильства, у тому числі зґвалту-
вання (ст. 36), примусового шлюбу (ст. 37), каліцтва жіночих геніталій 
(ст. 38), примусового аборту та примусової стерилізації (ст. 39), сек-
суального домагання (ст. 40), пособництва або підбурювання та зама-
ху (ст. 41) [3].
Також виникають проблеми, пов’язані з встановленням того факту, 

які випадки домашнього насильства слід кваліфікувати виключно за цією 
статтею, а які потребують додаткової кваліфікації за іншими статтями 
Особливої частини КК України.
Варто зазначити, що достатньо важливим є розмежування понять 

«домашнє насильство» та «кримінальне правопорушення, яке пов’язане 
з домашнім насильством», оскільки друге поняття, окрім самого домаш-
нього насильства, передбачає інші кримінальні правопорушення, що ре-
гулюються ст. ст. 121, 122, 143, 150, 152, 153 КК України [6].
Отже, домашнє насильство — це гостре питання сьогодення, яке не-

обхідно вирішувати більш цілеспрямовано. Українське кримінальне за-
конодавство в аспекті протидії домашньому насиллю та відповідальності 
за нього недостатньо вдосконалене, адже багато норм потребують тлу-
мачення та кримінально-правового аналізу. Для покращення ефектив-
ності попередження та боротьби з даною проблемою, необхідно дослі-
дити зарубіжний досвід у її вирішенні.
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
НА ВНУТРІШНЄ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Сьогодні міжнародне кримінальне право набуває надзвичайно важ-
ливого значення, так як його норми встановлюють злочинність і кара-
ність найбільш небезпечних діянь, що «викликають стурбованість усі-
єї міжнародної спільноти» та посягають на мир, безпеку людства і між-
народний правопорядок. У сучасних умовах протидія міжнародній зло-
чинності вимагає не лише об’єднання зусиль держав, але й ефективне 
впровадження норм та принципів міжнародного права в національне за-
конодавство. Тому актуальним постає питання щодо обговорення впли-
ву міжнародного кримінального права на внутрішнє кримінальне право 
нашої держави — України.
Дослідження зв’язків внутрішнього з міжнародним кримінальним 

правом було розглянуто такими відомими правознавцями, які спеціалі-
зуються в галузі кримінального права (П. С. Ромашкін, А. Н. Трайнін, 
О. Г. Кібальник, І. І. Карпель, М. Д. Шаргородський, Л. В. Іногамова-
Хегай, В. Н. Кудрявцев, В. О. Навроцький, О. О. Дуров тощо), і фахів-
цями з міжнародного права (Т. Л. Сироїд, І. В. Фесенко, Ф. Ф. Марте-
не, М. І. Костенко, І. І. Лукашук, Н. А. Зелінська, М. В. Буроменський, 
І. П. Бліщенко, Л. Д. Тимченко, В. П. Панов, В. І. Ролінський, Г. В. Іг-
натенко тощо). Проте, недостатньо сформованим залишається теорети-
ко-методологічний базис процесу узгодження внутрішнього криміналь-
ного законодавства з провідними міжнародно-правовими актами, що не-
гативно відображається на результативності цієї вкрай важливої для на-
шої держави сфери політико-правової діяльності (показовим прикладом 
цьому є невдала спроба імплементації до Кримінального кодексу Укра-
їни положень Конвенції ООН проти корупції й Кримінальної конвен-
ції про боротьбу з корупцією: внаслідок значних прорахунків, допуще-
них при розробці новел, спрямованих на узгодження кримінального за-
конодавства з міжнародно-правовими антикорупційними стандартами. 
Закон від 11.06.09 р. № 1508-VI «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопо-
рушення» було скасовано навіть до вступу його в дію).
Вивчаючи наше питання, відмітимо, що міжнародне кримінальне пра-

во та внутрішнє кримінальне право тісно взаємодіють між собою. Це 
проявляється, насамперед, у тому, що положення міжнародного пра-
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ва є підґрунтям для розробки законодавства України про криміналь-
ну відповідальність, що закріплено в ч. 1 ст. 3 Кримінального кодек-
су України [1]. Закони України про кримінальну відповідальність ма-
ють відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних до-
говорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою Укра-
їни (ч. 5 ст. 3 КК України). Вказані правовстановлення в сукупності 
із зобов’язаннями України як суб’єкта міжнародних відносин вимага-
ють від законодавчої влади держави обов’язково враховувати відповідні 
положення міжнародного права у кримінально-правовій нормотворчос-
ті. Тому сьогодні міжнародні зобов’язання визнаються одним із чинни-
ків соціально-правової зумовленості норм кримінального права Украї-
ни [2]. Наприклад, на сформовану у ст. 51 чинного КК України сис-
тему покарань, в якій не передбачено смертної кари, вплинули вимоги 
й принципи, визначені Конвенцією про захист прав і основних сво-
бод людини 1950 р., Міжнародним пактом про громадянські і політич-
ні права 1966 р. Криміналізація торгівлі людьми або іншої незаконної 
угоди щодо людини (ст. 149 КК України) була здійснена на виконан-
ня Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією прости-
туції третіми особами, прийнятої в 1949 р. (набрала чинності в УРСР 
з 15 лютого 1955 р.), Кримінально-правові норми про боротьбу зі зло-
чинними проявами нетерпимості за ознакою раси, національності чи ре-
лігії у кримінальному законодавстві України походять з норм саме між-
народного права — положень Декларації ООН про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права, Європейської конвенції захисту прав людини та основних 
свобод, Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, негуман-
них або таких, що порушують права людини, видів поводження та пока-
рання тощо [3]. Таким чином, принципи та окремі норми міжнародного 
права, які містяться в міжнародних договорах, згода на обов’язковість 
яких дана Україною, можуть бути віднесені до джерел кримінального 
права України, адже вони слугують зразками або ідейними стимулято-
рами для його подальшого розвитку й удосконалення.
Зауважимо, що європейський вибір України та ситуація міжнарод-

ного збройного конфлікту з Російською Федерацією, що триває вже по-
над 6 років вимагає приведення положень законодавства України про 
кримінальну відповідальність у відповідність з вимогами міжнародного 
кримінального права. Так, Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарно-
го права» [4], який спрямований на забезпечення повноти імплемента-
ції положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо 
кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноци-
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ду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а та-
кож забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо запобіган-
ня юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.
Зокрема, зміни до ст. 8 КК України передбачають запровадження 

принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів, тобто такої дії законодав-
ства про кримінальну відповідальність, яка не пов’язана з місцем вчи-
нення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрю-
ваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.
На підставі викладеного, можливо зробити загальний висновок, що 

на розвиток внутрішнього кримінального права України, в умовах неза-
лежності, виходом на міжнародну арену як самостійного повноправно-
го суб’єкта, проголошенням курсу на інтеграцію до демократичної між-
народної спільноти й системи європейського співробітництва та у стані 
міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією, суттє-
вий вплив здійснюють норми і принципи міжнародного кримінально-
го права.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Останнім часом в Україні все гостріше ставиться питання про ре-
форму судової влади в контексті євроінтеграції. Безумовно, проведення 
такої реформи стає необхідним, оскільки у своєму нинішньому вигляді 
існуюча судова система все більше демонструє свою неефективність і 
по суті стала гальмом на шляху демократичної трансформації суспіль-
ства. Саме тому розгляд сучасного стану та перспектив розвитку адмі-
ністративного судочинства в Україні є одним з актуальних завдань як 
в теорії, так і на практиці.
В процесі розбудови правової держави, одним з її найбільш важли-

вих критеріїв є створення чесної, прозорої та ефективної судової вла-
ди. Наразі назріла суттєва необхідність докорінних змін судової систе-
ми та реформування окремих її інститутів.
Одним з основних завдань на сучасному історичному етапі розви-

тку України є побудова незалежного та справедливого правосуддя, 
без чого неможливим є утвердження правової та демократичної дер-
жави, проведення будь-яких правових, економічних та соціальних ре-
форм [1, с. 67].
Позитивним на шляху проведення судової реформи було прийняття 

Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», завдя-
ки якому було реформовано Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну 
комісію суддів України, посилено гарантії незалежності суддів, деталі-
зовано їхні права і обов’язки, удосконалено дисциплінарні процедури 
та передбачено механізми для оновлення судової системи через проце-
дуру кваліфікаційного оцінювання суддів. Закон також забезпечив від-
новлення ролі Верховного Суду України як найвищого судового орга-
ну та вдосконалив механізми однакового застосування норм права, зо-
крема через погодження правових позиції між палатами ВСУ.
Проте докорінні, системні зміни в секторі правосуддя потребують та-

кож інших кроків. І одним із найбільш важливих серед них є внесення 
змін до Конституції України.

30 вересня 2016 р. зміни до Конституції України в частині право-
суддя набули чинності, що ознаменувало початок нового етапу консти-
туційного реформування судової системи України. Так, Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
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№ 1401-VIII від 02.06.2016 р. було змінено та доповнено статті Роз-
ділу VIII «Правосуддя» Конституції України.
Цікавим є те, що зміни до Конституції щодо правосуддя мають на 

меті не лише виконання міжнародних зобов’язань України чи багато-
річних рекомендацій міжнародних експертів, а й приведення стандартів 
правосуддя в нашій країні у відповідність до міжнародних стандартів. 
Це, в першу чергу, можливості для трансформації системи, які серйоз-
но обмежені положеннями чинної Конституції. Певна річ, конституцій-
ний етап судової реформи має дати якісно новий поштовх для вирішен-
ня тих фундаментальних питань, які не вирішувалися багато років.
Головною метою подальшого проведення судово-правової реформи в 

Україні має стати створення законодавчих та організаційних умов для 
утвердження в Україні незалежної, ефективної та відповідальної судо-
вої влади, якій довірятиме суспільство [2, с. 47].
Велике значення в процесі реформування органів судової влади має 

європейська інтеграція нашої держави [3, с. 138]. Задоволення євро-
інтеграційних прагнень України передбачає обов’язкову адаптацію на-
шої судової системи до системи Ради Європи та Європейського Союзу. 
Проблема вдосконалення вітчизняного правосуддя має першочергове 
значення для України як для держави, що обрала для себе демокра-
тичні засади розвитку.
Стратегія, що розроблена за підтримки Проекту Європейського Со-

юзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», має силу добровіль-
ного свідомого зобов’язання, спрямованого на підвищення якості послуг 
судової системи для громадян та наближення процесів вітчизняного су-
дочинства до кращих європейських зразків. Демонструючи внутрішнє 
прагнення судової влади до змін, це зобов’язання взяли на себе суд-
дівська спільнота в особі Ради суддів України, вищі суди, Верховний 
Суд України, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, Національна школа суддів України, Державна судова адміні-
страція України.
Адміністративне судочинство в Україні потребує вдосконалення 

шляхом його реформування та трансформації. При цьому важливим є 
вивчення та запровадження досвіду провідних країн, що, безумовно, по-
зитивно вплине на адміністративну юстицію в Україні та надасть змо-
гу їй наблизити нашу систему до світових стандартів.
В зарубіжних країнах зі становленням правової державності гаран-

том захисту суб’єктивних прав громадян став інститут адміністративної 
юстиції, створення та становлення якого мало такі теоретичні засади, 
як: теорія правової держави; теорія поділу влади; теорія поділу права 
на публічне і приватне; теорія відповідальності держави; теорія адмі-
ністративного спору [4, с. 67]. Крім того, виникнення та становлення 
адміністративної юстиції мало своїм підґрунтям чинники соціально-істо-
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ричного та об’єктивно-правового характеру [5, с. 42]. Запозичення за-
рубіжної моделі, безумовно, позитивно вплине на процес побудови ад-
міністративної юстиції в Україні.
Щодо побудови системи адміністративних судів в Україні, особли-

ву увагу привертає досвід організації та діяльності судів адміністратив-
ної юрисдикції Німеччини і Франції, як держав, близьких до України у 
географічному і в геополітичному планах, а також у правовому відно-
шенні. Це виражено, передусім, у схожості структури права, розумінні 
правової норми, системи джерел права.
Адміністративні юстиції Німеччини та Франції є розвинутими, тоб-

то їхня організаційна побудова, функціональне призначення та по-
вноваження відповідають вимогам та потребам захисту прав, свобод 
і законних інтересів громадян. Їх розгляд, вивчення є не лише ціка-
вими, а й доцільним на сучасному етапі реформування судової систе-
ми України, оскільки використання позитивного досвіду інших держав, 
з урахуванням національних особливостей, може дати корисні наслід-
ки [6, с. 199].
Основними причинами утворення та запровадження адміністратив-

ного судочинства європейського зразка в Україні можна назвати: не-
обхідність посилення гарантій захисту прав людини від свавілля з боку 
влади; відсутність ефективної процедури судового вирішення адміністра-
тивних справ, яка б враховувала специфіку публічно-правових відно-
син; недостатній авторитет загальних судів, що поряд з адміністратив-
ними справами розглядають і кримінальні справи, а також справи про 
адміністративні проступки, у яких держава виступає проти громадян; 
прив’язаність територіальної юрисдикції судів до адміністративно-те-
риторіального устрою України, що посилює можливості впливу чинов-
ницького апарату на суддів; невелика кількість суддів-фахівців у галузі 
адміністративної юрисдикції; зростання кількості адміністративних спо-
рів у загальній кількості судових справ тощо.
Позитивним наслідком запровадження адміністративної юстиції поряд 

з посиленням захисту прав людини у її відносинах з владою може стати 
також активізація розвитку адміністративного законодавства і доктри-
ни адміністративного права. Такий розвиток буде зумовлений, з одного 
боку, потребами судової практики, а з іншого, — самою судовою практи-
кою адміністративних судів [7, с. 22]. Нормоустановче значення практи-
ки адміністративних судів відмічається зокрема й у французькій літера-
турі. Хоча доктриною вона не визнається джерелом права, але на прак-
тиці вона вважається дуже важливим інструментом для врегулювання 
конфліктів у сфері управління. Це показує велику роль діяльності судів 
у формуванні французького адміністративного права [8, с. 20].
Критичне переосмислення кращого досвіду зарубіжних країн у сфе-

рі адміністративної юстиції та її адаптація до вітчизняного контек-
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сту, здатні значно прискорити впровадження дієвого механізму фор-
мування та реалізації державної політики у сфері адміністративного 
судочинства .
Таким чином, на сьогодні актуальним є активізація розвитку адмі-

ністративного законодавства і доктрини адміністративного права, що 
може стати позитивним наслідком запровадження адміністративної юс-
тиції разом з посиленням захисту прав людини у її відносинах з вла-
дою. Адміністративне судочинство, головне призначення якого полягає 
в тому, щоб забезпечити максимально сприятливі умови для ефектив-
ного та надійного механізму захисту прав, свобод і законних інтересів 
громадян, відіграє важливу роль у становленні правової держави, де-
мократії та існуванні громадянського суспільства. Сучасна судова вла-
да України повинна зайняти відповідне місце серед інших державних 
органів, маючи набір функцій, які відповідали б міжнародним принци-
пам, умовам сьогодення в державі та надавали змогу ефективно здій-
снювати захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства 
та держави.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ 

ТА ПРОЕКТОМ КК УКРАЇНИ

Злочинність неповнолітніх постійно привертає до себе особливу ува-
гу вчених та практиків. На сьогодні суспільство та держава не можуть 
забезпечити ефективну систему попередження злочинності неповноліт-
ніх. За сучасних умов розвитку суспільства визнається, що для неповно-
літніх злочинців недостатнім є застосування лише медико-педагогічних 
заходів. В певних випадках держава змушена притягувати їх до кримі-
нальної відповідальності. Проте і суворі каральні підходи, як показує 
історичний досвід, не виправдовують себе. Отже, проблема відповідаль-
ності неповнолітніх за вчинення кримінальних правопорушень була, є і 
залишається однією з найактуальніших у правовій науці.
Увага до підлітків, молоді в даний час має бути значно підвище-

на, особливо в плані запобігання правопорушенням, оскільки негатив-
ні процеси, що відбуваються в соціально-економічній, культурній та мо-
рально-психологічній сферах, є несприятливими для особи, насамперед 
неповнолітнього, молодіжного віку [1, с. 78]. Зростає кількість право-
порушень серед неповнолітніх, в тому числі пов’язаних з поширенням 
проституції, наркоманії, хуліганство, що особливо впливає на моральний 
стан молоді. Об’єктивними причинами цього є економічний стан розви-
тку суспільства, зокрема, це зниження життєвого рівня населення, без-
робіття, низька платоспроможність, збільшення кількісних показників 
кримінальних правопорушень та адміністративних проступків вчинених 
дорослими, які є негативним прикладом поведінки для своїх же дітей 
[2, с. 111]. Профілактичні заходи відіграють важливу роль у запобіганні 
правопорушенням, в наведенні громадського порядку у суспільстві .
Чинний КК України містить розділ XV Загальної частини [3], спе-

ціально присвячений питанням кримінальної відповідальності та пока-
рання неповнолітніх, що загалом можна вважати прогресивним кроком 
на шляху розвитку вітчизняного кримінального законодавства. Водно-
час не всі положення цього розділу є достатньо науково обґрунтовани-
ми, деякі з них неоднозначно тлумачаться на практиці, зокрема в час-
тині їхнього узгодження із загальними положеннями КК України щодо 
кримінального покарання. Практика свідчить, що українські суди, на 
жаль, часто припускаються помилок при призначенні покарання непо-
внолітнім, ігнорують або неправильно розуміють вимоги закону, нерід-
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ко призначаючи цій категорії осіб несправедливі покарання, що свід-
чить як про недостатній професійний рівень українських суддів, так 
і — значною мірою — про недосконалість окремих норм чинного кри-
мінального законодавства.

15 вересня 2021 р. Робоча група Комісії з питань правових реформ 
при Президентові опублікувала проєкт нового Кримінального кодексу 
України. Слід погодитися, що у зв’язку з сучасними викликами та по-
требами демократичного суспільства вже достатньо давно виникла і три-
валий час існує нагальна потреба у реформуванні кримінального зако-
нодавства в Україні.
В проєкті кримінального закону міститься значна кількість нових 

підходів до структури та змісту цього закону. Зокрема проєкт ново-
го кримінального закону відрізняється від чинного своєю структурою: 
статті нумеруються за номером книги, розділу та статті, а визначення 
понять не таке розгорнуте. Залежно від завданої шкоди передбачаєть-
ся дев’ять ступенів тяжкості злочинів. З’явилися такі поняття, як «не-
належний потерпілий», «заподіяння шкоди за згодою; під час занять 
спортом», тощо.
Розділ ХV Загальної частини діючого КК України містить перелік 

покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, їх особливос-
ті та специфіку призначення покарання цій категорії осіб (ст. ст. 98–
103 КК України) [4, с. 630]. Поява в КК України окремого розділу, 
в якому передбачені особливості кримінальної відповідальності та по-
карання неповнолітніх є, безумовно, важливим та позитивним кроком 
[5, с. 92]. Наявність кримінальної відповідальності та покарання непо-
внолітніх в чинному законодавстві відповідає міжнародним документом 
щодо поводження із неповнолітніми правопорушниками, зокрема «Міні-
мальним стандартним правилам ООН, які стосуються відправлення пра-
восуддя щодо неповнолітніх».
У свою чергу, в проєкті КК України про покарання щодо неповно-

літньої або молодої особи зазначається наступне. Штраф застосову-
ється до неповнолітньої або молодої особи, якщо вона має самостійний 
дохід або власне майно, на яке може бути звернене стягнення. Ув’яз-
нення на певний строк призначається особі, яка вчинила злочин у віці 
до 18 років: а) в межах санкції за злочин, на один ступінь нижчий, ніж 
дорослій особі; б) за злочини 9 і 10 ступенів або за сукупністю зло-
чинів чи сукупністю вироків за злочини, — на строк не більше 20 ро-
ків. Довічне ув’язнення не призначається особі, яка вчинила злочин у 
віці до 21 року.
Отже, чинний КК України, виділяючи окремий розділ про особли-

вості кримінальної відповідальності неповнолітніх, передбачає в межах 
цього розділу особливості застосування кримінальних покарань до не-
повнолітніх злочинців. Ці особливості не протиставляються загальним 
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інститутам відповідальності і покарання, а деталізують щодо неповно-
літніх зміст та межі загальних інститутів, виходячи з реальних особис-
тих особливостей неповнолітніх. Законодавець визнає, що неповноліт-
ній — це злочинець особливого роду, який потребує не тільки при-
мусового впливу, але і захисту з боку суспільства та держави. В зв’яз-
ку з цим кримінальна відповідальність неповнолітніх особливо у фор-
мі покарання коригується низкою спеціальних норм [6, с. 111]. У свою 
чергу, в проєкті КК України надається визначення неповнолітньої осо-
би. Неповнолітня особа — особа, яка досягла 14-річного віку, але не 
досягла 18-річного віку.
Чинний КК України, в ст. 65 виділяє загальні засади призначення 

покарання. Але щодо неповнолітніх законодавець доповнює їх іншими 
обставинами, які повинен дослідити суд при призначенні їм покаран-
ня. Так, відповідно до ч. 1 ст. 103 КК України суд повинен врахува-
ти умови життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші 
особливості особи неповнолітнього [7, с. 320]. Законодавець не випад-
ково акцентує увагу саме на цих обставинах. Адже по справах непо-
внолітніх вони зустрічаються досить часто. Крім того, їх дослідження 
може суттєво вплинути на форму та міру відповідальності.
В ст. 3.10.2 проєкту КК передбачається застосування спеціальних 

кримінально-правових засобів щодо неповнолітньої або молодої особи. 
Кримінально-правові засоби щодо неповнолітньої або молодої особи за-
стосовуються з урахуванням: а) віку такої особи, б) рівня її інтелекту-
ального розвитку, в) умов життя і виховання та г) впливу на неповно-
літню особу дорослих.
Враховуючи соціально-психологічні особливості особи неповноліт-

нього, конкретні умови його життя та виховання, суд може прийти до 
висновку про суттєву невідповідність суспільної небезпеки вчиненого 
діяння особі неповнолітнього, визнати причинами вчиненого злочину 
брак виховання та злиденні умови життя. Збіг тяжких особистих або 
сімейних обставин, особливо у неповнолітніх, утруднює реалізацію соці-
ально-позитивних форм життєдіяльності, стимулює формування та про-
яв негативної поведінки.
Сучасна судова практика також не залишає це поза увагою питан-

ня ювенальної юстиції. Ще у свій час Пленум Верховного Суду Укра-
їни в постанові 27.02.2004 р. № 2 «Про застосування судами законо-
давства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну 
чи іншу антигромадську діяльність» наголошує, що суди при розгляді 
справ щодо неповнолітніх повинні ретельно досліджувати питання про 
те, чи не були вони втягнуті у злочин дорослими особами, оскільки це 
має важливе значення для індивідуалізації покарання неповнолітньому, 
виявлення й усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. 
Крім того, відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України 



49

від 16.04.2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України за-
конодавства у справах про злочини неповнолітніх» при розгляді справи 
про злочин неповнолітнього крім обставин, зазначених у ст. 64 КПК, 
з’ясовуються: його вік; стан здоров’я та загального розвитку; характе-
ристика (ставлення до навчання, праці, поведінка в побуті тощо); умо-
ви життя і виховання (дані про сім’ю, побутове оточення); обставини, 
що негативно впливали на його виховання; вплив дорослих підмовни-
ків та інших осіб, які втягнули неповнолітнього у злочинну діяльність 
(ст. 433 КПК, а також його ставлення до вчиненого діяння.
Необхідність врахування особливих обставин при призначенні непо-

внолітнім покарання спонукає окремих вчених говорити про те, що суд, в 
цих випадках відходить від загальних засад призначення покарання .
Неповноліття злочинця відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 66 чинного КК є 

обставиною, що пом’якшує покарання. Вказані обставини повинні вра-
ховуватись не тільки при вирішенні питання про обрання конкретної 
міри покарання, але і при вирішенні інших питань кримінальної відпо-
відальності та звільнення від неї [8, с. 124].
Система покарань для неповнолітніх в Україні (ст. 98 КК України) 

є похідною від загальної системи покарань і побудована за аналогічни-
ми принципами, але є значно меншою і включає всього п’ять основних 
(штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі 
на певний строк) та два додаткових покарання (штраф та позбавлен-
ня права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). При 
цьому слід зазначити, що до неповнолітніх віком від 14 до 16 років мо-
жуть бути застосовані лише два покарання: позбавлення волі на певний 
строк та штраф. Можна погодитися із думкою, згідно з якою систему 
покарань прийнято називати для неповнолітніх додатковою або усіче-
ною. Наявність окремої системи покарань для неповнолітніх обґрунто-
вується тим фактом, що суспільство не має права висувати до неповно-
літніх такі самі суворі вимоги, як до своїх дорослих членів. Окрім того, 
враховуючи біологічні, психологічні та соціальні особливості неповно-
літнього віку, закон, виокремлюючи спеціальні норми про криміналь-
ну відповідальність та покарання неповнолітніх, керується принципа-
ми справедливості, гуманізму, економії кримінальної репресії, вважаючи, 
що до неповнолітніх правопорушників достатніми є заходи виховно-пе-
дагогічного, а не карального характеру. В свою чергу, в проекті КК до 
неповнолітньої особи можуть бути застосовані три покарання: штраф, 
ув’язнення на певний строк, довічне ув’язнення.
Таким чином, діючий КК України, виділяючи окремий розділ про 

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, передбачає в 
межах цього розділу особливості застосування кримінальних покарань 
до неповнолітніх злочинців. Ці особливості не протиставляються загаль-
ним інститутам відповідальності і покарання, а деталізують щодо непо-
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внолітніх зміст та межі загальних інститутів, виходячи з реальних осо-
бистих особливостей неповнолітніх. У свою чергу, проект КК України 
демонструє вужчий, суто функціональний підхід у визначеннях захо-
дів щодо неповнолітньої особи. Проєкт Кримінального кодексу містить 
більш сувору систему покарань порівняно із сучасним законодавством. 
В цілому, запроваджено чимало позитивних нововведень в напрямку ре-
формування відповідальності неповнолітніх. Однак існують певні недо-
ліки та неточності, які потребують свого вирішення та вдосконалення в 
процесі обговорення і прийняття проєкту кримінального закону.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 
ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУЛІНГ

Булінг як протиправне суспільно-небезпечне діяння порушує пра-
во дитини на висловлення власної думки, на свободу совісті та віро-
сповідання, право на освіту, право на недопустимість насилля та жор-
стокого поводження тощо. Поширення булінгу в дитячому середовищі 
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веде до викривленого сприйняття дитиною навколишнього світу, підміни 
ідеалів, що може відобразитись у поширенні дитячої злочинності, кри-
міналізації суспільства. У дітей, що стали жертвами булінгу, свідками 
булінгу або булерами розвивається агресія [3, с. 101]. На жаль, біль-
шість актів булінгу вчиняється саме неповнолітніми особами. З огляду 
на це, актуальним є дослідження особливостей притягнення вказаних 
осіб до адміністративної відповідальності за булінг.
Згідно із положеннями ч. 3-1 ст. 1 Закону України «Про освіту», бу-

лінг (цькування) визначається як діяння учасників освітнього процесу, 
які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуально-
му насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних кому-
нікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи 
або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, вна-
слідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізич-
ному здоров’ю потерпілого [5].
З аналізу поняття «цькування або булінг» вбачається, що це агре-

сивне тривале переслідування одного з членів колективу з боку інших, 
це групове явище, одна з форм поведінки групи. Булінг відрізняється 
від конфлікту тим, що жертва не в змозі захистити себе від нападок — 
сили сторін нерівні. Це тривале систематичне, психологічне або фізич-
не насильство з боку групи осіб відносно однієї особи (жертви) або од-
нієї особи (агресора), за підтримки інших відносно жертви. До пси-
хологічного насильства відноситься залякування, постійні словесні об-
рази, відбирання і маніпуляції з особистими речами, навішування яр-
ликів і образливих прізвиськ, також, може бути фізичне насильство від 
поштовхів до побоїв [1, с. 86].
З метою попередження випадків булінгу та притягнення винних до 

відповідальності Кодекс України про адміністративні правопорушення 
18 грудня 2018 року було доповнено статтею 173-4 «Булінг (цькуван-
ня) учасника освітнього процесу». У відповідності до положень остан-
ньої вчинення булінгу тягне за собою накладення штрафу від п’ятдеся-
ти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до сорока годин [2].
Також, наведеною нормою передбачена адміністративна відповідаль-

ність за кваліфіковані склади булінгу. Зокрема, вчинення булінгу гру-
пою осіб або повторно протягом року після накладення адміністратив-
ного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 
на строк від сорока до шістдесяти годин [2].
Серед кваліфікованих складів законодавцем виокремлене вчинення 

булінгу спеціальним суб’єктом — малолітніми або неповнолітніми осо-
бами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років. Так, за вчинення 
«простого» булінгу, законодавством передбачене накладення штрафу на 
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батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 
двадцяти до сорока годин. У разі вчинення булінгу групою малолітніх 
або неповнолітніх осіб, чи повторного йог вчинення протягом року піс-
ля накладення адміністративного стягнення, до батьків таких суб’єктів 
або осіб, які їх замінюють можуть бути застосовані накладення штрафу 
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Також, варто наголосити, що у відповідності до ч. 2 ст. 13 КУпАП 

у разі вчинення булінгу особами віком від шістнадцяти до вісімнадця-
ти років вони підлягають адміністративній відповідальності на загаль-
них підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення 
та особи правопорушника до зазначених осіб можуть бути застосовані 
заходи впливу, що регламентовані статтею 24-1 вказаного норматив-
но-правового акту [2].
Таким чином, як бачимо несення особистої адміністративної відпові-

дальності неповнолітнім за булінг можливе лише після у разі досягнен-
ня ним на момент досліджуваного адміністративного проступку шіст-
надцятирічного віку.
Окрім того, для притягнення винних осіб до адміністративної відпо-

відальності необхідна наявність юридичного складу адміністративно-
го проступку, зокрема: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єк-
тивної сторони. Як справедливо вказує Н. Опольська, «об’єктом вчи-
неного проступку є здоров’я, воля, честь і гідність особи. Об’єктивна 
сторона проявляється: 1) у діях: публікація фото у соціальній мережі 
Instagram всупереч волі особи з метою приниження її честі та гіднос-
ті; 2) у наслідках публікації — заподіяно моральне страждання особі; 
3) у причинному зв’язку між вказаними діями і наслідками. Суб’єктом 
адміністративного проступку є школярка, яка виставила фото в мережу 
Instagram. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку характе-
ризується прямим умислом з метою дискредитувати, принизити честь і 
гідність особи» [3, с. 102].
Також погоджуємось із думкою М. В. Приходько, що «адміністратив-

на відповідальність неповнолітніх осіб за булінг (цькування) в Україні 
наступає, якщо в діяннях останніх не вбачаються ознаки злочину, від-
повідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. Так, 
якщо булер (кривдник) завдав своїй жертві тілесні ушкодження (фізич-
ний вид булінгу), які визначаються як тяжкі або середньої тяжкості, то 
відповідальність буде нести за ст. 121 або ст. 122 Кримінального Ко-
дексу України відповідно» [4, с. 165].
Підсумовуючи всі вище наведені положення можна зробити висновок, 

що чинним національним законодавством визначені особливості притяг-
нення неповнолітніх осіб до адміністративної відповідальності за вчи-
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нення булінгу. Разом з тим, на нашу думку, для неповнолітніх осіб ві-
ком від чотирнадцяти до шістнадцяти років також варто передбачити 
накладення заходів впливу за вчинення булінгу задля забезпечення на-
лежної превенції.
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кримінальна відповідальність є універсальною категорією криміналь-
ного права, оскільки має «наскрізний» характер, «пронизує» майже всі 
інститути як Загальної, так і Особливої частини або тісно пов’язана 
з ними. Чинним Кримінальним кодексом України (далі — КК Украї-
ни) регламентовано, що єдиною підставою для застосування криміналь-
ної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого да-
ним нормативно-правовим актом. Разом з тим, як бачимо, зміст дано-
го поняття законодавцем у КК України не розтлумачено. Така прога-
лина спричиняє дискусії серед науковців та проблеми серед практиків, 
що загалом негативно впливає на дотримання та захист прав люди-
ни. З огляду на вказане, видається доцільним проаналізувати необхід-
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ність законодавчого закріплення поняття та ознак складу криміналь-
ного правопорушення.
Як вбачається із положень ст. ст. 1, 2 КК України, завданням кримі-

нального закону України є правове забезпечення охорони прав і свобод 
людини та громадянина, власності, громадського порядку та громадської 
безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-
протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання кримінальним правопорушенням. Задля реалізації останніх 
у даному нормативно-правовому акті визначається, які суспільно небез-
печні діяння є злочинами або кримінальними проступками та які пока-
рання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Відбувається це завдя-
ки притягненню такої особи до кримінальної відповідальності [1]. Під-
ставою кримінальної відповідальності, як вже зазначалося, є вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінально-
го правопорушення, передбаченого КК України. Аналіз наведених по-
ложень дає змогу погодитись із думкою Є. Л. Стрельцова та Н. А. Ми-
рошниченко, що «склад кримінального правопорушення є одним з осно-
вних, якщо не основним інститутом кримінального законодавства, який 
«запускає» весь механізм реалізації кримінальної відповідальності та вті-
лює виконання завдань кримінального законодавства» [4, с. 152].
Відзначимо, що у доктрині кримінального права містяться чимало 

наукових доробок щодо складу кримінального правопорушення та його 
ознак. Загалом, не вдаючись до дискусії, вважаємо найбільш точною, 
прийнятною та узагальненою думкою про те, що склад кримінально-
го правопорушення являє собою сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
ознак, встановлених кримінальним законом, що характеризують суспіль-
но небезпечне діяння як кримінальне правопорушення.
Також погоджуємось із науковцями, які вважають, що склад кри-

мінального правопорушення включає в себе чотири елементи: об’єкт, 
об’єктивну сторону, суб’єкт і суб’єктивну сторону, наявність яких по-
трібно обов’язково встановити у діяннях конкретної особи, щоб визна-
ти їх кримінально протиправними. Відсутність хоча б одного із наведе-
них елементів у діяннях конкретної особи не дає змоги стверджувати, 
що в діяннях особи присутній склад злочину/проступку, і тим самим 
неможливо ставити питання про притягнення її до кримінальної відпо-
відальності [4, с. 154].
Як бачимо, кожним елементом складу кримінального правопорушен-

ня виконується власне соціально-правове «завдання» при встановлен-
ні підстав кримінальної відповідальності в діях фізичної особи. Разом з 
тим офіційного нормативного визначення поняття та ознак складу кри-
мінального правопорушення немає.
Існуючу прогалину законодавець намагається вирішити у про-

єкті Кримінального кодексу України контрольний текст станом на 
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15.10.2021 р. у ст. 2.1.2. «Склад кримінального правопорушення». Як 
вбачається із даної статті, поняття «склад кримінального правопору-
шення» запропоновано тлумачити як сукупність обов’язкових ознак, 
що визначають об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт і суб’єктивну сто-
рону кримінального правопорушення та передбачені у: а) статті Осо-
бливої частини цього Кодексу, яка визначає спеціальні ознаки складу 
кримінального правопорушення та б) статтях Загальної частини цьо-
го Кодексу, які визначають загальні ознаки складу кримінального пра-
вопорушення [2].
Окрім загального визначення поняття «склад кримінального право-

порушення» законодавцем також визначається специфіка складу кри-
мінального правопорушення, який містить ознаки, що знижують або 
підвищують ступінь його тяжкості (склад привілейованого або кваліфі-
кованого кримінального правопорушення). Прогресивними також вида-
ються положення ч. 4–7 ст. 2.1.2 проєкту, в яких надається тлумачення 
елементів складу: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної 
сторони [2].
Разом з тим, детальний аналіз запропонованих новел дає змогу ви-

ділити певні дискусійні питання. Зокрема, видається спірним формулю-
вання об’єкта у якості «соціальних цінностей, яким заподіюється шко-
да кримінальним правопорушенням», оскільки доктриною кримінального 
права неодноразово наголошувалось, що об’єктом кримінального пра-
вопорушення є суспільні відносини, що перебувають під охороною кри-
мінального закону та на які здійснюється суспільно небезпечне пося-
гання [4, с. 153].
Доволі прогресивним, однак дискусійним є співвідношення у проєк-

ті об’єкта та предмета кримінального правопорушення. У запропоно-
ваному проєкті законодавець фактично визначає предмет як факульта-
тивну ознаку об’єкта кримінального правопорушення [2]. Натомість у 
доктрині кримінального права предмет злочину розглядається по-різ-
ному: як факультативна ознака або складу злочину, або об’єкта пося-
гання, чи об’єктивної сторони злочину [3, с. 117]. Щодо кожної точки 
зору наводять як аргументи, так і заперечення.
Щодо інших елементів складу кримінального правопорушення сут-

тєві дискусійні моменти не виділяються, навпаки слід відмітити прогре-
сивність відображення ознак суб’єктивної сторони складу злочину та 
формулювання суб’єкта кримінального правопорушення [2].
З урахуванням усіх вищенаведених положень, у якості висновку, 

приходимо до думки про необхідність закріплення поняття та ознак 
складу кримінального правопорушення у кримінальному законодав-
стві України. Видається, що таким чином не лише покращиться право-
застосовна практика, а й ефективніше та належним чином будуть до-
тримуватись й захищатись права людей. Однак, положення існуючого 
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проєкту варто повторно переглянути на предмет усунення дискусій-
них питань .
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ ПОКАРАННЯ 
УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ

Будь-яке правове суспільство безумовно потребує наявності засобів 
для підтримання існуючого правопорядку, охорони населення від кри-
мінальних правопорушень, обов’язкової і невідворотної відповідальності 
за їх вчинення, що виражається у покаранні. З метою забезпечення діє-
вої та ефективної системи кримінальних покарань, на нашу думку, важ-
ливо звертати увагу на досвід зарубіжних держав щодо цього питання. 
З огляду на це, видається доцільним здійснити порівняльний аналіз кри-
мінального законодавства України та провідної європейської держави 
Прибалтики — Литви — щодо визначення покарання та його видів.
Статтею 50 КК України визначено, що покарання являє собою за-

хід примусу, який застосовується від імені держави за вироком суду від-
носно особи, що визнана винною у вчиненні кримінального правопору-
шення, та підлягає у встановленому чинним законодавством обмеженні 
прав і свобод засудженого. Також кримінальним законом України ви-
значено, що покарання в нашій державі не має за мету лише кару, до 
цілей покарання також відноситься виправлення засудженого, а також 
запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудже-
ним, так і іншими особами. Окрім того, покарання не повинно завдава-
ти фізичних страждань чи принижувати людську гідність.
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Що стосується безпосередньо видів покарання за кримінальним зако-
нодавством України, то останні визначені у ст. 51 КК України. У від-
повідності до даної норми, відносно осіб, що визнані винними у вчинен-
ні кримінального правопорушення, суд може застосувати покарання у 
вигляді: штрафу; позбавлення військового, спеціального звання, ран-
гу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю; громадських робіт; виправних 
робіт; службових обмежень для військовослужбовців; конфіскації майна; 
арешту; обмеження волі; тримання в дисциплінарному батальйоні вій-
ськовослужбовців; позбавлення волі на певний строк та довічного по-
збавлення волі [1].
Дані види покарань законодавцем класифікуються на основні (гро-

мадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військово-
службовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному ба-
тальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, 
довічне позбавлення волі), додаткові (позбавлення військового, спеці-
ального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація 
майна) та змішані (штраф та позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю). Як вбачається із ст. 52 КК Украї-
ни, за одне кримінальне правопорушення може бути призначено тільки 
одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої части-
ни даного нормативно-правового акта, однак, до нього можуть бути до-
дані одне чи кілька додаткових покарань [1].
Кримінальний кодекс Литовської Республіки (КК Литви) є основ-

ним джерелом кримінального права Литви, який визначає злочин (про-
ступки) та покарання за їх вчинення на території вказаної прибалтій-
ської держави.
Чинна редакція КК Литви була прийнята 26 вересня 2000 р., од-

нак набула чинності лише з 1 травня 2003 р., оскільки вступ даного 
закону в силу був пов’язаний з прийняттям і вступом в силу комплек-
су нормативних актів, а саме: Кримінально-процесуального кодексу, 
Кодексу виконання покарання і Кодексу про адміністративні право-
порушення. Такий комплексний підхід, на наш погляд, є досить вда-
лим і використовується в сучасному законотворенні в Україні, оскіль-
ки серед засад реформування законодавства про відповідальність за 
правопорушення в публічній сфері, вказаних в Концепції реформуван-
ня кримінального законодавства України, найпершою визначається та, 
що кодифікації підлягає не лише кримінальне законодавство України, 
а й інші акти, які регламентують відповідальність за публічні правопо-
рушення: Кодекс України про відповідальність за порушення, Кодекс 
України про відповідальність за проступки, Кодекс України про відпо-
відальність за злочин [2], тому передбачається створення три кодифі-
кованих акта одночасно.
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Статтею 41 КК Литви визначено, що покаранням є захід примусу, 
застосовуваний державою, який накладається за вироком суду до особи, 
яка вчинила злочин або проступок. Доволі широко литовський законо-
давець трактує мету покарання. Останню становить: запобігання вчи-
ненню особами злочинних дій; кара особи, яка вчинила злочинне діян-
ня; позбавлення засудженого можливості вчиняти нові злочинні дії або 
обмеження такої можливості; вплив на осіб, які відбули покарання за-
для забезпечення дотримання ними законів і не повторення злочинів; 
забезпечення реалізації принципу справедливості [3].
Що стосується видів покарання, то вони відрізняються в залежнос-

ті від суспільної небезпеки кримінального правопорушення. Так, відпо-
відно до ст. 42 КК Литви, до особи, яка вчинила злочин, можуть бути 
призначені такі покарання: громадські роботи; штраф; обмеження волі; 
арешт; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі. На-
томість, до особи, яка вчинила проступок, можуть бути призначені такі 
покарання: громадські роботи; штраф; обмеження волі; арешт [3].
Отже, як бачимо, види покарань в Україні та Литві за вчинення 

кримінальних правопорушень дещо відрізняються. Зокрема, насампе-
ред те, що найлегшим видом покарання в Литві є громадські роботи, а 
не штраф, як це визначено в українському законодавстві. Окрім того, 
в Литві значно обмежені види покарання в порівнянні з нашою держа-
вою. Так, в Литві відсутні такі види покарання як: позбавлення вій-
ськового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного кла-
су; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю; службові обмеження для військовослужбовців, конфіскація 
майна; тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 
З одного боку, в чинному КК України можлива більша індивідуаліза-
ція при призначенні покарання, з іншого — 20-річний практичний до-
свід застосування чинного КК України довів, що низка видів покарань 
судами не застосовується з різних причин, а деякі довели свою неефек-
тивність. Саме тому Робочою групою з питань розвитку кримінально-
го права в ст. 3.1.1 проєкту КК України, як і законодавцем Литви, ви-
значено окремо основні види покарання за вчинення злочинів (штраф; 
ув’язнення на певний строк; довічне ув’язнення) і за вчинення кримі-
нальних проступків (грошове стягнення; безоплатні роботи; обмежен-
ня свободи пересування; арешт) [4]. Як бачимо, не зважаючи на те, що 
зарубіжний досвід щодо розподілу покарань відповідно до виду кримі-
нального правопорушення, в проєкті враховано, однак щодо власне ви-
дів покарання — вони не є однаковими для злочинів і проступків, як у 
КК Литви, хоча в деяких випадках сутність їх подібна (штраф і гро-
шове стягнення).
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що визна-

чення видів покарання у чинному КК України та Литви є різними. Пев-
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ним чином, при сучасному реформуванні кримінального законодавства 
враховується зарубіжний досвід щодо творення системи покарань, зо-
крема й досвід Литви, але в цілому визначені реформаторами види по-
карань відзначається оригінальністю, а максимальну індивідуалізацію 
правового впливу на засудженого заплановано досягати іншим шля-
хом, 10-ступеневим поділом злочинів за тяжкістю і специфічним алго-
ритмом призначення покарання.
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КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЖЕРТВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

У сучасному світі одним із найбільш небезпечних кримінальних пра-
вопорушень проти прав і свобод людини є торгівля людьми. Суспільна 
небезпечність даного злочину обумовлена посяганням на невід’ємні пра-
ва та свободи людини, серед яких право на свободу та особисту недотор-
канність, право на свободу пересування і вільний вибір місця проживан-
ня, право на охорону здоров’я та медичну допомогу, право на вільний 
розвиток своєї особистості, право на повагу до її гідності, а також пра-
во на життя. Попри тривалу еволюцію людського розуміння щодо зло-
чинності експлуатації, станом на 2021 рік нема жодної держави у сві-
ті, яку б оминула ця проблема. Не є винятком й Україна. Як свідчить 
статистика зареєстрованих кримінальних правопорушень та результа-
тів їх досудового розслідування за січень–вересень 2021 року, опублі-
кована на сайті Генеральної прокуратури України, у нашій державі ви-
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явлено 223 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 Кри-
мінального кодексу України [5].
Здійснюючи кримінологічний аналіз жертв торгівлі людьми, насам-

перед, на нашу думку, варто відзначити, що поняття торгівлі людь-
ми визначене в ст. 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»: 
здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вер-
бування, переміщення, переховування, передача або одержання люди-
ни, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з викорис-
танням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або 
із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використан-
ням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від 
іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визна-
ються злочином [1].
Аналіз даних Міжнародної організації з міграції [3] та Інтерполу 

[2] дає змогу зробити висновок, що на сьогодні не існує єдиного про-
філю, портрету для жертв торгівлі людьми: торгівля людьми трапляєть-
ся серед дорослих та неповнолітніх, у сільських, приміських або місь-
ких населених пунктах по всьому світі. Жертви торгівлі людьми мають 
різне соціально-економічне походження, різний рівень освіти і можуть 
мати різний громадянський статус.
Попри вказане, існують деякі обставини або вразливі місця, які при-

зводять до більш високої схильності до віктимізації та торгівлі людьми. 
Хоча це не включає всіх вразливих місць, вважаємо за доцільне звер-
нути більш детальну увагу на кілька факторів ризику для жертв тор-
гівлі людьми.
Першим і найбільш чутливим фактором є відсутність соціальних 

зв’язків у потенційної жертви торгівлі людьми. Доволі вразливим до 
торгівлі людьми є втікачі та безпритульні люди. За результатами до-
слідження, здійсненого Міжнародною організацією з міграції, більшість 
осіб, які піддавались торгівлі людьми, були спочатку втікачками чи без-
притульними. Такі особи не мають міцної підтримки з боку рідних та 
близьких, а втеча у незнайоме середовище лише збільшує ризик стати 
жертвою торгівлі людьми, з боку «небайдужих» осіб, які застосовують 
удавану прихильність та маніпуляції.
Наступним фактором є прибуття людини до нового місця (частіше 

іноземної держави) з метою працевлаштування. Доволі часто особи, які 
організовують робочі подорожі, вимагають не підйомні збори від потен-
ційних працівників на надані ними послуги. Надмірність таких зборів 
створює економічну нестабільність та вводить у залежність від нового 
недобросовісного роботодавця. Останні використовують неналежність 
оформлення багатьох робочих віз, а також недостатню обізнаність із 
оточенням, законами та правами в державі, вільним володінням мовою 
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та культурним розумінням для того, щоб контролювати та маніпулю-
вати жертвами.
Третім фактором є вчинення відносно особи насильства в минулому. 

Психологічний ефект такої травми є доволі тривалим, його важко по-
долати. Жертви домашнього насильства, сексуальних нападів, війни та 
конфліктів чи соціальної дискримінації можуть стати об’єктом торгів-
ців людьми, які уміло визначають вразливі місця, що залишились вна-
слідок попередніх зловживань.
Ці та інші фактори, за даними Міжнародної організації з міграції, 

вже обумовили наявність більш ніж 40 мільйонів жертв торгівлі людьми 
по всьому світу [3]. Інша міжнародна організація — Інтерпол — вка-
зує, що найчастіше торгівля людьми здійснюється з метою примусової 
злочинної діяльності (крадіжки, вирощування наркотиків, продаж під-
роблених товарів), сексуальної експлуатації, для видалення органів та 
здійснення примусової праці [2].
В Україні форми експлуатації мають іншу структуру, та в останні 

роки обумовлені такими кризовими явищами як збройний конфлікт на 
Сході України та пандемія COVID-19. Так, в нашій державі за дани-
ми Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, ста-
ном на теперішній час провідною формою експлуатації названо примусо-
ву працю (93,3 %), за якою слідує сексуальна експлуатація (5,6 %), та 
інші форми (1,1 %). В Україні жертв примусової праці протягом остан-
ніх років експлуатували на будівництві (57 %), у виробництві (17 %), 
у сільському господарстві (16,5 %), сфері послуг (8,5 %) [6].
Незалежно від виду експлуатаційної мети, торгівля людьми має тяж-

кі, а часом фатальні наслідки для постраждалих осіб. Останнім не лише 
важко повернутись до звичного життя з огляду на моральний та фізич-
ний стан, сформований за результатами вчинення відносно них злочин-
них дій: вони також потребують значно серйозніших заходів щодо за-
безпечення особистої безпеки. Загалом, потреби жертв торгівлі людьми 
є одними з найскладніших, які часто потребують мультидисциплінарно-
го підходу. Серед послуг, яких потребують дані особи, можна навести: 
надання невідкладної медичної допомоги, лікування серйозних фізіоло-
гічних та психічних травм, забезпечення особистої охорони та надан-
ня притулку, вирішення окремих правових питань (зазвичай щодо ім-
міграційного статусу), продовження навчання та здобуття освіти, пра-
цевлаштування, вирішення окремих побутових проблем (надання їжі та 
одягу, транспортних послуг) і т. д. [4].
Підсумовуючи всі вищезазначені положення, можна зробити висно-

вок, що торгівля людьми є одним із найбільш ганебних явищ, які існу-
ють в сучасному світі, та порушує права та свободи людини, принижує 
її честь та гідність. Як засвідчив кримінологічний аналіз даного кри-
мінального правопорушення, жертвою може стати будь-яка особа, що 
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опинилась в скрутному матеріальному та моральному становищі. Тому 
задля протидії торгівлі людьми, на нашу думку, варто проявляти реаль-
ний інтерес до проблем таких осіб.
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В КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ

Минуло вже 10 років з моменту ухвалення, підписання і ратифі-
кації Комітетом Міністрів Ради Європи Конвенції про запобігання на-
сильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі — Конвенція). Саме Конвенція стала першим юридично 
обов’язковим документом у Європі щодо запобігання домашньому на-
сильству щодо жінок, дівчат. Це стало найбільш масштабною та най-
більш обговорюваною науковою спільнотою та пересічними громадя-
нами міжнародною угодою за обсягом правового регулювання у сфері 
боротьби з насильством в стосунках, які зазвичай оминає правове ре-
гулювання — сімейні відносини. Її метою є формування нульової толе-
рантність до будь-якої форми такого виду насильства, тому імплемен-
тація цієї конвенції є великим кроком вперед у створенні безпечніших 
умов життя як на території Європи, так і поза її межами.
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Вже сьогодні можна з упевненістю сказати, що євроінтеграція є го-
ловним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом для України, а 
подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин можлива лише за 
умови поступової імплементації актів законодавства Європейського Со-
юзу, включаючи створення порядку та процедур їх впровадження, тож 
Україна на ряду з іншими європейськими країнами підтримує цю Кон-
венцію, адже важливість її ратифікації для громадян нашої держави 
важко переоцінити.
Одним з важливих кроків щодо імплементації положень даної Кон-

венції стало внесення змін до чинного Кримінального кодексу Украї-
ни, а саме: щодо криміналізації таких явищ як домашнє насильство і 
примушування до шлюбу, а також публікація у нових редакціях статей 
Кримінального кодексу, що стосуються незаконного проведення аборту 
або стерилізації, зґвалтування і сексуального насильства, а також кри-
мінальної відповідальності за невиконання обмежувальних заходів або 
обмежувальних приписів та не проходження програми для кривдників. 
Також Загальна частина кримінального закону доповнена окремим Роз-
ділом XIII-I щодо обмежувальних заходів, який передбачає можливість 
застосування таких заходів в інтересах потерпілого від кримінального 
правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством. Раніше до вне-
сення відповідних змін за домашнє насильство була передбачена лише 
адміністративна відповідальність.
Проаналізувавши текст Конвенції, можна дійти висновку, що вона 

вимагає від держав цілого ряду заходів щодо:
1) попередження: підвищення обізнаності суспільства про різні фор-

ми насильства та їхню травматичну природу; включення до курсів на-
вчання всіх освітніх рівнів навчального матеріалу щодо питань рівно-
сті; зміна ставлення, гендерних ролей та стереотипів, які роблять на-
сильство щодо жінок прийнятним; навчання професіоналів для роботи 
з жертвами; співпраця з ГО, ЗМІ та приватним сектором з метою до-
нести інформацію до суспільства;

2) захисту: гарантування того, що всі відповідні заходи спрямовані 
виключно на потреби жертв та їхню безпеку; організація спеціалізова-
них служб підтримки, які надаватимуть медичну, психологічну та право-
ву допомогу жертвам насильства та їхнім дітям; організація достатньої 
кількості притулків та безкоштовних цілодобових телефонів довіри;

3) кримінального переслідування: забезпечення того, що виправдан-
ня будь-якого акту насильства культурою, звичаями, релігією або так 
званим «принципом честі» є неприйнятними; забезпечення того, що на-
сильство щодо жінок є правопорушенням та повинно каратися відповід-
ним чином; забезпечення того, що правоохоронні органи невідкладно 
реагуватимуть на виклики про допомогу та коректно вирішуватимуть 
небезпечні ситуації; забезпечення того, що всі жертви матимуть до-
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ступ до спеціальних заходів захисту протягом розслідування та судо-
вих розглядів;

4) комплексних заходів, що полягають у створенні загальної та ко-
ординованої політики, метою якої є комплексне реагування на насиль-
ство щодо жінок та домашнє насильство [1].
Також Конвенція вимагає встановлення кримінальної відповідаль-

ності або іншим чином забороняє наступне: домашнє насильство (фі-
зичне, сексуальне, психологічне або економічне насильство); переслі-
дування (сталкінг); сексуальне насильство, зокрема, зґвалтування; сек-
суальні домагання; примусовий шлюб; каліцтво жіночих геніталій; при-
мусовий аборт та стерилізація.
Щодо українського законодавства, то відповідно до положень Зако-

ну України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 
07.12.2017 р. під домашнім насильством слід розуміти дію або бездіяль-
ність, пов’язану з вчиненням фізичного, сексуального, психологічного 
або економічного насильства в сім’ї, в межах місця проживання родичів, 
теперішнього або колишнього подружжя, осіб, які не мають офіційних 
шлюбних або родинних відносин або погрози вчинення таких дій.
Наслідком вчинення особою кримінально протиправних діянь буде 

застосування до неї кримінально-правових заходів (насамперед обме-
жувальних заходів, якщо це стосується вчинення домашнього насиль-
ства). Кримінально-правовий захід слід розглядати в якості базової фор-
ми, субстрату кримінально-правового впливу в його матеріальному ви-
раженні. Кримінально-правовий захід — це система прийомів і способів 
здійснення примусового та реабілітаційно-заохочувального впливу дер-
жави на кримінальні практики (кримінальні правопорушення, об’єктив-
но протиправні діяння, зловживання правом та інші), правомірну по-
ведінку, які застосовуються на підставі закону, детермінованого куль-
турним середовищем, що склалося в конкретно-історичних умовах роз-
витку суспільства [2, с. 26].
Домінування того або іншого способу правового впливу (примус або 

заохочення) створює підстави для виділення в системі заходів кримі-
нально-правового впливу примусових (покарання, спеціальна конфіска-
ція тощо) або заохочувальних (звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, звільнення від призначення покарання тощо) кримінально-пра-
вових заходів. Натомість прийом правового впливу репрезентує спе-
цифіку регулювання суспільних відносин в процесі застосування кон-
кретного кримінально-правового заходу або кримінально-правового за-
ходу певного виду. Так, серед примусових кримінально-правових за-
ходів окремо виділяється такий вид заходів, якому притаманний при-
йом карального впливу (покарання, судимість) або окремий захід, який 
забезпечує перевиховання особи (примусовий захід виховного харак-
теру). Обмежувальні кримінально-правові заходи відносяться до групи 
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примусових, яким не притаманні ознаки кари та які характеризують-
ся обмеженням у спілкуванні між певними особами у зв’язку з вчинен-
ням кримінального правопорушення окремого виду або за певних об-
ставин [3].
Одним з примусових заходів кримінально-правового впливу є по-

карання. Чинним кримінальним законом за вчинення умисного систе-
матичного вчинення фізичного, психологічного або економічного на-
сильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, 
з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відноси-
нах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів 
здоров’я , втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 
якості життя потерпілої особи, передбачена відповідальність у вигляді 
громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, 
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Також не можна оминути увагою розроблений Робочою групою про-

єкт нового Кримінального кодексу України, в якому залишилася стат-
тя щодо вчинення домашнього насильства, але змінилася санкція. За 
даним проєктом, вчинення даного виду злочину означає, що особа вчи-
нила діяння 3 ступеня, за що передбачений штраф у розмірі від 1000 
до 2000 розрахункових одиниць або ув’язнення на строк від трьох до 
чотирьох років.
Отже, на рівні держави робиться чимало глобальних кроків для по-

долання перешкод на шляху ратифікації Стамбульської конвенції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОБМЕЖЕНЬ 
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ

Чим більш цивілізована держава, тим ширший діапазон правових 
форм і методів впливу на людину, яка перейшла межу дозволеного, 
тобто вчинила кримінальне правопорушення — причому впливу, що 
дає можливість особі з найменшими втратами для держави виправити-
ся, повернутися до суспільства. У Кримінальному кодексі (далі — КК) 
України, поряд з покаранням, регламентовано низку таких заходів ін-
шого, не примусового, а заохочувального впливу у розділі XII «Звіль-
нення від покарання та його відбування».
Дослідженням проблем звільнення від покарання та його відбуван-

ня займаються такі відомі вчені як О. П. Горох, Ю. В. Баулін, О. В. Ко-
заченко, Є. О. Письменський, Ю. О. Пономаренко, Є. Л. Стрельцов, 
М. І. Хавронюк та ін.
Існування даного інституту — прояв принципів гуманізму та еконо-

мії кримінальної репресії в кримінальному праві. Разом з тим, законо-
давець використовує його з метою протидії певним видам кримінальних 
правопорушень, встановлюючи обмеження щодо застосування окремих 
норм у разі вчинення кримінальних правопорушень певного виду.
Звільнення від покарання та його відбування широко застосовуєть-

ся на практиці. Так, у минулому 2020 р. за даними судової статистики 
із 67 519 засуджених 25 254 особи (що складає 37,4 % серед усіх за-
суджених) були звільнені від покарання з випробуванням [1], під час 
відбування покарання: звільнено від покарання і пом’якшення покаран-
ня у випадках, передбачених ч. 2 і 3 ст. 74 КК України — 2891 осіб; 
звільнено від призначеного покарання з випробовуванням після закін-
чення іспитового строку — 30 967 осіб; звільнено від покарання за хво-
робою — 468 осіб; звільнено умовно-достроково — 8503 особи; звіль-
нено вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років — 34 [2]. 
Незважаючи на поширеність застосування окреслених видів звільнення 
на практиці, у науці кримінального права існують дискусійні питання 
щодо юридичної природи, правового змісту, нормативного регулювання 
звільнення від покарання та його відбування. Крім того, у 2021 р. вне-
сено низку змін до цього розділу [3; 4], які стосуються запровадження 
додаткових обмежень при застосуванні даного інституту. Вищевказане 
дозволяє говорити про актуальність даної публікації.

© Мусиченко В. О., 2021
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Аналіз діючого інституту звільнення від покарання та його відбу-
вання вказує на те, що на сьогодні законодавець обмежує застосування 
даних норм в певних випадках. Це, насамперед вчинення корупційних 
правопорушень (перелік яких визначених в першому абзаці примітки 
до ст. 45 КК України) та кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
корупцією (ст. ст. 266-2, 266-3 КК України), а також вчинення по-
рушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспор-
ту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольно-
го, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікар-
ських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1 
КК України). Норми кримінального закону вказують на три підходи 
щодо таких обмежень.
Відповідно до першого підходу звільнення від покарання та його від-

бування взагалі при вчиненні вищевказаних кримінальних правопору-
шень не застосовуються. Так, особа, засуджена за корупційні чи пов’я-
зані з корупцією кримінальні проступки та нетяжкі злочини, а також 
за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286-1 КК Укра-
їни, не може бути звільнена від покарання навіть у випадку своєї без-
доганної поведінки і сумлінного ставлення до праці, на відміну від ви-
падків, коли особа вчинила аналогічні за тяжкістю кримінальні пра-
вопорушення, які не відносяться до вказаної категорії (ч. 4 ст. 74 КК 
України). Крім того, суд не застосовує звільнення від покарання з ви-
пробуванням щодо осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопо-
рушення та пов’язані з корупцією і кримінальні правопорушення, пе-
редбачені ч. 1–3 ст. 286-1 КК України, навіть за умови, що він дійде 
до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування 
покарання (ч. 1 ст. 75 КК України). Не застосовується звільнення від 
покарання з випробуванням і щодо вагітних жінок та жінок, які мають 
дітей віком до семи років, якщо вони засуджені за корупційні криміналь-
ні правопорушення і пов’язані з корупцією кримінальні правопорушен-
ня (ч. 1 ст. 79 КК України). Втім, допускається такий вид звільнення 
(за відповідних передумов) до жінки, яка вчинила порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, і яка керува-
ла транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп’яніння або перебувала під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції.
За другого підходу, окремі види звільнення від покарання та його 

відбування, у разі вчинення корупційного правопорушення, криміналь-
ного правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також передбачене 
ст. 286-1 КК України, застосовуються, але з більш обтяжливими умо-
вами, ніж при вчиненні інших кримінальних правопорушень. Так, у разі 
скоєння вказаних кримінальних правопорушень передбачаються не од-
накові умови, порівняно з іншими кримінальними правопорушеннями та-
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кої ж тяжкості, звільнення від покарання та його відбування з наступ-
них підстав: 1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
(ст. 81 КК України); 2) заміна невідбутої частини покарання більш м’-
яким (ст. 82 КК України); 3) на підставі акта амністії (ст. 86 КК Укра-
їни); 4) акта помилування (ст. 87 КК України) [5, с. 190]. Дані обме-
ження стосуються у перших двох випадках більшого, порівняно з ана-
логічними за тяжкістю, строку відбування покарання як передумови 
умовно дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покаран-
ня на більш м’яке. Крім того, не можуть бути повністю звільнені за ам-
ністією, особи, які вчинили розглядувані кримінальні правопорушення, 
вони можуть бути звільнені від відбування покарання лише після фак-
тичного відбуття ними строків, які передбачені у ч. 3 ст. 81 КК Украї-
ни. Так само і в порядку помилування такі особи можуть бути звільне-
ні тільки після відбуття вказаних в даній нормі строків.
Відповідно до третього підходу звільнення від покарання та його від-

бування застосовується на загальних засадах, без будь-яких особливо-
стей та обмежень щодо виду вчиненого кримінального правопорушен-
ня. Так, на загальних засадах застосовуються наступні види звільнення 
від покарання та його відбування: 1) звільнення від відбування пока-
рання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинуваль-
ного вироку (ст. 80 КК України); звільнення від відбування покаран-
ня вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 
КК України); звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК Укра-
їни). Останнє повністю відповідає засадам справедливості і гуманізму 
кримінального права.
Отже, як бачимо, обмеження щодо застосування звільнення від по-

карання та його відбування у разі вчинення кримінальних правопору-
шень певного виду, має диференційований характер, законодавець вра-
ховує не лише мету таких обмежень (протидію корупції, водінню у ста-
ні сп’яніння), але й основні засади кримінального права.
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ФУНКЦІЇ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кожна держава, в інтересах забезпечення економічної безпеки краї-
ни і захисту загальнонаціональних інтересів, здійснює регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності. В період з проголошення незалежнос-
ті України до сьогодення прийнято три редакції Митного кодексу, це 
свідчить про високий рівень зацікавленості з боку держави відносно ре-
гулювання суспільних відносин, що виникають з приводу переміщення 
товарів та транспортних засобів через митний кордон.
Державна митна служба є однією із головних гілок виконавчої вла-

ди, яка втілює в собі теоретичні здобутки та реалізує їх для регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності. В наш час економічний розви-
ток характеризується великим обсягом міжнародних економічних кон-
тактів, ефективність їх зросту потребує активної участі в поглибленні 
таких правовідносин.
Економічна роль митних платежів розкривається в їхньому впливі на 

ціну товару та відмежування національного ринку від світового. Мито 
має активний вплив на конкурентоспроможність товару, що в свою чергу 
позначається на рівні накопичення капіталу, темпах розвитку, нормах 
прибутку в окремих галузях економіки. Воно є основним регулятором 
торгової політики України, цей механізм, насамперед спрямований на 
обмеження ввезення іноземних товарів, що забезпечить захист та роз-
виток вітчизняного товаровиробника.
Мито є одним із найдавніших інструментів регулювання зовнішньо-

торговельної політики. За часів рабовласництва з’являються перші згад-
ки про нього: тоді митні податки утримувалися при в’їзді в місто з куп-
ців за право торгувати. В епоху Середньовіччя з’явилися нові види: низ-
ка платежів за ввіз, транзит товарів через певні феодальні володіння, 
плата за користування коморами. Сьогодні митна політика України ві-
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діграє значну роль у розвитку зовнішньоекономічних відносин. Також 
вона має вагомий вплив на стан національних торговельних відносин. 
Насамперед, митна політика спрямована для заохочення суб’єктів під-
приємницької діяльності, що здійснюють експорт та на підтримку рос-
ту його обсягу. Митні платежі є дієвими інструментами в сфері регу-
лювання зовнішньоекономічних зв’язків. Мито є головним їх видом, яке 
сплачується суб’єктом митних правовідносин.
Відповідно до ст. 271 Митного кодексу України: «Мито — це загаль-

нодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та 
цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього 
Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України» [1].
В науковій літературі зазначають різні функції митних платежів, але 

серед них виділяють дві основні — фіскальну та регулюючу функцію. 
Під час виконання фіскальної функції вони є одним із основних інстру-
ментів поповнення державного бюджету. Це є одним із найважливіших 
завдань для митних органів, але у цьому разі ми вказуємо на сукуп-
ність митних платежів, а не тільки про мито. Обов’язкові платежі з фі-
зичних та юридичних осіб, що стягуються у вигляді податків, зборів та 
мит тощо — є головним джерелом доходів бюджету. За допомогою фіс-
кальної функції здійснюється більша частина суспільного призначення 
податків, адже вона забезпечує умови для існування матеріальної осно-
ви функціонування суспільства.
Регулююча функція формується з політичних, економічних та право-

вих заходів, які спрямовані на захист національного виробника від іно-
земної конкуренції, а також залучення в країну товарів, що користують-
ся попитом [2, с. 271]. Розглядаючи цю функцію, треба звернути увагу 
на імпортне мито, його основне завдання — це поповнення бюджету та 
боротьба з іноземною конкуренцією. Воно являє собою знаряддя та за-
сіб, що забезпечує збільшення прибутку вітчизняних товаровиробників 
та дохід держави. Також імпортне мито дає можливість підвищення цін 
на товари національного виробництва [2, с. 272].
Досить важливим є також питання посилення митного контролю, 

яке має сприяти зменшення обсягу неврахованого імпорту та кількості 
випадків ухилення від сплати митних платежів. Здійснення надійного 
митного контролю, що забезпечують органи Державної митної служби 
України є важливим чинником, який впливає на переміщення товарів 
через митний кордон відповідно до вимог чинного законодавства. Най-
більш поширеними порушеннями відносно імпорту є декларування за 
кодом іншого товару, на який встановлено нижчу ставку ввізного мита; 
недостовірне декларування кількості та ваги; заниження митної вартості 
товарів. Саме удосконалення організації митного контролю може покра-
щити кількість надходжень митних платежів до державного бюджету.
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Сучасна Україна у зв’язку з інтеграцією у світове економічне спів-
товариство динамічно розвиває державну митну справу відповідно до 
міжнародних вимог [3, с. 130]. Останнім часом простежується збільшен-
ня імпорту, а отже постає необхідність збільшення контролю за спла-
тою та надходження до державного бюджету митних платежів саме за 
цими операціями [3, с. 131]. Зовнішня торгівля є життєво необхідною 
для національної економіки, тому регулювання питань перетину митно-
го кордону товарів відіграє значну роль в економічних відносинах між 
державами, зокрема для України це питання розвитку, фінансової ста-
більності за захисту інтересів національного товаровиробника.
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30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: 
ІСТОРІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Розвиток української державності призвів до нових потреб суспіль-
ства у сфері вдосконалення державного апарату. Державна податкова 
служба України — є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. До-
сить важливим для всіх держав є питання створення податкової систе-
ми, яка б мала чітку організацію порядку стабільної сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів. У 1990 р. було зроблено пер-
ші кроки у напрямку створення контролюючого органу.
Згідно з постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 р. 

«Про створення державної податкової служби в Українській РСР» [1] 
1 липня цього ж року було створено податкову службу. Цей орган скла-
дався з Головної податкової інспекції України та місцевих податкових 
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інспекцій. Останні не входили до складу місцевих фінансових органів, а 
підпорядковувались податковим інспекціям вищого рівня. Закон УРСР 
«Про державну податкову службу в Українській РСР» [2] ухвалений 
4 грудня 1990 р. визначив функції, правові основи діяльності та ста-
тус. В цей час Державна податкова служба в Україні як система спе-
ціальних державних органів по здійсненню контролю за дотриманням 
податкового законодавства, почала формуватися як складова частина 
державної податкової служби Радянського союзу, республіканська по-
даткова служба ще не являла собою спеціальний податковий орган не-
залежної держави. Закон України від 7 липня 1992 р. [3] вніс зміни, 
згідно з якими державна податкова служба була створена при Міністер-
стві фінансів України у складі Головної державної податкової інспек-
ції України та державних податкових інспекцій у Республіці Крим, об-
ластях, районах, містах і районах у містах. Набрання чинності Закону 
Української РСР від 25.06.1991 р. «Про систему оподаткування» [4] 
вважається початком становлення вітчизняної податкової системи неза-
лежної України, він визначив принципи побудови системи оподаткуван-
ня в Україні, контрольні функції податкових органів, податки, збори та 
інші обов’язкові платежі до бюджетів і до державних цільових фондів, 
обов’язки, права та відповідальність платників тощо. Ідеологія розвитку 
податкової служби полягала в забезпеченні відповідності реформам у 
суспільному та економічному житті країни. Необхідність внесення змін 
до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» спри-
чинило прийняття Закону України від 30 червня 1999 р. «Про джере-
ла фінансування органів державної влади» [5].
З 1990 по 1994 р. проіснувала Головна державна податкова ін-

спекція УРСР. У 1994 р. відповідно до указів Президента України 
від 22.08.1996 р. «Про утворення Державної податкової адміністрації 
України та місцевих державних податкових адміністрацій» [6] та від 
30.10.1996 р. «Питання державних податкових адміністрацій» [7] була 
проведена реорганізація та як результат створення Державної податко-
вої адміністрації яка проіснувала до 2000 р. Система органів Держав-
ної податкової адміністрації України формувалась з наступних суб’єктів: 
безпосередньо Державна податкова адміністрація України, яка отримала 
статус центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
Державні податкові адміністрації в АР Крим, районах у містах, райо-
нах області, ОДПІ, МДПІ. Також у 1996 р. у складі Державної подат-
кової адміністрації України була створена податкова поліція в резуль-
таті реорганізації підрозділів Міністерства внутрішніх справ України: з 
боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування 
та працівників підрозділів податкових розслідувань. А в 1998 р. подат-
кову поліцію було перейменовано у податкову міліцію, з метою удоско-
налення законодавчої бази, яка регламентувала їх діяльність .
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12 травня 2011 р. — дата наступного удосконалення податкової сис-
теми нашої країни: в процесі реорганізації державної податкової адміні-
страції було створено Державну податкову службу. Прийняття в груд-
ні 2010 р. Податкового кодексу України [8] стало наступним кроком 
у розвитку податкової системи: це відкритість для платників податків 
та стимулювання економічного зростання, тобто створює для платників 
податків умови, які б заохотили їх працювати відкрито, у рівних кон-
курентних умовах. Наступним етапом створення контролюючого орга-
ну нового типу — це ліквідації Державної податкової служби, Держав-
ної митної служби та створення Міністерство доходів та зборів, на під-
ставі Указу Президента України від 24 грудня 2012 р. [9]. Даний ор-
ган об’єднував функції митниці та податкового органу, ці органи мали 
існувати незалежно один від одного з власними компетенціями та по-
вноваженнями. Після подій на майдані було прийнято низку рішень 
щодо удосконалення системи конролюючих органів зазначене міністер-
ство було ліквідовано та створенно Державну фіскальну службу Украї-
ни, яка також передбачала два функціональних напрямки, митний і по-
датковий контролі.
Заключним етапом реформацій став поділ Постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 18 грудня 2018 р. «Про утворення Державної по-
даткової служби України та Державної митної служби України» [10]. 
21 серпня 2019 р. після довготривалих реєстрацій та рішень Держав-
на податкова служба почала функціонувати. На сучаному етапі Дер-
жавна податкова служба України повинна відповідати вимогам органу 
публічної влади: гласності, публічності, відкритості, якісного обслуго-
вування платників податків, запобігання проявам корупції, дотриман-
ня чинного законодавства в своїй діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗАНЬ СВІДКА 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Всі сфери приватного та публічного права розвиваються, вдоскона-
люються. Не є винятком і адміністративне судочинство. З прийняттям 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КАСУ) 
відбулося удосконалення норм та переорієн тація їх в бік більшої гумані-
зації. Проблема доказування є дуже важливою в усі часи розвитку, адже 
за допомогою доказів можна встановити істинні проблеми порушення 
адміністративного законодавства та встановити всі обставини справи. 
Проте, не зважаючи на значний розвиток інституту доказів, а саме по-
казань свідка в науці адміністративного судочинства, у зв’язку з рефор-
муванням даної галузі права, питання залишається доволі актуальним. 
Значення досліджуваної теми полягає в тому, що постійно лежить тя-
гар доказування. Мета даної публікації — дослідити особливості пока-
зань свідка, як джерела доказу в адміністративному судочинстві та зна-
чення для встановлення фактичних обставин справи.
До проблематики вивчення показань свідка в адміністративному су-

дочинстві зверталися багато вчених та юристів.
Встановлено, що правовий інститут доказів і доказування як невід’єм-

ний складник внутрішньої системи адміністративного процесуального 
права є сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють предмет і 
межі доказування, обсяг процесуальних повноважень суб’єктів дока-
зування, умови належності, допустимості, достовірності та достатнос-
ті доказів, їх види та джерела походження, особливості процесуального 
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порядку отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної фор-
ми доказів [1, с. 69].
Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАСУ доказами є будь-які дані, на підста-

ві яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 
обґрунтовують вимоги та заперечення учасників справи, та інші обста-
вини, що мають значення для правильного вирішення справи [3].
Одним із джерел доказування в адміністративному судочинстві є по-

казання свідків. Показаннями свідка є повідомлення про відомі йому об-
ставини, які мають значення для справи. Свідок особа, яка володіє з 
певних причин, відомостями про факти, які підлягають встановленню в 
адміністративному процесі.
Зміст показань свідка — сукупність певних фактичних даних, які 

спростовують або підтверджують позовні вимоги та мають процесуаль-
не значення.
Предмет показань свідка можуть також становити відомості довідко-

вого характеру, необхідні для з’ясування істотних фактів. Так, в адміні-
стративному судочинстві предметом показань свідка можуть бути фак-
ти про: порушення вимог законів, місце постійного проживання, стаж 
роботи, місце роботи, продажу, порушення присяги державного служ-
бовця та ін. [2, с. 119].
Свідок, який з’явився на вимогу суду, не має права відмовитися від 

давання показань, крім показань щодо себе, членів сім’ї чи близьких ро-
дичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, па-
синок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опі-
ку чи піклування, член сім’ї або близький родич цих осіб), які можуть 
тягнути юридичну відповідальність для нього або таких членів сім’ї чи 
близьких родичів [3].
Свідок може надати недобросовісні показання, якщо він зацікавле-

ний в результаті справи. Суд має право протидіяти недостовірності та-
ких показань. Для перевірки показань свідка потрібно ставити конкрет-
ні запитання, відповіді на які можливо перевірити за допомогою інших 
доказів. Також даючи показання свідок може припуститися добросовіс-
ної помилки. Причинами можуть стати: емоційний стан, навіювання ін-
ших осіб, фізичні або психічні вади та помилкова уява.
Доволі новим є інститут показань свідка у відео-конференції. Це до-

пустимо, коли свідок не може з’явитися до суду через хворобу, похилий 
вік, інвалідність або з інших поважних причин.
Процес оцінки фактичних даних, які є в показаннях свідка, включає 

визначення їх допустимості, належності, достовірності, достатності для 
прийняття достовірних висновків у справі. Крім того, показання свідка 
повинні оцінюватися в сукупності з іншими доказами у справі.
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Інститут показань зазнавав багато змін та удосконалювався. Зараз 
показання свідка займають важливе місце серед інших доказів в адмі-
ністративному процесі, адже для встановлення істини у справі потрібне 
комплексне дослідження показань свідка. Чим довше і уважніше свідок 
сприймає певну інформацію стосовно події, тим повніше він її запам’я-
тає, а потім відтворить. Інститут забезпечення доказів в адміністратив-
ному судочинстві здійснюється за планом на забезпечення звичайного 
здійснення процесу доказування шляхом збирання й закріплення дока-
зів, якщо існують факти, які в процесі судового розгляду можуть уне-
можливити або ускладнити надання належних доказів.
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НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК ЖЕРТВА 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Відповідно до чинного законодавства України, неповнолітній — це 
особа віком від 14 до 18 років. У цьому неповнолітні можуть вже, на-
приклад, самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, са-
мостійно укладати договір банківського вкладу (ра хунку) та розпоря-
джатися вкладом, самостійно здійснювати права на результати інтелек-
туальної, творчої діяльності і т. д. Через набуття таких прав, вони 
стають більш вразливими до вчинення щодо них кримінальних право-
порушень майнового характеру через свою необізнаність та нездатність 
адекватно оцінювати обстановку. Основним чинником віктимності не-
повнолітніх є їх вік, тому що в них ще не сформувалася особа як у бі-
ологічному, так і в соціальному плані, а з огляду на це їх поведінка в 
цьому віці може бути приводом, поштовхом для створення обстанов-
ки, що провокує правопорушника вчинити кримінальне правопорушен-
ня. Саме тому проблема забезпечення та захисту прав неповнолітніх 
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є однією з найголовніших на сьогоднішній день. З точки зору науков-
ців віктимні риси, характерні для неповнолітніх, можна поділити на дві 
групи — загальні та індивідуальні. До загальних (притаманних підліт-
ковому віку як такому) належать: довірливість, наївність, допитливість, 
невміння адекватно реагувати на ситуацію, відставання у психічному 
розвитку від фізичного, перевага у психічній діяльності процесів збу-
дження над гальмуванням, фізична слабкість. Індивідуальні психічні 
властивості поділяються на біопсихологічні, власне психологічні та со-
ціально-психологічні.
До власне психологічних відносять: агресивність, тривожність, жор-

стокість, схильність до ризику, емоційна неврівноваженість. До соціаль-
но-психологічних належать: потреба у спілкуванні, самоствердженні, 
незнання головних методів забезпечення особистої безпеки. До біопси-
хологічних чинників належать: тип темпераменту, наявність характер-
них визначених рис характеру [1].
Для неповнолітніх притаманні і такі риси, як: емоційно виражене 

прагнення пізнати навколишнє середовище, підвищена активність осо-
би, вияв власних оцінок тих або інших подій, що інколи суперечать не-
значному життєвому досвіду, відсутність здатності переборювати невда-
чі, недостатність та поверховість першого враження. Ці особливості ра-
зом зі збільшенням кількості міжособистісних зв’язків як у рамках фор-
мальних, так і неформальних структур, зумовлюють збільшення кон-
фліктних ситуацій, у яких поведінка підлітка може мати неадекватний 
характер. Віктимність неповнолітніх зумовлюють також окремі життєві 
ситуації, що виникають унаслідок певних дій самого підлітка. В одних 
випадках ці дії мають антисуспільний характер, в інших можуть бути 
оцінені як необережність, довірливість, легковажність або як правомір-
на активність неповнолітнього [2].
Також можна зазначити, що сімейна конфліктність відіграє значну 

роль в формуванні неповнолітньої особи. Насильство в сім’ї є великою 
травмою не лише для тих, стосовно кого воно відбувається, але і для 
очевидців цього насильства, молодших за віком дітей. Відбувається «вто-
ринна віктимізація», яка міститься в переживанні очевидцями насиль-
ства тих самих психологічних наслідків, що відчуває жертва [3].
За статистикою основними кримінальними правопорушеннями, вчи-

неними стосовно неповнолітніх є: корисливі, корисливо-насильницької 
спрямованості, насильницькі та статеві. Насильство стосовно неповно-
літніх до 15 років вчинюється майже у 30 % від загальної кількості цієї 
категорії. За статистикою приблизно 40 % таких кримінальних право-
порушень учинять рідні та знайомі неповнолітніх.
Відповідно до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення за 

2021 р. в Україні 103 неповнолітні особи стали жертвою зґвалту-
вань [4]. Такий високий показник можна пояснити особливостями ста-
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тевого дозрівання, що робить неповнолітніх більш «привабливою» та 
вразливою жертвою.
Велику загрозу для неповнолітніх становить мережа Інтернет, що 

містить велику масу різних порталів, соціальних мереж та небажаного 
контенту. На сьогоднішній день практично весь свій вільний час вони 
проводять в Інтернеті. Неповнолітні більш вразливі до впливу в Інтер-
неті через необізнаність та відсутність вміння адекватно оцінити си-
туацію, а також часто ненавмисно провокують стосовно себе вчинен-
ня протиправних дій.
На нашу думку, для запобігання вчинення кримінальних правопору-

шень щодо неповнолітніх та зниження рівня віктимності потрібно прово-
дити низку заходів, які мають здійснювати батьки, педагоги та держава. 
До таких заходів насамперед потрібно віднести батьківський контроль 
за поведінкою дитини, проведення психокорекційних робіт, спрямованих 
на зменшення віктимності у неповнолітніх, проведення повчальних бе-
сід щодо правил поводження як в соціумі, так і в соціальних мережах. 
Також потрібно навчати дітей з обережністю ставитися до осіб, які ма-
ють риси причетності до кримінального середовища, які вживають кри-
мінальний жаргон, мають характерні риси алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння, мають підозрілу поведінку, та за можливості уникати 
контакту з такими групами осіб.
Зі сторони держави потрібно проводити інформаційні кампанії в ЗМІ 

та соціальних мережах щодо запобігання вчинення кримінальних пра-
вопорушень проти неповнолітніх, з законодавчої сторони — розробку і 
впровадження нормативно-правових актів, які б регулювали поводження 
дітей в Інтернет мережі. Також потрібно користуватися досвідом розви-
нених країн світу, в яких інформація щодо своїх прав та особистої без-
пеки є у доступній формі, та надається вже з малого віку і за статис-
тикою викликає позитивний інтерес у підлітків.
Тож на основі викладеного потрібно зазначити, що неповнолітні є 

дуже вразливою ланкою суспільства, тому що мають низку специфіч-
них та поведінкових ознак і для забезпечення їх безпеки, потрібно обо-
в’язково проводити спеціальні віктимологічні заходи для попередження 
вчинення кримінальних правопорушень щодо них.
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ПРИНЦИПУ НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Проблема зловживання правом залишається однією з найбільш дис-
кусійних у сучасній правовій доктрині, адже невизначеність цього яви-
ща у законодавстві та наявність суперечливих поглядів науковців на 
вказану проблематику вкрай ускладнюють виявлення шляхів попере-
дження та уникнення подібних дій у суспільстві [3–5]. Між тим кіль-
кість випадків зловживання правом не зменшується, способи його вчи-
нення стають усе більш «вишуканими», а простір його вчинення по-
стійно розширюється [1, с. 24]. Подібно до добросовісності поведінки, 
яка є визнаною загальноправовою вимогою, так і питання зловживан-
ня правом є не тільки окремої галузі права, а загальноправовою про-
блемою, яка потрібує вирішення.
В рамках цивільного процесуального права важливо з’ясувати, що 

представляє собою зловживання правом в цілому і зловживання цивіль-
ного процесуального права окремо.
Зловживання правом можна назвати як заподіяння певного масиву 

«зла», заподіяння шкоди за допомогою норм права. Зловживання пра-
вом є виходом за рамки розумної реалізації права (до прикладу, поза 
межами наданих строків, повторюваність дій, очевидна безпідставність 
заявлених вимог тощо). Зловживання правом завжди є виходом за межі 
«мети» конкретного суб’єктивного права з точки зору функціонально-
го підходу до права. Розкриваючи таку ознаку зловживання процесу-
альним правом як вихід за межі «мети» конкретного суб’єктивного пра-
ва, слід вказати, що право є завжди об’єктивованим інтересом в нормах 
права. Тобто право як сукупність повноважень, якими наділяється осо-
ба, завжди наділяється метою, яка є динамічною інституцією, оскільки 
в різні історичні періоди може змінюватися залежно від напряму роз-
витку держави та суспільства.
Виходячи з цих позицій в Цивільному процесуальному кодексі Укра-

їни (ст. 44) визначено, що залежно від конкретних обставин суд може 
визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать за-
вданню цивільного судочинства, зокрема: подання скарги на судове рі-
шення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закін-
чилася (вичерпана) або подання клопотання (заяви) для вирішення пи-
тання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або но-
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вих обставин; подання декількох позовів до одного й того самого від-
повідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав 
або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогіч-
них підстав; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсут-
ності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний харак-
тер; укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб 
або умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до уча-
сті у справі та інше.
Для цивільного судочинства зловживання правом буде мати місце 

тоді, коли учасник процесу прагне використати право не для того, щоб 
отримати користь від права. А щоб обґрунтувати, сприяти або викону-
вати дії, які суперечать завданням цивільного процесу, є несумісними 
з поняттям справедливого судового розгляду та/або іншими фундамен-
тальними цінностями правосуддя, порушують права та свободи інших 
учасників процесу. Якщо це дозволити, то такі дії, сприятимуть знеці-
ненню ідеї правосуддя в правовій державі, зневірі у судовій владі як з 
боку учасників конкретної справи, так і з боку всього суспільства.
В цивільному судочинстві має місце презумпція добросовісності по-

ведінки суб’єктів процесу як одна з негласних та неписаних правових 
презумпцій. Презумпцію процесуальної добросовісності, у цивільному 
судочинстві, можна сформулювати приблизно так: кожен учасник ци-
вільного процесу вважається таким, що діє в цивільному процесі добро-
совісно, поки не доведе своїми діями протилежне.
У цивільному процесі всі можливі заходи протидії недобросовісній 

поведінці можуть бути розподілені на дві групи: заходи впливу та за-
ходи відповідальності. Заходи впливу представляють собою будь-які не-
гативні для учасника процесу заходи, що застосовуються або мають 
місце внаслідок його недобросовісної поведінки. Заходи відповідально-
сті — заходи примусу, що супроводжуються покладенням додаткового 
обов’язку майнового характеру на недобросовісного учасника цивіль-
ного процесу.
Недобросовісна поведінка визнається Європейським судом з прав 

людини (далі — ЄСПЛ) як така, що посягає на визнані цінності і ство-
рює перешкоди для їх охорони та захисту. ЄСПЛ неодноразово в своїх 
постановах давав тлумачення категорії «зловживання правом» стосов-
но різних груп суспільних відносин і підкреслював особливу значимість 
сумлінних розпоряджень суб’єктами своїми правами.
По відношенню до ЄСПЛ зловживання правом є актуальним і засто-

совним в аспекті реалізації права на індивідуальне звернення до ЄСПЛ. 
Поняття «зловживання» визначено в ст. 17 та ст. 35 § 3 (a) (зловжи-
вання правом на індивідуальне звернення) Конвенції з захисту прав та 
основоположних свобод людини та громадянина. Зловживанням правом 
є шкідливе здійснення права її власником в такий спосіб, який явно не 
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відповідає або суперечить цілям, для яких таке право надане/створе-
не (Miroďubovs і інші проти Латвії, §§ 62 та 65; S.A.S. проти Фран-
ції [ВП], § 66) [2, с. 36].
В своїх рішеннях, ЄСПЛ неодноразово наголошував, що роль наці-

ональних судів, яка полягає в тому, щоб організовувати судові прова-
дження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (рі-
шення Суду у справі «Шульга проти України», пункт 28, № 16652/04, 
від 02.12.2010 р.), а запобігання неналежній та такій, що затягує спра-
ву, поведінці сторін у цивільному процесі є завданням саме державних 
органів (рішення Суду у справі «Мусієнко проти України», пункт 24, 
№ 26976/06, від 20.01.2011 р.).
Справи, в яких ЄСПЛ надає висловлювання стосовно можливих захо-

дів національних судів, які спрямовані на унеможливлення зловживан-
ня процесуальним правом: рішення ЄСПЛ у справі «Фрідлендер проти 
Франції», розумність строку провадження повинна визначатися з огля-
ду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність 
справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також сту-
пінь важливості предмета спору для заявника. Справи «Dombo Behe-
er B.V. v. The Netherlands», рішення ЄСПЛ від 27 жовтня1993 р., за-
ява № 14448/88, п. 33, та «Ankerl v. Switzerland», рішення ЄСПЛ від 
23 жовтня 1996 р., заява № 17748/91, п. 38, принцип рівності сторін 
у процесі — у розумінні «справедливого балансу» між сторонами — ви-
магає, щоб кожній стороні була надана розумна можливість представи-
ти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону в суттєво неви-
гідне становище відносно другої сторони.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОНОРСТВА ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Донорство залишається одним з найважливіших питань сучасної ме-
дицини, оскільки у багатьох випадках є єдиною можливістю зберегти 
життя пацієнту. Як і будь-яке інше фундаментальне явище медицини, 
донорство органів потребує чіткого нормативно-правового регулюван-
ня з боку держави.
Питанням регулювання донорства органів, зокрема дослідженням 

права на трансплантацію як складової гарантій реалізації права на охо-
рону здоров’я займалися такі вітчизняні вчені, як Я. О. Брич, М. С. Брю-
ховецька, Б. В. Островська, І. Я. Сенюта, С. Г. Стеценко, Р. О. Стефан-
чук, Г. П. Шуст та інші.
Донорство органів і тканин є добровільною процедурою жертвуван-

ня власними органами і тканинами на користь як конкретної особи, 
так і невизначеного кола осіб. Відповідно до міжнародних стандартів 
права, донорство — це вилучення у донора і передача органів для їх 
трансплантації реципієнту. У даному контексті трансплантація розгля-
дається як процес пересадки анатомічного матеріалу від однієї люди-
ни до іншої.
Донорство органів в Україні набуває все більшого значення як в роз-

різі медицини, так і з боку юриспруденції. Деякі вчені, зокрема О. Ав-
рамова й О. Жидкова відносять трансплантацію органів до четвертого 
покоління прав людини, наголошуючи на тому, що це є правовою мож-
ливістю фізичної особи, що відбиває її біологічну природу [3].
Основним нормативно-правовим актом, регулюючим дане питання 

є Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних ма-
теріалів людині». Відповідно до нього, донором може бути як жива лю-
дина, так і померла особа. Живим донором може стати лише повноліт-
ня дієздатна людина, яка має родинні відносини з реципієнтом або осо-
ба, що добровільно вирішила пожертвувати один із парних органів або 
частину тіла [1].
Відповідно до Постанови КМУ № 457 від 12 травня 2021 р. кожен 

дієздатний повнолітній громадянин України має право заповнити зго-
ду чи незгоду стати донором анатомічних матеріалів людині або напи-
сати заяву про призначення офіційного представника, який прийме рі-
шення після смерті [2].
Історично існує такі методи юридичного регулювання питання до-

норства у померлої людини: рутинне вилучення донорських органів, 
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принцип презумпції незгоди і принцип презумпції згоди. Рутинне ви-
лучення донорських органів передбачає ставлення до тіла людини як 
до власності держави. Відповідно до нього державні органи влади ма-
ють право вилучати окремі органи людини, рідини чи тканини для на-
укових маніпуляцій.
У сучасній практиці юриспруденції та медицини використовується 

два підходи: принцип презумпції згоди та презумпції незгоди. Донор-
ство органів на основі презумпції згоди характеризується тим, що лі-
карі не потребують згоди на трансплантацію від особи, тобто конста-
тується відсутність відмови від подібної маніпуляції.
Відповідно до діючого законодавства в Україні діє презумпція незго-

ди. Це означає, що трансплантація з тіла померлої особи можлива тільки 
у випадку, якщо вона за життя дала згоду. У разі, якщо волевиявлення 
особи не було зафіксоване — згоду на донорство надають родичі.
Порівняно з іншими країнами, система трансплантології в Украї-

ні розвинена недостатньо. По суті, механізм збору, збереження, пере-
везення та пересадки органів, як система замкненого циклу, в нас не 
працює [4].
Потреба в забезпеченні реалізації конституційного та природного 

права людини на життя та охорону здоров’я обумовила появу у 2018 р. 
Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних мате-
ріалів людині». Запроваджена у законі презумпція незгоди є результа-
том як етично-релігійної дискусії, так і стану системи надання транс-
плантологічної допомоги.
Важливим кроком у захисті прав людини є заборона бути донором 

для певних категорій (наприклад дітям-сиротам або учасникам АТО), 
що виключає можливість незаконної трансплантації у незахищених ка-
тегорій населення.
На основі ЗУ «Про застосування трансплантації анатомічних ма-

теріалів людині» з 1 січня 2020 р. в Україні запрацювала Єдина дер-
жавна інформаційна система трансплантації органів та тканин, що до-
зволяє з’єднати між собою донора та реципієнта та є суттєвим кроком 
у питанні донорства.
Окремо слід виділити позитивні зміни у законодавстві, зокрема змі-

на ст. 143 Кримінального кодексу України, що визначає та конкрети-
зує кримінальну відповідальність при умисному порушенні порядку за-
стосування трансплантації, що призводить до тяжких наслідків для по-
терпілого [5].
Як уже зазначалося вище, живим донором може бути лише член ро-

дини пацієнта. Виключення становить ситуація, коли можливе перехрес-
не донорство — це коли у двох сім’ях є реципієнти, яким не підходять 
групи крові рідних але підходять групи крові донорів з іншої родини.
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Протягом дослідження цього питання я дійшла висновку, що право-
ве регулювання перехресного донорства забезпечено не повною мірою. 
Отже, я бачу доцільним розробку Кабінетом Міністрів України поста-
нови, що регулюватиме повну процедуру та її наслідки для громадян. 
Відповідно до існуючого законодавства, саме Кабмін має затверджува-
ти порядок застосування перехресного донорства. Однак, такого поряд-
ку ще не було розроблено, а інформації, наведеної в Законі недостат-
ньо. Тож, Постанова КМУ має чітко окреслювати процес перехресного 
донорства, осіб, що приймають рішення про дозвіл донорства, порядок 
надання згоди тощо.
Іншим спірним моментом регулювання питання є відсутність мож-

ливості надавати згоду на посмертне донорство в електронній формі 
без нотаріального посвідчення. У країні, що стрімко розвиває електрон-
ний документообіг така функція є обов’язковою. Отже, на мою думку, 
необхідним є внесення змін до Постанови КМУ від 27 грудня 2018 р. 
№ 1211, що регулює порядок надання згоди з метою наділення грома-
дян можливістю використовувати електронну форму. Але, запроваджен-
ня можливості надання електронного дозволу на донорство органів пе-
редбачить використання кваліфікаційного електронного підпису, що є 
не у всіх. Звідси постає питання отримання такого КЕП у акредитова-
них центрах сертифікації. Рішенням може стати спрощення процедури 
отримання КЕП для осіб, що планують підписати дозвіл.
Донорство органів в Україні є важким питанням. Дискусії щодо зміни 

презумпції незгоди на презумпцію згоди ведуться до сьогодні. На жаль, 
дуже мала частка сімей погоджуються на донорство органів після смер-
ті родичів. Це питання є високоморальним, оскільки для багатьох лю-
дей донорство — це останній можливий шанс на життя. Ситуація, що 
сьогодні має місце в країні пов’язана з недостатньою популяриза цією 
донорства, що вказує на необхідність створення ефективного механіз-
му донесення інформації до людей.
Таким чином, можна говорити про позитивні зміни у питанні донор-

ства та трансплантації протягом останніх років. Розроблені закони та 
Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин 
є першими кроками в розвитку галузі, що дозволить врятувати життя 
мільйонам українців. Однак, доцільним є поглиблене вивчення окремих 
питань, зокрема перехресного донорства, впровадження електронних 
посвідчень та розробка необхідних нормативно-правових актів.
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ПРАКТИКА ЄСПЛ ЩОДО ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ ПРАВА 
НА ЗАБОРОНУ КАТУВАННЯ, НЕЛЮДСЬКОГО АБО ТАКОГО, 

ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ

Відповідно до ст. ст. 2 та 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини», зазна-
чається, що рішення є обов’язковими для виконання Україною. А су-
ди під час розгляду справ повинні вдаватися до застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини та Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод [4].
Проблема даного дослідження полягає в тому, що незважаючи на 

існування великої кількості рішень ЄСПЛ щодо порушення Україною 
ст. 3 Конвенції, даних звернень не стає менше.
У 1987 р. Україна ратифікувала Конвенцію проти катувань та ін-

ших жорстких, нелюдських або таких, що принижуючих гідність, видів 
поводження і покарання. Цією Конвенцією передбачено термін «кату-
вання», який означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне за-
подіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб 
отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покара-
ти її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона 
підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з 
будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-якого виду, 
коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими 
особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбу-
рювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди [2].
Україна в національному законодавстві визначила поняття кату-

вання, що міститься в ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу, проте воно 
значно відрізняється від визначення передбаченого Конвенцією про-
ти катувань. На мою думку це є недоліком при кваліфікації дій поса-
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дових осіб за цією статтею. Притягнути даних осіб до відповідальнос-
ті виключно за ст. 127 неможливо, оскільки ця стаття не належить до 
категорії посадових злочинів та не передбачає наявність спеціально-
го суб’єкта [3].
У 1997 р. Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав люди-

ни та основоположних свобод і тим самим визнала обов’язковою юрис-
дикцію Європейського суду з прав людини. З кожним роком кількість 
скарг до ЄСПЛ зростає. Аналізуючи дані Міністерства юстиції, мину-
лого року, слід зазначити, що на розгляді в ЄСПЛ перебувало 59 800 
справ проти держав-членів Конвенції, з них 8850 справ — проти Укра-
їни, що становить 14,8 % від загальної кількості звернень [1].
В ході І Міжнародної науково-практичної конференції «Практика 

Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури 
і суду: виклики та перспективи» було зазначено, що у 199 рішеннях 
ЄСПЛ констатував порушення Україною ст. 3 Конвенції щодо абсо-
лютної заборони катування.
Розглядаючи справи необхідно відрізняти такі поняття, як катуван-

ня, нелюдське поводження та таке, що принижує гідність, поводження 
чи покарання. Поняття катування вже було наведене вище, що стосу-
ється терміну «нелюдського поводження» воно є таким, якщо мало на-
вмисний характер, застосовувалося кожного разу протягом кількох го-
дин поспіль і завдало якщо не реальні тілесні ушкодження, то у край-
ньому випадку, найсильніші фізичні і душевні страждання.
Під таким, що принижує гідність, поводження чи покарання, необ-

хідно розуміти поводження, яке викликає у потерпілих почуття стра-
ху, муки і неповноцінності, та здатне принизити і зганьбити їх, і мож-
ливо, зламати їхній фізичний та моральний опір.
Переходячи до аналізу рішень ЄСПЛ проти України за ст. 3, в яких 

провадження щодо заявників було кваліфіковано як катування, слід 
звернути увагу на рішення «Юрій Іларіонович Щокін проти України» 
2013 р. Справа стосується сина заявника, якого для відбування пока-
рання було переведено до Вільнянської виправної колонії, з якої він вчи-
нив втечу. Після того, як його знайшли, інспектор прикував його на-
ручниками до радіатора та семеро засуджених протягом тривалого часу 
завдавали йому численні удари, які призвели до множинних травм, пе-
реломів та внутрішніх кровотеч. Крім того, двоє засуджених зґвалту-
вали його. Після отриманих тілесних ушкоджень син заявника помер. 
Суд дійшов висновку, що було порушено ст. 3 Конвенції у зв’язку з ка-
туваннями, які зазнав син заявника під час тримання під вартою та у 
зв’язку з незабезпеченням повного та ефективного розслідування всіх 
обставин справи [8].
У справі «Корнейкова та Корнейков проти України» 2016 р., за-

явниками є жінка, яка була затримана за підозрою у вчиненні розбою, 
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та її син, народжений під час утримання заявниці під вартою. У сво-
їй заяві заявниця скаржилась на неналежні умови її утримання в поло-
говому будинку та неналежному поводженні при пологах, а також не-
відповідні умови утримання в камері СІЗО для проживання та догляду 
за дитиною (напівпідвальне приміщення, проблеми з водопостачанням, 
погане харчування, нерегулярні прогулянки на свіжому повітрі), а та-
кож про неналежний рівень надання медичних послуг. Заявниця також 
скаржилась на те, що під час судових засідань її тримали у клітці з ме-
талевими ґратами. У своєму рішенні ЄСПЛ повторно зазначив, що на 
державу покладається обов’язок забезпечити тримання особи під вар-
тою в спосіб і метод, щоб виконання заходу не завдавало їй душевно-
го страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний рівень 
страждання. При цьому аналізуючи проблему місця проживання дітей, 
народжених в СІЗО, Суд передбачає те, що належна охорона життя 
та здоров’я таких дітей є безпосереднім обов’язком держави, оскільки 
їхнє перебування з матір’ю під вартою зумовлене лише їхнім юним ві-
ком, коли розлучення з матір’ю є неможливим. Також Суд встановив, 
що умови тримання заявниці не були належними з санітарно-гігієнічної 
точки зору, а також те, що кількість прогулянок не була достатньою. 
Отже, Суд дійшов висновку про порушення ст. 3 Конвенції [5].
У справі «Шуманський проти України» 2020 р., заявник скаржив-

ся на жорстоке поводження (удари руками і ногами по різних части-
нах тіла, а також удушення поліетиленовим пакетом) з боку працівни-
ків міліції з метою змусити його зізнатися у скоєнні розбою та вбив-
ства. Також скаржився на непроведення ефективного розслідування на 
національному рівні у зв’язку з цим, оскільки прокуратура необґрун-
товано відхилила висновок експерта щодо моменту отримання та похо-
дження тілесних ушкоджень. Отже, суд дійшов висновку, що було по-
рушено ст. 3 Конвенції. Суд вважає, що заявнику було відмовлено в 
ефективному розслідуванні його небезпідставної скарги на жорстоке по-
водження з боку працівників міліції. Така ситуація є результатом про-
блем системного характеру на національному рівні, що дозволяє пред-
ставникам держави, відповідальним за таке жорстоке поводження, за-
лишатися безкарними [7].
Надзвичайно важливим у вирішенні проблеми дотримання права лю-

дини на заборону катування є рішення у справі «Сукачов проти Укра-
їни» 2020 р. Заявник стверджував, що умови тримання його під вар-
тою під час досудового слідства та перевезення до суду і тримання його 
там у дні проведення судових засідань були нелюдськими та такими, що 
принижують гідність. Впродовж часу перебування в Дніпровській в’яз-
ниці, заявник скаржився на санітарні та гігієнічні умови свого ув’яз-
нення. Він також стверджував, що мала місце низка періодів «у ціло-
му 256 діб», протягом яких його особистій простір у цих камерах був 
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розміром 3,25 кв. м. Проаналізувавши обставини справи Суд постано-
вив, що було порушено ст. 3 Конвенції згідно з умовами тримання за-
явника під вартою у Дніпровському СІЗО (за винятком періодів, коли 
доступний йому особистий простір був більше 4 кв. м) [6].
Значну кількість рішень в практиці ЄСПЛ складають справи щодо 

поганого поводження з ув’язненими. Ця проблема має системний ха-
рактер, а тому й потребує негайного вирішення. В українських пенітен-
ціарних установах існує проблема, яка полягає в наступному: перепо-
вненість колоній та ізоляторів, умови тримання під вартою можуть не 
відповідати санітарно гігієнічним нормам, неналежне медичне обслуго-
вування у слідчих ізоляторах та пенітенціарних установах. Є нагальна 
необхідність вжиття заходів щодо покращення надання медичної допо-
моги у пенітенціарних закладах, зміни житлових умов та харчування 
під час тримання під вартою, підвищення стандарту особистого просто-
ру ув’язнених. Особі потрібно гарантувати право бути захищеним від 
незаконних дій та свавілля з боку працівників пенітенціарних установ, 
адже ця проблема є досить поширена в практиці ЄСПЛ, що є прямим 
порушенням прав особи.
Основним способом запобігання такому поводженню в місцях несво-

боди є здійснення діяльності Омбудсманом. Його робота полягає в про-
філактиці катувань та жорстокого поводження. Тобто основою його ро-
боти є регулярні відвідування місць несвободи; збір інформації про те, 
що відбувається в пенітенціарних закладах; аналіз ситуації та її порів-
няння з стандартами гуманного поводження; створення й просування 
рекомендацій з усунення системних порушень прав людини.
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що пробле-

ма катування була, є і буде актуальною, адже не дивлячись на велику 
кількість рішень ЄСПЛ проти України, в яких суд надає рекомендації, 
щодо вирішення існуючої проблеми, і не дивлячись на те, що країна по-
винна застосовувати практику ЄСПЛ у своїх рішень, звернень не стає 
менше, а навіть більше. На даний момент держава не виконує покладе-
ні на неї позитивні та негативні зобов’язання. Держава потребує вдо-
сконалення національного законодавства та розробки нових дієвих ме-
ханізмів захисту осіб від катування та нелюдського поводження.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА

Фінансове законодавство України є важливим елементом правової 
системи держави, зважаючи на те, що будь-яка держава не може функ-
ціонувати належним чином без фінансового забезпечення. Актуальним 
питанням для фінансового права є дослідження відповідальності за фі-
нансові правопорушення.
Фінанси відіграють значну роль у забезпечені виконання функцій 

держави, тому недотримання вимог фінансового законодавства — це 
значне правопорушення. Наступне, що потрібно з’ясувати при дослі-
дженні даного питання — що взагалі являє собою фінансове правопо-
рушення? Фінансове правопорушення — це суспільно шкідливе, винне, 
протиправне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, що 
порушує врегульований правовими нормами порядок формування, роз-
поділу та використання публічних фондів грошових коштів, за яке за-
конодавство встановило юридичну відповідальність [5].
Щодо досліджень проблем відповідальності за порушення фінансово-

го законодавства в Україні присвячено ряд монографій, наукових ста-
тей, навчальних посібників. Це роботи таких авторів, як О. Бандур-
ка, О. Гетманець, З. Будько, О. Дмитрик, Г. Наконечна, С. Очкуренко, 
А. Савченко, Л. Воронова, Л. Царьова, О. Угровецький.
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Розвиток фінансових відносин, нажаль, розширив використання ті-
ньових схем та незаконних методів отримання доходу під виглядом еко-
номічного результату від підприємницької діяльності. Очевидно, що це 
негативно впливає на фінансовий стан України.
За фінансові правопорушення передбачена кримінальна відповідаль-

ність, зокрема ст. ст. 209, 212 КК України. В країні поширено зловжи-
вання спрощеною системою оподаткування, за даними «Вокс Украї-
на» незаконне використання спрощеної системи оподаткування (ССО) 
приносять збитки у розмірі 4,2–9,5 млрд грн. Необхідно зазначити, що 
Кримінальний кодекс України передбачає як відповідальність так і під-
стави для звільнення від кримінальної відповідальності, так наприклад, 
особа яка вперше вчинила діяння передбаченні ч. 1 та 2 ст. 212, може 
бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона до притяг-
нення сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), також відшкоду-
вала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санк-
ції, пеня) [3].
Цілями цивільно-правової відповідальності є припинення протиправ-

них дій та примусове відновлення порушеного права. Але, як нам, ві-
домо між цивільно-правовою та фінансовою відповідальністю є супе-
речності. У фінансовій відповідальності предметом виступають публічні 
фінанси, а в цивільно-правовій — приватні фінанси, тому захист таких 
порушених прав відбувається із ініціативи сторін (не є обов’язковим, 
а за бажанням). А щодо порушення інтересів держави у сфері фінан-
сового регулювання, уповноважений орган державної влади зобов’яза-
ний вчиняти заходи для припинення правопорушення та притягнення 
правопорушника до фінансової відповідальності. На мою думку, цивіль-
но-правова відповідальність не застосовується при вчиненні фінансово-
го правопорушення, а дає базу для фінансової відповідальності до якої 
додається мета, та врегульовується законами.
Ще одним із видів юридичної відповідальності є адміністративна 

відповідальність, яка становить сукупність адміністративних право-
відносин, що утворюються у зв’язку з застосуванням уповноваженими 
органами до правопорушників, передбачених адміністративним законо-
давством — адміністративних стягнень. Статтею 164 КУпАП передба-
чено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації 
як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок 
здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання та-
кого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на 
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню 
відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі якщо 
законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяль-
ності у період зупинення дії ліцензії, або без законного держання до-
кумента дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене за-
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коном (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди) [2]. На-
приклад в Україні є дуже поширеною діяльність без реєстрації фізичної 
особи-підприємця, тобто незаконне підприємництво, що негативно впли-
ває на фінансовий стан держави. Статтею 164 КУпАП визначено санк-
цію — накладання штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткова-
них міні мумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинен-
ня цього адміністративного правопорушення, чи без такої [2].
Що стосується дисциплінарної відповідальності за порушення фінан-

сового законодавства, то вона застосовується для окремої групи поса-
дових осіб, зокрема посадових осіб на яких поширюється норми Зако-
ну України «Про державну службу» та Податкового кодексу України. 
Так, наприклад, підп. 94.11 ст. 94 Податкового кодексу України пе-
редбачено, що у всіх випадках, коли контролюючий орган вищого рівня 
або суд скасовує рішення про арешт майна, контролюючий орган вищо-
го рівня проводить службове розслідування щодо мотивів прийняття ке-
рівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого 
органу рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнен-
ня винних до відповідальності відповідно до закону [4]. Крім того дис-
циплінарна відповідальність може бути застосована до посадових осіб, 
підприємств до посадових обов’язків, яких входить ведення бухгалтер-
ського обліку. До них застосовується дисциплінарна відповідальність 
відповідно до норм Кодексу законів про працю.
Отже, підведемо підсумки й визначимо, що юридична відповідаль-

ність за порушення фінансового законодавства забезпечує досягнення 
таких цілей, як охорона фінансового правопорядку в країні; підвищен-
ня рівня правосвідомості та правової культури у галузі фінансової ді-
яльності; забезпечення фінансового правопорядку.
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ЖІНКА ЯК ЖЕРТВА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

В Україні історично сформувався образ жінки як берегині сімейно-
го вогнища, втілення ніжності, тендітності та спокою, що забезпечує 
ідилію в родині. З огляду на такі характеристики жінки, до неї було й 
відповідне відношення, як до чогось дійсно цінного та значущого, без 
чого неможливо уявити життя. Проте, з плином часу, такий загально-
прийнятий образ почав трансформуватись в дещо менш позитивне та 
сприймається соціумом, переважно чоловіками, як «річ» для виконання 
певних задач та функцій. В силу таких змін, все частіше жінки стають 
жертвами переважно тяжких, особливо тяжких кримінальних правопо-
рушень та правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Що 
саме спровокувало зміни у світогляді суспільства на роль та особис-
тість жінки достеменно невідомо, оскільки існує чимало думок, які різ-
няться одна від одної та є досить суперечливими. В даному досліджені 
ми спробуємо охарактеризувати жіночу віктимність та її віктимну по-
ведінку, а також окреслимо найбільш доцільні заходи запобігання кри-
мінальним посяганням проти жінок.
Чому об’єктом наукового дослідження обрано саме жінку? Аналізу-

ючи статистичні дані за 2020 р., бачимо, що загальна кількість жертв 
кримінальних правопорушень складає 234 816 осіб, з яких 74 885 — 
особи жіночої статі, що складає 32 %. Такий показник викликає зане-
покоєння, адже станом на вересень 2021 р. він складає 30,8 %, тоб-
то приблизно кожна 3-тя жінка стає сьогодні жертвою кримінального 
правопорушення [1]. За 2020 рік жінки найчастіше ставали жертва-
ми наступних кримінальних правопорушень: крадіжки — 39 564 особи, 
насильницькі злочини — 28 106, шахрайство — 8156, ДТП з кримі-
нально-правовими наслідками — 3365, пов’язані з домашнім насиль-
ством — 3308, грабежі — 2616. Також слід зазначити, що в 2020 р. 
з 74 885 жінок 5938 були особами похилого віку, 197 жінка була пра-
цівницею фінансово-кредитної сфери, 946 особи — учениці середніх 
навчальних закладів, 734 жінки — учениці вищих навчальних закла-
дів [1]. На основі зазначених статистичних даних і було обрано жінку 
як жертву об’єктом вивчення.
Загалом, віктимність характеризується як можливість та схильність 

будь-якої особи стати жертвою кримінального правопорушення в ситу-
ації, коли такий наслідок міг би і не наставати, якби жертва виявила 
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достатню обережність, обачливість, сміливість, здоровий глузд та сер-
йозність під час здійснення оцінки обстановки, що склалась, і водно-
час не проявила легковажність, ризикованість, агресивність, провока-
ційність чи розпусність [2]. Розглядаючи питання віктимності жінок, 
необхідно визначити безпосередньо поняття «жінка». Жінка являє со-
бою дорослу особу жіночої статі, якщо ж мова йде про дітей та підліт-
ків жіночої статі, то їх називають дівчатками та дівчатами [3]. Жінку, 
як жертву кримінального правопорушення, слід розглядати в контек-
сті особи жіночої статі, яка є потерпілою від кримінального правопору-
шення, з обов’язковим зазначенням її анатомічних, фізіологічних, пси-
хологічних особливостей та їх впливу на віктимну поведінку жінки в по-
всякденному житті. Однак, необхідно вказати на те, що жертвою в кри-
мінології визнається потерпіла особа, незалежно від того, чи визнана 
вона такою в кримінальному процесуальному порядку і чи визнає себе 
потерпілою особисто [4].
Для складення портрету жінки-жертви, нами було охарактеризова-

но фізіологічні, психологічні, соціально-рольові та поведінкові особли-
вості, які притаманні жінкам та є привабливими для осіб, які вчиня-
ють посягання на останніх. Тож до фізіологічних особливостей жінки, 
яка є потенційною жертвою кримінального правопорушення, слід від-
нести середній зріст, слабко розвинену мускулатуру, загальну фізичну 
слабкість та відносно меншу витривалість будь-яких навантажень, не-
велику вагу тіла, високу схильність до захворювань серцево-судинної 
та нервової системи. Таким чином, за наведених особливостей, жінка 
є біологічно слабкою особою, в силу чого має обмеження з боку фізич-
них можливостей, що у свою чергу приваблює злочинця, адже вона не 
зможе чинити йому опір.
Психологічна характеристика жінки-жертви включає в себе підвище-

ну сенситивність, відчуття страху (домінуючий фактор), довірливість, 
почуття обов’язку та боргу, емоційність, доброту, відкритість, співчуття 
до чужої трагедії, непередбачуваність, підвищену інтуїтивність, необач-
ність, схильність до самогубства, а деякі з жінок-жертв володіють агре-
сивністю, розкутістю, ризикованістю та вульгарністю. Зазначені психо-
логічні риси у своїй сукупності призводять до уразливості жінки та по-
роджують намір злочинця на скоєння щодо неї протиправного діяння.
Зменшення рівня матеріального забезпечення держави, суспільства, 

кожної конкретної особи, масове безробіття жінок, зростання кількості 
способів заробити «легкі» гроші не виходячи з дому, нездоровий «клі-
мат» у сім’ї, збільшення захворюваності жінок, скорочення рівня наро-
джуваності, висока смертність, жіночий алкоголізм, домашнє «рабство» 
та постійне «служіння» своєму чоловікові — характеристики соціально-
рольових особливостей жінки. Зазначене доволі тісно пов’язане з психо-
логічними факторами жінки-жертви та в сукупності призводить до кри-
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зового етапу життя соціуму, що відбивається на психіці жінки клеймом 
«потенційної жертви» будь-якого протиправного діяння та девізом по 
життю «гірше ніж зараз точно не буде».
Що ж стосується віктимної поведінки жінки, то нами окреслено два 

її види, а саме провокативна та нейтральна поведінка. Характерними 
проявами провокативної поведінки жінки є її зовнішній вигляд (вуль-
гарний одяг, ефектна зовнішність та ін.), зверхнє ставлення до оточую-
чих, агресивні прояви свого невдоволення щодо певних ситуацій, прояв 
явної неповаги до норм моралі (проституція, ескорт тощо), і навпаки — 
надмірна скромність жінки, постійне відчуття «чогось недоброго», манія 
переслідування, високий рівень обачливості, постійний депресивний на-
стрій тощо. У свою чергу нейтральна поведінка жінки-жертви проявля-
ється у відсутності будь-якої провокації та тотальній пасивності до си-
туації в суспільстві, тобто небажання особи бути учасницею будь-яких 
подій, що відбуваються довкола неї, та життя за принципом «мене не 
стосується, а отже не є важливим».
З огляду на зазначені вище особливості жінок, які є потенційними 

жертвами, можна скласти такий її портрет: особа з переважно низькою 
самооцінкою, яка схильна брати на себе відповідальність за дії інших, є 
значно слабшою відносно злочинця, виявляє пасивність до подій навко-
ло неї, висловлює скарги на психофізичні розлади, переконана в тому, 
що чимось зобов’язана оточуючим та залишається зі своїми проблема-
ми на самоті тощо.
Отже, вивчивши особливості жінки як жертви кримінальних правопо-

рушень, наголошуємо на важливості даного питання на сьогодні. Звер-
таємо увагу на те, що жінка, в силу своєї природи, не має змоги чини-
ти опір нападнику або самостійно здійснювати захист своїх інтересів. 
З огляду на це, хочемо запропонувати проведення різноманітних пси-
хологічних тренінгів для жінок, створення гуртків самооборони, запро-
вадження в школах спецкурсів по вивченню заходів запобігання кримі-
нальним правопорушенням направлених в тому числі й на жінок, а та-
кож в жодному разі не звинувачувати жінок в тому, що вони самі про-
вокують посягання. Також доречним було б створення рейдів по сім’ям, 
які потенційно схильні до правопорушень, пов’язаних з домашнім на-
сильством задля запобігання їх вчинення.
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Україна обравши європейський курс розвитку має за необхідність 
проведення реформ, поліпшення економічних, соціальних процесів, вдо-
сконалення органів державного управління, які в свою чергу повинні 
стати фундаментом для побудови правової та демократичної держави з 
своїми цінностями та стандартами.
Аспекти здійснення такої реформи досліджували такі науковці, як 

В. Д. Бакуленко, С. О. Кравченко, Л. М. Гогіна, В. М. Князєв, О. І. Сос-
кін, В. П. Тимощук.
Метою реформи державного управління є створення органу публіч-

ної адміністрації, який буде надавати якісні послуги громадянам на 
євро пейському рівні, зможе зробити вірний розподіл фінансів та при-
ймати якісні рішення.
Взагалі публічне адміністрування являє собою адміністративну діяль-

ність, що здійснюється суб’єктами публічної адміністрації з метою задо-
волення публічного інтересу. Суб’єктами публічної адміністрації є ор-
гани виконавчої влади, суб’єкти місцевого самоврядування та суб’єкти 
делегованих повноважень, тобто громадські об’єднання та інші суб’єк ти 
під час здійснення виконавчих функцій делегованих державою. До ін-
ших суб’єктів публічного адміністрування відноситься Президент Украї-
ни, судді на адміністративних посадах та апарат суду. Одним з основних 
законів, що регулює діяльність деяких суб’єктів публічної адміністрації 
є Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [1].
Питання реформування діяльності органів публічної адміністрації є 

актуальними через те, що реформа державного управління, це одна з 
основних для країн з перехідною економікою цілей. Щоб реалізувати 
велику кількість змін, які необхідні для економічної сфери, залучити ін-
вестиції, створити нові робочі місця на території усієї держави, потріб-
на висока спроможність розробки та впровадження ефективних держав-
них рішень державним апаратом.
Результатом реформи має стати чітко впорядкована система держав-

ного управління, яка зможе гарантувати належне впровадження пра-
вових норм та політичних рішень, що будуть спрямовані на зростання 
економічного розвитку, розвитку інвестицій та підприємств.
Свої витоки адміністративна реформа бере з прийняття Президен-

том України Указу від 2 жовтня 1997 р. № 1089 «Про державну комі-
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сію з проведення в Україні адміністративної реформи» [2], а саме схва-
лення концепції реформи відбулося 22 липня 1998 р.
Однією з проблем є те, що адміністративна реформа складає з себе 

складний та довгостроковий процес й саме тому не може бути введе-
на один раз назавжди. Кожен етап такої реформи має відповідати ви-
могам часу.
За розпорядженням Кабінету Міністрів України 26 березня 2008 р. 

була утворена робоча група для підготовки концепції реформування пу-
блічної адміністрації. Праця групи спиралася на попередню роботу ко-
мітету з реформ публічної адміністрації й таким чином зберегла зв’язок 
та послідовність у своїй роботі.

21 липня 2009 р. Міністерство економіки внесло проект до Кабіне-
ту Міністрів України «Про схвалення концепції реформування публіч-
ної адміністрації в Україні» [3] на розгляд.
Для розвитку публічного адміністрування у роки незалежності було 

прийнято більше 90 законодавчих актів, які впливали на здійснення ад-
міністративної реформи. Нажаль залишаються проблеми, що гальмують 
розвиток адміністративної реформи, серед таких є відсутність взаємо-
дії і колективної роботи щодо управління адміністративною реформою, 
відсутність інноваційних технологій запровадження адміністративних 
відносин, відсутність достатнього інформування широких верств насе-
лення про конкретні заходи які стосуються проведення адміністратив-
них відносин.
Отже, реформування повинно здійснюватися у декілька етапів та по-

требує більш чіткого правового забезпечення. Для надання реформу-
вання системності та для забезпечення успішного проведення реформи, 
більшість законодавчих актів потребують зміни. Пріоритетним є здій-
снення реформування Кабінету Міністрів України, міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади. У разі, якщо не буде здійснена рефор-
ма публічного адміністрування, усі сфери суспільного життя припи-
нять свій розвиток.
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ОМБУДСМЕН ЯК ІНСТИТУТ КОНТРОЛЮ ЗА ВЛАДОЮ

Реальне забезпечення та гарантування прав людини, задеклароване 
в законодавстві, є фундаментом побудови правової демократичної соці-
альної держави. Провідне місце серед правозахисних інституцій безпе-
речно займає омбудсмен, наділений функцією контролю за діяльністю 
органів влади щодо дотримання прав і свобод кожного жителя країни.
Омбудсмен, як державна посада, для України є відносно новою. Цей 

інститут був запроваджений у нашій країні у 1998 р., і за час свого іс-
нування напрацював певний досвід правозахисної роботи, який сьогодні 
потребує узагальнення і оцінки з метою подальшого удосконалення.
Повноваження та діяльність омбудсмена були предметом досліджен-

ня таких науковців, як С. Банаха, Ю. Грошевого, Н. Заворотнюк, К. За-
коморної, Л. Захарової, С. Косінова, М. Косюти, В. Клочкова, І. Куш-
нір, Л. Рябовола, В. Тація, М. Цвіка, Ю. Шемшученка та ін.
Омбудсмен (уповноважений з прав людини) це посадова особа, яка 

виконує функції контролю за додержанням законних прав та інтересів 
громадян і недопущення їх порушення з боку органів державної влади 
та інших суб’єктів. Цей термін має німецьке походження. У давніх ні-
мецьких племенах омбудсменом називалася особа, яка обирається для 
збору від імені постраждалої сторони грошової пені (вири) з злочинців, 
які вчинили вбивство [1, c. 9].
Відповідно до визначення, наданого Міжнародною асоціацією юрис-

тів, омбудсменом є «служба, передбачена Конституцією або актом за-
конодавчої влади і очолювана незалежною публічною посадовою особою 
високого рангу, яка відповідальна перед законодавчою владою, отримує 
скарги від потерпілих на державні органи, службовців, наймачів чи діє 
за власним розсудом і уповноважена проводити розслідування, рекомен-
дувати коригувальні дії та представляти доповіді» [2, c. 21].
Інститут омбудсмена має скандинавське походження та був сформо-

ваний в рамках європейської правової традиції. Перша країна, яка по-
чала застосовувати інститут омбудсмена є Швеція. До змісту Консти-
туції Швеції в 1809 р. була введена посада омбудсмена юстиції. По-
тім аналогічна інституція була введена у правовий механізм Фінляндії 
в 1919 р., а у 1952 р. інститут омбудсмена було засновано в Норве-
гії. В ХХІ ст. посада омбудсмена запроваджена у понад 100 державах. 
Також, слід підкреслити, що у багатьох країнах світу діють спеціалі-
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зовані омбудсмени (з прав дитини; освітній омбудсмен; щодо захисту 
прав споживачів; щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків; з 
прав літніх людей; військовий омбудсмен; омбудсмен з питань меншин). 
Спеціалізація омбудсменів допомагає зменшити навантаження на кож-
ного з них та підвищити ефективність їх роботи. Проаналізуємо окре-
мі країни світу з позицій особливостей функціонування в них інститу-
ту омбудсмена.
США — це та країна, в якій інститут омбудсмена набув найбіль-

шої популярності в суспільстві, який функціонує там з 1977 р. В США 
повноваження омбудсмена пояснюється великою роллю судової влади 
в країні.
В Іспанії інститут народного захисника був запроваджений в 1981 р. 

Враховуючи особливості державного устрою, на рівні провінцій свої по-
вноваження здійснювали регіональні омбудсмени, які були незалежні від 
національного омбудсмена.
У Франції омбудсмен був запроваджений в 1973 р. Він призначаєть-

ся Радою Міністрів, тоді, як в більшості країнах, зокрема і в Україні — 
парламентом. Також у Франції встановлено так званий парламентський 
фільтр, в результаті чого громадяни позбавлені безпосереднього досту-
пу до омбудсмена.
У Східній Європі омбудсмен вперше був запроваджений у 1988 р. в 

Польщі. Це була перша спроба створення інституту омбудсмена в со-
ціалістичній системі управління. І це не було марною справою, так як 
омбудсмен активно сприяв багатьом перетворенням в державному ме-
ханізмі.
Дослідивши зарубіжний досвід існування інституту омбудсмена, мож-

на зробити висновок, що у світовій спільноті залежно від порядку при-
значення та місця омбудсмена в системі органів державної влади скла-
лися три основні функціональні моделі:

1) парламентський омбудсмен — призначається парламентом та під-
звітний йому (Німеччина, Швеція, Україна, Фінляндія);

2) незалежний омбудсмен — може призначатися президентом чи пар-
ламентом, проте після вступу на посаду вже не підзвітний їм (Порту-
галія, Нідерланди);

3) виконавчий омбудсмен — входить до органів виконавчої влади 
(у Франції — медіатор) [3, с. 200].
За даними Міжнародного інституту омбудсмена, до середини 80-х 

років минулого століття у світі налічувалося понад 20 країн, в яких ін-
ститут омбудсмена був заснований на загальнодержавному рівні, і шість 
країн, де цей інститут існував тільки на рівні суб’єкта федерації або 
регіону країни. А на сьогоднішній день інститути омбудсмана на наці-
ональному рівні існує більш ніж у 100 країнах світу, і ця ідея продо-
вжує поширюватися.
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Ми розглянули декілька моделей, між якими є значні відмінності. 
Важко сказати, яка з них більш досконала. Адже вони враховують де-
мократичні традиції своїх країн, менталітет їх народів.
Відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України «кожен має право 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань» [4]. Звернення за допо-
могою до омбудсмена є одним із способів захисту порушеного чи оспо-
рюваного права.
Говорячи про місце і роль омбудсмена в правовій державі, варто по-

годитися з думкою Л. Рябовола, що омбудсмен повинен розглядатися 
не лише як орган, який розглядає скарги громадян, «його покликання 
значно ширше й полягає в здійсненні контролю за діяльністю публічної 
влади щодо втілення міжнародних стандартів із прав людини й досяг-
нення високого рівня їх захисту, а також у сприянні забезпеченню ба-
лансу інтересів держави і громадянського суспільства» [5, с. 47].
Право на звернення до омбудсмена в Україні гарантовано Консти-

туцією України, а саме ст. 55: «кожен має право звертатися за захис-
том своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини» [4].
У підсумку вважаємо за необхідне підкреслити, що омбудсмен не на-

лежить до жодної з гілок влади, є самостійною і незалежною частиною 
в системі правового механізму захисту прав та свобод людини і грома-
дянина. Без сумніву, інститут омбудсмена є не лише бажаним, а дій-
сно незамінним та ефективним елементом національної системи захисту 
прав людини. Цей інститут є важливою складовою системи інституцій 
контролю за дотриманням органами державної влади прав людини та 
не перевищенням владних повноважень.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

У 1860 р. французький винахідник Етьєн Ленуар винайшов перший 
в світі двигун внутрішнього згоряння, з цього моменту розвиток тран-
спортних засобів не припиняється, постійно створюються нові типи за-
собів руху. Сучасний транспортний засіб представляється безліччю ви-
дами: авіація, автобуси і автомобілі, морські і річкові судна, залізничні 
потяги, і це лише найвідоміші з них. Автомобільний транспорт зараз – 
найпоширеніший вид транспорту. Але з винайденням першого тран-
спортного засобу з’явилися і дорожньо-транспортні пригоди, а отже і 
потерпілі від них.
Дорожньо-транспортна пригода (далі — ДТП) — це подія, що ста-

лася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули (ав-
то катастрофа) або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Згід-
но зі статистикою в ДТП гине більше людей, ніж на війнах. Дорожній 
травматизм і смертність внаслідок ДТП — це одна з п’яти найпоши-
реніших причин смертності і травматизму у світі. Зокрема, за минулий 
рік у світі внаслідок ДТП загинуло 1 млн 350 тис. людей, кожні півто-
ри хвилини у світі гине людина у ДТП [1].
ДТП є основною причиною смерті молоді у віці від 15 до 29 років, та 

друга причина загибелі дітей віком від 5 до 14 років. Через ДТП Укра-
їна, за даними Світового банку, щорічно втрачає 5 млрд дол. на рік, або 
2,5 % ВВП. А половина смертей у ДТП припадає на пішоходів, мото-
циклістів та велосипедистів, за даними експертів ООН [1].
Кожного дня у світі в аваріях гинуть понад 3 тисячі людей та близь-

ко 100 тисяч отримують важкі травми. Більша частина загиблих та по-
страждалих — молодь.
Причинами вчинення ДТП є безліч факторів, порушення правил до-

рожнього руху, технічна несправність транспортних засобів, людський 
фактор, нещасний випадок та багато інших. Найчастішими причинами 
ДТП Всесвітня організація охорони здоров’я називає п’яне водіння, пе-
ревищення швидкості, відсутність захисту (шоломів, ременів безпеки та 
дитячих крісел). За даними Національної Поліції України найчастіше 
причинами аварій на дорогах в Україні стають перевищення швидкос-
ті (35 %), порушення правил маневрування (23 %), порушення правил 
проїзду перехресть (9,5 %) та недотримання дистанції (8,5 %), пору-
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шення проїзду пішоходного переходу (7 %), водіння у стані сп’яніння 
(6 %), інші (11 %). Також за офіційними даними найбільше ДТП ста-
ється в такі дні тижня як четвер (15 %) та п’ятниця (16 %).
За останні чотири роки в Україні сталося 641 тисяча 902 дорож-

ньо-транспортні пригоди, за 2017 р. сталося 162 526 таких пригод 
(25,3 %), в 2018 р. 150 120 ДТП (23,3 %), в 2019 р. 160 675 ДТП 
(25,2 %), в 2020 р. 168 107 ДТП (26,2 %). Проаналізувавши статис-
тику, ми бачимо, що кількість ДТП з 2018 р. зростає, причинами цьо-
го є такі чинники як погіршення стану дорожнього полотна, старіння 
транспортних засобів з збільшенням технічних неполадок, збільшення 
кількості транспортних засобів взагалі. За 2021 р. станом на серпень 
місяць вже сталося 120 209 ДТП, що на 20 тисяч більше, ніж на той 
же час у 2020 р. [2].
З ростом кількості ДТП зростає і кількість потерпілих осіб від них, 

за дані чотири роки кількість потерпілих становить 130 271 особа. 
З них 103 706 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. По-
казники смертності від ДТП в Україні також вражає, з 2017 по 2020 р. 
загинуло 13 777 осіб. За 2021 р. вже загинуло в автокатастрофах 
1914 осіб [2].
Для зменшення кількості постраждалих від дорожньо-транспортних 

пригод держава використовує безліч засобів, таких як покращення до-
рожнього полотна, вдосконалення транспортних шляхів (перехресть, 
переїздів, створення велосипедних доріжок), вдосконалення правил до-
рожнього руху та інші. Але дані засоби не можуть виключити людські 
чинники, а саме недотримання та порушення особою правил дорожнього 
руху та інших правил, пов’язаних з експлуатацією транспорту, оскіль-
ки саме такі діяння є найчастішою причиною ДТП. Тому держава ввела 
адміністративну та кримінальну відповідальність за такі порушення.
Слід зазначити що немало людей стають жертвами через діяння, які 

передбачені нормами Кримінального Кодексу України (далі — ККУ) 
та які мають пряме відношення до ДТП, дані норми містяться в розді-
лі, який має назву «Кримінальні правопорушення проти безпеку руху 
та експлуатації транспорту».
До дорожньо-транспортних кримінальних правопорушень належать: 

порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних за-
собів (ст. 286 ККУ); порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоба-
ми в стані сп’яніння (ст. 286-1 ККУ); випуск в експлуатацію техніч-
но несправних транспортних засобів (ст. 287 ККУ); порушення пра-
вил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху 
(ст. 288 ККУ); порушення пішоходом, велосипедистом, їздовим, ремонт-
ником тощо правил, які забезпечують безпечну роботу автотранспор-
ту (ст. 291 ККУ) [3].
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Деякі статті, що передбачають відповідальність за злочини даної ка-
тегорії, містять вказівку на потерпілого (наприклад, працівники тран-
спорту та близькі їм особи — ст. 280 КК; екіпаж і пасажири судна, 
з яким  відбулося зіткнення, а також зустрінуті в морі або на іншому 
водному шляху особи, які зазнали лиха — ст. 284 КК) [5].
Від кримінальних правопорушень передбачених цим розділом потер-

піло: в 2017 р. 12 088 осіб, з яких осіб жіночої статті 4156, 516 не-
повнолітніх осіб та 552 малолітні особи, загинуло 2395 осіб; в 2018 р. 
10 260 осіб, з яких осіб жіночої статті 3610, 386 неповнолітніх осіб 
та 500 малолітніх осіб, загинуло 2150 осіб; в 2019 р. 10 408 осіб, 
з яких  осіб жіночої статті 3581, 489 неповнолітніх осіб та 467 мало-
літніх осіб, загинуло 2266 осіб; в 2020 р. 10 130 осіб, з яких осіб жі-
ночої статті 3365, 584 неповнолітні особи та 369 малолітніх осіб, за-
гинуло 2188 осіб [2].
Кожний четвертий злочин в Україні, що пов’язаний з порушенням 

правил дорожнього руху, призводить до смерті потерпілого. Цей показ-
ник у 5–7 разів вищий ніж в Австрії, Німеччині, Португалії, Швеції, та 
у 2–3 рази більше ніж в Угорщині, Данії, Фінляндії, Франції.
Попередити випадки дорожньо-транспортного травматизму та зни-

зити смертність і кількість травм можна, скоригувавши свою поведін-
ку. Рухаючись автодорогою, необхідно суворо дотримуватись правил 
дорожнього руху та поважати інших його учасників.
Особливості профілактики автотранспортних кримінальних право-

порушень пов’язані з необхідністю комплексного впливу на всі елемен-
ти системи «людина — автомобіль — дорога». Тому поряд із заходами, 
що забезпечують дотримання водіями норм безпеки (підбір, навчання, 
виховання, контроль), важливими є заходи, що забезпечують безпеч-
ний рух інших його учасників, зокрема пішоходів, а також заходи, що 
попереджують та усувають умови виникнення аварійних ситуацій, які 
залежать від стану доріг і транспортних засобів. Крім того, важливи-
ми є правові заходи, зокрема, одним з таких важливих є криміналіза-
ція ст. 286-1 ККУ у 2021 р.
До заходів віктимологічної профілактики дорожньо-транспортних 

кримінальних правопорушень належать: припинення порушень некри-
мінального характеру, які можуть перерости в автотранспортні кри-
мінальні правопорушення; виявлення та усунення конкретних обста-
вин, що сприяють виникненню аварійної обстановки (стан доріг, тран-
спортних засобів, водіїв); виявлення та усунення за матеріалами кри-
мінальних проваджень причин і умов конкретних кримінальних пра-
вопорушень; проведення правової і виховної роботи з водіями, які об-
слуговують населення та інші.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Кожна демократична держава прагне до модернізації законодавства, 
покращення життя населення та змістовне оновлення механізмів, що 
регулюють політику застосування примусу при тому чи іншому випад-
ку. Наша країна не є винятком, тому 28 квітня 2020 р. набув чиннос-
ті Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», мета якого 
якраз і спрямована на вирішення питань боротьби та запобігання не-
законному обігу фінансів.
Перш за все, слід сказати, що даний Закон дає більше можливостей 

правоохоронним органам України та іншим суб’єктам контролю запобі-
гати порушенням, виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’я-
зані з відмиванням доходів та іншими незаконними і сумнівними фінан-
совими операціями, тобто здійснювати фінансовий моніторинг. По-дру-
ге, цей нормативно-правовий акт підіймає рейтинг держави, оскільки 
прийнятий відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стандартів 
Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та 
інших правових джерел, наприклад, таких, як Регламент Європейсько-
го Союзу 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові пере-
кази» [1]. Але суть новоприйнятого Закону полягає в тому, що будь-
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який сумнів у походженні коштів зі сторони суб’єктів фінансового мо-
ніторингу, наприклад, банкірів, йде не у вашу користь, і не важливо, 
чи-то ви фізична особа, ФОП або юридична особа — всі повинні пока-
зати походження коштів. Банки цікавить, що за кошти зараховані на 
рахунок та звідки вони, чи сплачені податки, чи відповідає загальна 
сума надходжень інформації у декларації тощо [3].
Яскравим зразком того, що під контроль підпадають не тільки дер-

жавні службовці, політики, підприємці, а й звичайні громадяни, є ви-
криття податківцями у Харківській області особи, що здійснила витра-
ти (придбання низки автомобілів та земельних ділянок на 20 млн грн) 
без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження [2]. Адже 
новим законом запроваджено так званий ризик-орієнтований підхід у ді-
яльності суб’єктів моніторингу з такими критеріями ризику, як: ризики 
по клієнтах (ймовірність, що його активи були отримані злочинним шля-
хом), по географічному розташуванню їх реєстрації (чи здійснюються 
діяльність у місцях підвищеного ризику) та по способах надання (отри-
мання) послуг [4]. Тобто, здійснюєш явно непрозору фінансову опера-
цію — будь готовий до прискіпливої перевірки. До того ж, існують нор-
мативно-правові акти, за допомогою яких кожен клієнт банку може ді-
знатися, за якими критеріями оцінюватимуть його діяльність і що для 
банку буде підозрілим. Ці критерії вказані у додатках 19 та 20 Поло-
ження про здійснення банками фінансового моніторингу [3].
Також новий закон збільшив кількість суб’єктів, які здійснюватимуть 

первинний фінансовий моніторинг. Так, список контролерів поповнив-
ся аудиторами, бухгалтерами, адвокатами, нотаріусами та іншими, яких 
законодавець відніс до спеціальних суб’єктів, але таких, що діють не в 
рамках трудових правовідносин. Слід додати, що і постачальники по-
слуг, які пов’язані з обігом віртуальних активів, теж є суб’єктами пер-
винного фінансового контролю. Це означає, що біржі та сервіси з обміну 
віртуальних активів більше не зацікавлені у приватності своїх клієн-
тів. Ці установи зацікавлені у вимушеній верифікації клієнтів та захис-
ті власних інтересів з огляду на нові правила фінансового моніторин-
гу. Це стосується випадків, коли операція в криптовалюті провадиться 
у розмірі більше 55 000 грн в еквіваленті [3]. А як ми пам’ятаємо, вір-
туальні активи вже стали об’єктом цивільного обігу, тому до них і по-
винні застосовуватись міри контролю, як і до матеріальних грошей.
Разом з тим, порогові суми для обов’язкового моніторингу було збіль-

шено зі 150 до 400 тис. грн, а от підстави — навпаки, зменшено (на-
разі їх усього чотири). Доречно пояснити, що у разі десятирічного об-
слуговування банком свого клієнта, при знанні джерела його прибутків, 
легальну звітність і сплату податків, то не потрібно кожен раз переві-
ряти доцільність операції, навіть якщо вона перевищує порогову суму. 
Водночас, якщо цей клієнт 10 років займається, наприклад, торгівлею 
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овочами, а зараз вирішив перерахувати мільйони за поставку метало-
брухту, то банку потрібно задуматися [6]. Але Закон також передба-
чає грошові перекази, на які не поширюється згаданий контроль. Ними 
є операції зі зняття коштів з власного рахунка; з метою сплати подат-
ків, платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне 
страхування, штрафних санкцій та пені; готівкою в межах України на 
суму, що є меншою за 5 тисяч гривень та інші операції, передбачені 
ч. 19 ст. 14 Закону [4].
Деякі нововведення закріпились у новому Законі через пандемію 

COVID-19. Справа у тім, що тепер дистанційна ідентифікація та вери-
фікація клієнта банку є реальною. Так, банк може здійснити верифіка-
цію фізичної особи шляхом використання або системи BankID НБУ та 
кваліфікованого електронного підпису (КЕП), яка полягає у легкому і 
безпечному доступі до онлайн-послуг, або за допомогою додатку «Дія», 
або через відеоверифікацію, тобто спілкування клієнта і уповноважено-
го працівника у режимі реального часу через онлайн-трансляцію, або 
іншими простими способами, передбаченими законодавством [5]. НБУ 
пропонує клієнтам як повноцінну, так і спрощеному модель дистанцій-
ної верифікації, застосування яких залежить від окремих факторів (суми 
фінансової операції тощо).
Аналогічно зміни торкнулись і механізму застосування санкцій. 

Окрім значного збільшення розмірів штрафів за порушення законодав-
ства у сфері фінансового моніторингу, з’явилась можливість негайно, 
без попереднього повідомлення клієнта, заморожувати активи, які по-
в’язані з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення та їх 
фінансуванням [4]. Деякі оцінюють такі оновлення на краще, інші ж 
вважають штрафні санкції невиправданими або такими, що не узгоджу-
ються з іншими санкціями статей КУпАП [1].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що Закон розширив перелік су-

б’єктів контролю, удосконалив процедури щодо його здійснення та майже 
вперше на законодавчому рівні врегулював питання поводження з крип-
товалютою. Це логічно пов’язано як з економічною ситуа цією в державі, 
так і відповідає міжнародним стандартам, до яких прагне Україна .
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ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ: 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ

Контрабанда — це негативне явище, яке впливає на економіку, іс-
торичні та національні інтереси держави. Сучасний період характери-
зується активізацією скоєння цих кримінальних правопорушень, що по-
яснюється безконтрольністю частини державного кордону на сході кра-
їни, великою кількістю нерезидентів, які фінансово спроможні купувати 
об’єкти культурного надбання України, зокрема зросла контрабанда 
культурних цінностей — об’єктів матеріальної та духовної культури, 
що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і під-
лягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодав-
ства України [3].
Статистика каже, що за останні роки з музеїв України було викраде-

но щонайменше 3 тисячі витворів мистецтва. При цьому, їх часто про-
сто замінюють підробками, ринок яких нині ледь не перевищує ринок 
творів-оригіналів [5]. Крім того, такі діяння мають характер транснаці-
ональної злочинності, оскільки, по-перше, за оцінкою Інтерполу, тільки 
в Західній Європі діє близько 40 організованих злочинних угрупувань, 
що спеціалізуються на контрабанді культурних цінностей з України, 
а, по-друге, розплата за такі «товари» є достатньою для фінансуван-
ня нових кримінально-протиправних діянь, адже, до прикладу, середня 
вартість звичайного золота становить 20 доларів за 1 грам, у той час, 
як «скіфське» золото тієї ж ваги дорівнює близько 7 тисяч доларів [2]. 
Розуміємо, що інтерес злочинців більш прикутий до останнього варіан-
ту, який обіцяє суму «винагороди» значно вище.
Відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України, контрабан-

да карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або ж 
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на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна [1]. Слід 
додати, що контрабанда культурних цінностей ніяк не відділяється від 
інших предметів, що можуть незаконно перетинати кордон, бо санк-
ція статті передбачає ідентичне покарання. Це говорить лише про те, 
що контрабанда культурних цінностей становить для держави таку ж 
суспільну небезпеку і несе за собою такі ж негативні наслідки у сфері 
економічного, політичного, культурного, духовного життя, національ-
ної безпеки, як і контрабанда отруйних, сильнодіючих, вибухових ре-
човин, радіоактивних матеріалів або зброї.
Останніми новинами розголосу набули такі контрабандні справи: 

контрабанда іноземцем двох альбомів нумізматичної колекції, яка скла-
далася із 159 монет сріблястого кольору, карбованих у період 1800–
1930 років. Хоч законодавством і передбачено наявність обов’язково-
го дозволу, який видається органами Державної служби контролю за 
перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України, 
зрозуміло, що такого роду документів у затриманого громадянина не 
було [4]; партії книг релігійної тематики початку ХХ ст.; дорогоцін-
ностей та старовинної зброї, за експертними висновками вік яких ста-
новив більше тисячі років. Однією з найбільш резонансних справ, що 
вже увійшла в історію України, є вчинена у 1997 р. крадіжка з Черні-
гівського художнього музею, звідки вкрадено 13 картин на суму 3 млн 
доларів, які досі не вдалося відшукати й повернути [5]. І таких справ 
чимало, адже кожен рік за матеріалами митниці оформляється майже 
200 справ про порушення митних правил за фактом контрабандного 
вивезення історичних та культурних цінностей та порушується близь-
ко 20 кримінальних справ [2].
Аналізуючи наведені вище факти, слід негайно чинити опір і якомо-

га швидше ліквідовувати прояви культурної контрабанди. Цілком ло-
гічно буде встановити більш тяжке покарання за контрабанду чи не-
повернення незаконно вивезених культурних цінностей [5]. Є. П. Гай-
воронський серед кількох заходів по запобіганню контрабанди виділяв 
такі, як проведення повного обліку й маркірування особливо цінних 
предметів культурного надбання незалежно від місця їх зберігання; 
створення Державного реєстру культурних цінностей; боротьба з не-
законними археологічними розкопками, відштовхуючись від того, що 
предметом контрабанди частіше стають речі, що знаходяться у музеях, 
культових спорудах, галереях та приватних колекціях та знахідки, ви-
явлені під час проведення археологічних розкопок [6]. Також деяки-
ми науковцями пропонувалось створити окремий підрозділ, метою яко-
го буде боротьба з порушеннями у сфері саме культурних цінностей, 
сформувати загальнодержавний каталог переміщення культурних цін-
ностей за допомогою спеціальних автоматизованих систем обліку та 
інше. Стосовно каталогу, можна навести приклад, як в Італії був ство-
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рений реєстр викрадених картин та творів мистецтва. Згодом, на його 
основі у 1991 р. була створена приватна міжнародна база даних, роз-
роблена для пошуку вкрадених творів мистецтва та антикваріату (Art 
Loss Register) і завдяки їй було повернуто законним власникам близь-
ко 1400 творів мистецтва [6].
Крім того, Україна бере участь у міжнародному співробітництві у 

галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цін-
ностей, передачі права власності на них, а також у поверненні закон-
ним власникам незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей 
відповідно до Конституції та законодавства України [3]. Превентивні 
заходи також мають сенс. Зокрема, це стосується підписання різнома-
нітних угод між державами, як-от «Пакт Реріха», який направлений на 
захист культурної спадщини.
Таким чином, у сучасному світі контрабанда культурних та історич-

них цінностей має всеохоплюючий характер, а протидія їй набула осо-
бливого значення. Україні слід переймати світовий досвід, вдоскона-
лювати законодавство та ретельніше здійснювати контроль і охорону 
за культурним надбанням. Тільки в сукупності правотворчих і правоза-
стосовних заходів буде результат, який максимально нівелює злочинні 
прояви культурної контрабанди.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Досить актуальним питанням сьогодення є захист прав і свобод лю-
дини в демократичному суспільстві. Важливо зазначити, що задля за-
безпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина не лише 
держава, а й міжнародне співтовариство вдається до такого зобов’я-
зання як обмеження прав і свобод одних осіб, аби не порушити пра-
ва інших осіб.
Актуальність даної тематики визначається значною кількістю на-

укових праць юристів. Зокрема, таку проблему досліджували М. Сав-
чин, Б. Сидорець, О. Скрипнюк, В. Сорокун, Т. Слінько і багато інших 
учених.
Не зважаючи на те, що ми живемо в XXI ст., проблема обмеження 

прав і свобод людини була і є актуальною у світі.
Метою дослідження є аналіз правового інституту обмеження прав 

людини, що безумовно є необхідним інструментом для функціонування 
демократичного суспільства.
Права людини — це її суб’єктивні можливості самостійно, вільно й 

незалежно від інших осіб визначати міру та спосіб власної поведінки, 
що не заборонена законодавством і не порушує права та свободи інших 
людей. У ХХІ ст. можна говорити про становлення 4 покоління прав 
людини (наприклад, право людини на штучну смерть (евтаназію); пра-
во жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім’ї, 
вирощування органів людини з її стовбурових клітин та ін.).
Обмеження прав і свобод людини — це інститут права, який містить 

в собі узгоджені між собою норми конституційного, кримінального, ци-
вільного, адміністративного й інших галузей права, які встановлюють 
порядок, підстави, умови, правомірність, механізми звуження змісту й 
обсягу прав людини.
В ч. 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосу-

вання практики Європейського суду з прав людини», зазначено, що 
суди під час розгляду справ повинні вдаватися до застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) та Конвенцію 
про захист прав людини і основоположних свобод [1]. Втім, основним 
джерелом досліджуваного інституту є Конституція України: ст. 21 пе-
редбачає, що права і свободи людини є непорушними й невідчужува-
ними; ст. 22 зазначає, що прийняття нових законів та внесення змін 
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до чинних не допускає звуження змісту та обсягу прав і свобод люди-
ни та громадянина [2].
Враховуючи вищевикладену інформацію, можна зробити висновок, 

що Конституція України притримується такого підходу, як те, що пра-
ва можна обмежити лише для загального блага в разі необхідності й 
обгрунтованої доцільності. Законодавство створює умови, що унемож-
ливлюють зловживання нормами інститут обмеження прав з корисли-
вих мотивів та використання владних повноважень органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування.
Міжнародне законодавство в ст. 29 Загальної декларації прав люди-

ни, визначає, що кожна людина повинна зазнавати тільки таких обме-
жень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення поваги 
прав і свобод інших і забезпечення загального добробуту демократич-
ного суспільства [3].
Сьогодні, як ніколи актуальною є тема обмеження прав і свобод лю-

дини, що пов’язана з епідемією короновірусу. В умовах 2021 р. поши-
рюється питання вакцинації, а саме: «Вакцинація від covid-19 є при-
мусовою чи добровільною згодою?».
Якби мені задали таке запитання, то моя відповідь схилялася б до 

того, що це примусова згода. Переглянувши наказ МОЗ від 16.09.2011 р. 
№ 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» можна 
побачити, що вакцинація від короновірусу не внесена в календар про-
філактичних щеплень [4]. Цей перелік містить в собі щеплення, які ви-
знані безпечними, тому й мають обов’язковий характер. На мою дум-
ку, запропоновані вакцини не можна вважати безпечними для життя та 
здоров’я, адже вони тестуються малий проміжок часу. В рішенні Ради 
Євразійської економічної комісії від 03.11.2016 р. № 78 «Про Правила 
реєстрації та експертизи лікарських засобів для медичного застосуван-
ня» зазначено, що сумарно на розробку однієї вакцини йде приблизно 
10–15 років з урахуванням всіх фаз тестування.
Як працювати, якщо в умовах сьогодення скрізь необхідний серти-

фікат про вакцинацію від COVID-19? Конституцією України гаранто-
вано право кожного на працю, що дає можливість заробляти на жит-
тя та захист від незаконного звільнення. Частиною 2 ст. 40 Кодексу 
законів про працю (далі — КЗпП) передбачено, що власник з власної 
ініціативи може розірвати трудовий договір [5]. Наказ МОЗ № 2153 
від 04.10.2021 р. визначає перелік професій, працівники яких підляга-
ють обов’язковим профілактичним щепленням, а саме працівники цен-
тральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; міс-
цевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів 
вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-
технічної), загальної середньої освіти [6].
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Аналізуючи даний наказ МОЗ, постає питання: «Чому серед перелі-
ку професій немає працівників медичних закладів?». Це питання є ціл-
ком логічним, адже саме ці працівники є в групі ризику зараження ко-
ронавірусом, так як вони безпосередньо контактують з хворими. На мою 
думку, їх не включили в цей список, так як саме відсторонення медиків 
від роботи може коштувати пацієнтам життя.
Згідно зі ст. 233 КЗпП, працівник може звернутися з заявою про 

вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду у справах про звільнення — в 
місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня 
видачі трудової книжки.
Якщо пройшовши всі інстанції в Україні особа не отримала належ-

ної допомоги, тоді потрібно звертатися до ЄСПЛ, так як практика цьо-
го суду у сфері обов’язкової вакцинації і примусового лікування зазна-
ла певної еволюції ще до настання епідемії коронавірусу. Наприклад, 
аналізуючи справу 1998 р. Carlo Boffa v. San Marino Європейська ко-
місія з прав людини відхилила заяву батьків, що відмовилися дати згоду 
на обов’язкове щеплення дітей від гепатиту В, вказавши на необхідний 
механізм запобігання поширення небезпечних хвороб, що є важливим 
інструментом функціонування демократичного суспільства.
У 2012 р. було розглянуто справу Соломахін проти України, в якій 

заявник стверджував, що був підданий примусовій вакцинації без його 
згоди. ЄСПЛ вказав, що «Примусова вакцинація — як і примусове ме-
дичне втручання — пов’язане з втручанням у право на повагу до при-
ватного життя, що має такі складові як фізичну та психологічну недотор-
канність, як це гарантовано частиною першою статті 8». Враховуючи, 
що заявником не було надано пояснення стосовно того, чому від не від-
мовився від вакцинації, чи що завадило йому відмовитися. Як наслідок 
у цій справі ЄСПЛ не визнав порушення ст. 8 [7].
Міжнародні стандарти в умовах 2021 року потребують того, що 

програми необхідної вакцинації мають мати таку передумову як віль-
на та поінформована згода. Вільна згода передбачає відсутність приму-
су, включаючи будь-які негативні наслідки прийнятого особою рішен-
ня. Поінформована згода означає не тільки повідомлення про загальні 
ризики введення препарату, але й інформацію про ризики індивідуаль-
них особливостей і фізичного здоров’я кожного пацієнта.
Висновки . Обмеження прав і свобод є необхідним елементом право-

вої політики демократичного суспільства та всіх держав, що об’єктивно 
зумовлює створення окремого інституту права. Навіть з активним роз-
витком суспільства та появою прав четвертого покоління механізм об-
меження прав і свобод не втрачає своєї ефективності й продовжує дія-
ти, що свідчить про його важливість і гарантує непорушність принципу 
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верховенства права під час вирішення конкретних справ щодо обмежен-
ня прав людини як на національному, так і на міжнародному рівні.
Висловлюючи свою думку про те, чи є вакцинування населення до-

бровільною згодою, мені не хотілося би, щоб склалося враження, що про-
грами обов’язкової вакцинації не повинні існувати і мають бути суворо 
заборонені. Однак, при запровадженні такої програми, законодавець має 
дотримуватись критеріїв правомірного обмеження індивідуальних прав, 
зважаючи на те, що умови обов’язкової вакцинації обмежують право на 
повагу до приватного життя і право на фізичну недоторканість.

Âèêîðèñòàí³ äæåðåëà

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Вер-
ховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/3477-15#Text

2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96-вр#Text

3. Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена резолюцією 
217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_015#Text

4. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості 
й обігу медичних імунобіологічних препаратів : наказ МОЗ України від 16.09.2011 р. 
№ 595. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text

5. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. 
№ 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

6. Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням : наказ МОЗ України від 
04.10.2021 р. № 2153. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-
moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-
organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam

7. Справа «Соломахін проти України» : остаточне рішення Європейського суду 
з прав людини від 15.03.2011 р. (заява № 24429/03). URL: https://ips.ligazakon.
net/document/SOO00428



113

Чернюк В. В.,
ñòóäåíò 4-ãî êóðñó Ìèêîëà¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ïðàâà 

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

Науковий  керівник  — к. ю. н., доцент Минькович-Слободяник О. В.

КОНСТИТУЦІЙНА КРИЗА В УКРАЇНІ

У 2020 р. Конституційний Суд України в закритому засіданні ухва-
лив своє «скандальне» рішення, стосовно певних положень Закону 
України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу Укра-
їни. Це рішення суттєво вплинуло на подальші повноваження, зруй-
нувало та дестабілізувало ефективну роботу Національного агентства 
з питань запобігання корупції. Але за допомогою рішення Ради без-
пеки та оборони, після термінового скликання Президентом України, 
певні інструменти, які регулюють відносини у сфері повноважень На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції вдалося віднови-
ти. Дане суперечливе рішення Конституційного Суду України поста-
вило питання і перед Президентом України і перед суспільством: Чи є 
насправді склад суду доброчесним та чи відповідає він високому рівню 
суспільної довіри [3]?
Своїм рішення Конституційний Суд України заблокував один із на-

прямів роботи Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції — декларування. Оскільки, декларування є одним із найважливіших 
напрямів антикорупційної системи, агентство майже втратило можли-
вість контролювати декларації державних службовців.
На виконання рішення Конституційного Суду України Національне 

агентство з питань запобігання корупції припинило доступ до публічної 
частини Реєстру декларацій, який вдалося лише завдяки розпоряджен-
ню Уряду. Агентство втратило повноваження контролювати своєчас-
ність подання декларацій, перевіряти повноту та достовірність інформа-
ції, робити запити та отримувати пояснення від суб’єктів декларування. 
Попри це, можливість і обов’язок подавати декларації залишається. Од-
нак, якщо раніше Система логічного та арифметичного контролю (ЛАК) 
автоматично присвоювала кожній декларації «показник рейтингу ризи-
ку», то тепер Агентство позбавили права користуватися і цим інстру-
ментом. Національне агентство з питань запобігання корупції тепер не 
має можливості розглядати та реагувати на звернення, в тому числі й 
від викривачів, про порушення вимог декларування [2; 5].
Наслідком такого рішення органу Конституційного контролю стала 

втрата обов’язку чиновниками повідомляти про суттєві зміни у майно-
вому становищі. В свою чергу, Національне агентство з питань запобі-
гання корупції, обмежили та позбавили права складати адміністратив-
ні протоколи, що призвело до ситуації, що високопосадовці, керуючись 
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новими положеннями законодавства, з легкістю здатні обійти систему 
декларування, не підпадаючи під будь-яку відповідальність.
На мою думку, у державі, яка прагне мати Європейський рівень і рі-

вень європейської спільноти, ідея боротьби з корупцією повинна бути 
першочерговою і Конституційний Суд України, як орган конституцій-
ної юстиції, в першу чергу, має докладати зусиль в цьому напрямку. Як 
видається, приймаючи такого роду рішення, Конституційний суд Укра-
їни зобов’язаний керуватись вимогами Конституції в першу чергу, ан-
тикорупційним законодавством і передбачати, як саме вплине його рі-
шення на подальшу політико-правову ситуацію в суспільстві, на імідж 
України в зовнішніх зносинах, а також, враховувати запит суспільства 
в питаннях подолання корупції і боротьби з нею, оскільки єдиним дже-
релом влади в Україні залишається народ.
Президент України, будучи гарантом Конституції, не міг не зверну-

ти увагу на таке рішення Конституційного Суду України. На наступ-
ний день після прийняття рішення Конституційним Судом України, він 
зареєстрував у Верховній Раді України свій законопроект «Про віднов-
лення суспільної довіри до конституційного судочинства» [2].
В даному законопроекті чітко передбачено пропозиції, щодо визнан-

ня рішення нікчемним, його повного скасування та припинення повно-
важення усіх суддів Конституційного Суду України, не дивлячись на 
результати голосування суддів.
Якщо ми звернемось до Закону України «Про Конституційний Суд 

України», а саме ст. 21, то саме вона передбачає підстави для звільнен-
ня суддів Конституційного Суду. Також, нею визначається, що рішення 
про звільнення з посади судді Конституційного Суду ухвалює сам Суд, 
щонайменше двома третинами від його конституційного складу [1].
Згідно з Указом Президента України № 79/2020 від 26 лютого 

2021 р. запропонував звільнити увесь склад суду. На наше переконан-
ня, видавши такий нормативно правовий акт, президент вийшов за межі 
своїх повноважень, таким чином, порушивши статтю 106 Конституції 
України, що поставило під сумнів майбутню легітимність нового скла-
ду Конституційного суду України, якщо такий буде [4].
Враховуючи ситуацію яка склалася в нашій державі, мені здається 

доцільним було б розглянути досвід Чилі в розв’язані схожої консти-
туційної кризи. В Чилі був проведений референдум на якому чилійці у 
складі 78 % за проголосували за новий варіант конституції [6].
Сьогодення показує, що конституційна криза поглиблюється щодня. 

Насправді, не вбачаємо вирішення даної ситуації в можливості відно-
вити усі повноваження Національного агентства з запобігань корупції 
та окремі положення Кримінального кодексу України, які були втра-
чені унаслідок прийнятого рішення, задля повернення курсу країни на 
Європейський шлях.
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Суспільство України, на мою думку, має тотальна недовіру до скла-
ду Конституційного Суду України. Вважаємо за необхідним звільнен-
ня усіх суддів Конституційного Суду України, яке б вони ініціювали 
самі для себе, виходячи з положень закону про Конституційний Суд 
Украї ни. Але я розумію, що дане моє бачення може бути розцінене як 
утопічне, тому більш реальний варіант вбачаю, в законодавчій ініці-
ативі президента, щодо перегляду деяких положень Закону України 
«Про Конституційний Суд України» питання процедури відсторонен-
ня і звільнення суддів.
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ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Встановлення криміногенних факторів сприяє запобіганню вчинен-
ню кримінальних правопорушень у майбутньому, що входить до зобо-
в’язань правоохоронних органів. Одним з таких криміногенних факто-
рів є віктимна поведінка потерпілого. Звідси актуальним видається до-
слідження віктимологічної профілактики в сучасній Україні.
В юридичній літературі значення поведінки потерпілого розгляда-

лися В. Є  Батюковою, В. І. Борисовим, О. М. Джужею, І. І. Карпецом, 
В. Є. Квашисом, Н. Ф. Кузнецовою, А. А. Ранецкою, М. Х. Рустамбає-
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вим, В. О. Туляковим, В. В. Мальцевим та іншими відомими вченими. 
Науковці зробили значний внесок у дослідження теоретичних аспектів 
розвитку віктимологічної профілактики в Україні. Однак, деякі питан-
ня залишаються відкритими для дискусій.
Метою даної публікації є розгляд віктимологічної профілактики в 

сучасній Україні.
Поняття віктимологічної профілактики науковцями визначається по-

різному: як специфічна діяльність соціальних інститутів, спрямовану на 
виявлення, усунення або нейтралізацію факторів, обставин, ситуацій, 
що формують віктимну поведінку й обумовлюють вчинення криміналь-
них правопорушень [1, с. 311]; як система взаємопов’язаних, організа-
ційно забезпечених державних, громадських й індивідуальних заходів, 
спрямованих на виявлення та усунення або нейтралізацію чинників, що 
формують особисту або масову можливість стати жертвою кримінально-
го правопорушення [2, с. 157].
Залежно від цілей і завдань, віктимологічна профілактика має три 

рівні: загальносоціальний, спеціальний та індивідуальний. Загальносо-
ціальний рівень охоплює заходи, пов’язані з виконанням соціально-еко-
номічних і культурно-виховних завдань, спрямованих на усунення чи 
нейтралізацію чинників та факторів, що сприяють процесу віктиміза-
ції громадян. Спеціальний рівень віктимологічної профілактики перед-
бачає здійснення державними органами, громадськими об’єднаннями та 
окремими громадянами заходів, які мають за мету запобігання злочинам 
шляхом недопущення реалізації віктимних властивостей окремих груп 
осіб (неповнолітніх, осіб похилого віку, представників окремих профе-
сій тощо). Індивідуальний рівень охоплює профілактичні заходи стосов-
но осіб, які, ураховуючи їх поведінку або сукупність характеристик як 
осіб, можуть стати жертвами насильницьких злочинів. Ці заходи спря-
мовано на підвищення захисних реакцій, а також забезпечення особис-
тої, майнової та іншої безпеки цих громадян [3, с. 185].
На наш погляд, серед головних напрямів віктимологічної політики, 

частиною якої, за словами професора В. О. Тулякова є віктимологічна 
профілактика [4, с. 96], мають бути визначено такі пріоритетні:

— прагнення до максимально ефективного використання суспіль-
ного потенціалу, можливостей інститутів громадянського суспільства, 
релігійних об’єднань, соціальних фундацій, органів місцевого самовря-
дування для зниження рівня кримінальних загроз населенню, для про-
пагандистської роботи, для надання моральної, організаційної і, за мож-
ливості, матеріальної допомоги жертві кримінального правопорушення. 
На наш погляд, сучасній Україні саме об’єднання зусиль усього сус-
пільства, а не окремих державних інституцій, є більш ефективним у 
віктимологічній профілактиці, у підтримці жертв кримінальних пра-
вопорушень; 
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— створення передумов для співпраці всіх зацікавлених суб’єктів 
віктимологічної профілактики України з державними органами і гро-
мадськими організаціями, що здійснюють віктимологічну профілактику 
у різних державах світу, з метою координації діяльності щодо захисту 
особи від кримінальних загроз в епоху глобалізації, вивчення досвіду за-
рубіжних держав і рішень міжнародних інституцій з прав людини, роз-
робленні спільних програм з девіктимізації соціуму [5, c. 114]. У цьому 
сенсі слід згадати приміром Європейську конвенцію про відшкодуван-
ня шкоди жертвам насильницьких злочині, прийняту ще 24 листопада 
1983 р. в Страсбурзі, у якій визначені основні засади щодо відшко-
дування збитку жертвам кримінальних правопорушень з боку держа-
ви і міжнародної співпраці у цій сфері країн-членів. Дану конвенція 
наша держава підписала ще 2005 р., але, на жаль, ще не ратифікува-
ла, не зважаючи на те, що прийнято ряд кроків для цього, зокрема на-
працьовано законодавчі акти: проєкти Законів України «Про ратифі-
кацію Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам на-
сильницьких злочинів», «Про компенсацію збитків жертвам умисних на-
сильницьких злочинів». Це приклад того, що в Україні мало робиться 
в даному напрямку;

— забезпечення пріоритету у захисті прав жертви кримінального 
правопорушення і суспільних інтересів перед захистом прав правопо-
рушника за неухильного дотримання загальних прав людини. На наш 
погляд, багато чого слід зробити в різних галузях права: конституцій-
ному(створення модельних законів з прав жертв кримінальних правопо-
рушень і зловживання владою); адміністративному (узгодження систе-
ми управління і поводження з жертвами кримінальних правопорушень, 
розвиток моделей віктимологічного моніторингу, організація повноцін-
ної системи віктимологічної профілактики); кримінальному та кримі-
нально-виконавчому (вирішення питання про місце і роль потерпілого в 
механізмі кримінально-протиправної поведінки, її кримінально-правово-
го значення, проблеми ролі жертви і її поведінки в процесі призначен-
ня та виконання покарань, ресоціалізації злочинців тощо); кримінально-
процесуальному праві (зміна положення потерпілого в кримінальному 
процесі, зокрема щодо механізмів відшкодування шкоди, забезпечення 
процесуальних гарантій дотримання прав людини);

— неухильне дотримання принципу справедливості щодо злочинця 
і його жертви. Нагадаємо, що віктимологію не слід розглядати як на-
уку про «вину жертви», тому засада справедливості тут якнайяскраві-
ше має бути реалізована.
Таким чином, сьогодні стає очевидним, що соціально-правовий контр-

оль за кримінальною протиправністю не може бути достатньо ефектив-
ним, якщо не враховувати всі її соціальні наслідки, серед яких важливе 
місце посідають узагальнені соціальні характеристики потерпілих і за-
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подіяної їм шкоди. Зрозуміло, при цьому дуже важливим і перспектив-
ним є досвід закордонної кримінологічної науки, включаючи її віктимо-
логічний сегмент. Проте його адаптація є не такою простою справою, 
як це може здатися на перший погляд.
Проблема віктимологічної профілактики в сучасній Україні вимагає 

подальшого дослідження, а також на основі цього розробки механізмів 
попередження кримінальної протиправності в цілому.
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ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Мабуть кожна людина в ХХІ ст. чула про таку хворобу як COVID -19, 
про її симптоми, про те, що саме вона стала причиною пандемії. Панде-
мію цієї хвороби визнали надзвичайною ситуацією в галузі міжнарод-
ної охорони здоров’я. Сьогодні, враховуючи дану обставину, по всьо-
му світу проводиться вакцинація, яка є, як вважають державні органи 
влади, панацею від захворюваності. В 2019 р., в терміновому порядку, 
провідні фармакологічні компанії світу почали розробку вакцини. Че-
рез рік ці вакцини були представлені на міжнародному ринку і розку-
плені державами. В 2021 р. почалася масова вакцинація — і тут по-
стало питання: наскільки ця вакцина є безпечною?
Як показала практика, після перших щеплень, в країнах почали ви-

никати проблеми пов’язані з побічними ефектами від вакцинації, з до-
ступністю до щеплень, з переліком протипоказань до цих щеплень і, в 
решті решт, відкритим залишається питання встановлення дійсної при-
чини смертей, які відбувались після щеплень. Що було їх причиною? 
Щеплення чи системні захворювання організму.
В медичному світі знають, щоб розробити ефективну, якісну вакци-

ну, необхідно понад 10 років складних досліджень [2]. В Україні сьо-
годні щеплюють людей, по факту, експериментальною вакциною, але 
відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 2153 
встановлений, навіть, перелік професій, представники яких повинні обо-
в’язково щепитися інакше вони не будуть допущені на роботу, до сво-
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їх робочих місць [5]. Перед нами, як перед правниками, постає питан-
ня: чи законною є така діяльність Уряду? Чи не порушує вона при-
родні права людини, які є невід’ємними і щодо яких у держави є не-
гативні зобов’язання?
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, як передає Радіо 

Свобода — сказав про те, що: «Міністерство охорони здоров’я України 
на виконання закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» визначило перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. 
Ми будемо розширяти цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які го-
ворять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії праців-
ників державних установ, організацій, підприємств критично важливих 
сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і пош-
тарі» [6]. При цьому він послався на практику ЄСПЛ, як інстанції, що 
визнає правомірним примусове щеплення.
На думку ЄСПЛ, як необхідною в демократичному суспільстві, мож-

на вважати примусову вакцинацію від хвороб, які закріплені у календа-
рі щепленнь. Прикладом може слугувати рішення у справі «Вавржичка 
та інші проти Чеської Республіки» [1]. В ній йшлося про вакцинацію 
дітей від дев’яти хвороб, включаючи дифтерію, коклюш, правець, полі-
омієліт, гепатит В, кір і краснуху. Насправді, мова йде про обов’язкові 
щеплення проти 9 хвороб, які в усьому світі визнані безпечними (тобто 
вони не несуть будь якої загрози для здоров’я). Вакцини пройшли пере-
вірки більше ніж 50 років назад і всі ці щеплення закріплені у більшос-
ті держав в календарі щепленнь, в тому числі і в Україні. Ознайомив-
шись з календарем щеплень [7], приходимо до висновку, що щеплення 
від COVID-19 не є обов’язковим. Як в такому випадку сприймати обо-
в’язкові до виконання акти, такі як: Наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України і Постанови Кабінету Міністрів України, щодо обов’яз-
кових щеплень від COVID-19.
Враховуючи тотальні карантинні обмеження в державі, які порушу-

ють право на свободу пересування, право на приватне життя, оскільки 
в контексті ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини і основополож-
них свобод, право на збереження таємниці, щодо особистої інформації 
про стан здоров’я — є природнім правом, яке сьогодні також порушу-
ється в зв’язку з тим, що люди зобов’язані відкривати інформацію, щодо 
того, чи вакциновані вони, чи хворіли на COVID-19, чи мають проти-
показання. Таку інформацію сьогодні запитують, як представники сфе-
ри послуг так і працівники поліції (це при тому, що жоден із них немає 
права на отримання такої інформації) люди змушені відкривати інфор-
мацію, яка може бути відкрита виключно за ухвалою суду в криміналь-
ній справі, а також, у випадку їх особистої згоди.
Також вбачається грубе порушення права на працю передбачено-

го Конституцією України, а саме ст. 43 [3], оскільки виконуючи нака-
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зи Міністерства охорони здоров’я України, працедавці зобов’язані від-
сторонювати працівників від займаних посад на підставі ст. 46 Кодексу 
законів про працю без збереження заробітної плати [4]. Дана ситуа-
ція приводить до того, що людина йде на вакцинацію не через власне 
бажання, не через довіру до дій уряду і до даної лікувально-профілак-
тично процедури, а для того щоб вижити! При цьому, в момент вакци-
нації, лікарі просять майбутнього вакцинованого підписати добровіль-
ну згоду на вакцинацію, таким чином, знімаючи з себе відповідальність 
за всі негативні наслідки, які можуть мати вплив на здоров’я людини 
або настати після перенесеного щеплення.
Виходячи з вищевикладеного, ми вбачаємо порушення державою по-

зитивного обов’язку, щодо дотримання балансу між правами конкрет-
ної особи і захистом усього громадянського суспільства.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інформаційні технології так швидко увійшли до нашого життя, що 
ними охоплено всі її сторони. Без них збирання, обробка, передача та 
збереження інформації, як і раніше, залишалися б дуже трудомістким 
процесом, що вимагає участі великої кількості працівників, займаючи 
багато часу. Але ці ж переваги інформаційних технологій у відповід-
ності до законів діалектики перетворилися на свою протилежність, по-
роджуючи не бачені раніше проблеми, особливо в галузі забезпечення 
національної та міжнародної безпеки та у правоохоронній галузі. По-
ширившись на сферу міжнародних відносин, ці проблеми вимагають ви-
рішення у чисто технологічному і технічному плані та у галузі міжна-
родного права. У доінформаційну епоху, коли інформація передавалася 
на паперових носіях, доповнених потім фотодокументами та (мікро-) фо-
топлівками, передачами по радіо та телебаченню, контроль за інформа-
ційними потоками про сторони держави здійснювався дуже ефективно: 
друковані джерела та вітчизняні теле-радіопередачі зазнавали суворої 
цензури, іноземні телерадіопередачі глушилися, а в 1950–1960-ті роки 
навіть заборонялося виробляти та продавати радіоприймачі, здатні при-
ймати «ворожі голоси».
Інша річ сучасний світ. Якщо у другій половині ХХ століття тве-

резомислячі політики дійшли висновку про неможливість забезпечити 
національну безпеку без забезпечення міжнародної безпеки, то зараз 
усіма усвідомлено, що забезпечити міжнародну безпеку без інформацій-
ної неможливо. Цікаво, що гарантом безпеки тоді були саме існуван-
ня ядерної зброї, фатальна небезпека його застосування. Що ж до су-
часних інформаційно-комунікаційних технологій, то їх винахід та за-
стосування є одночасно і загрозою міжнародній безпеці та засобом її 
забезпечення. Найважливішими загрозами тут є насамперед викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій у ворожих цілях про-
ти інформаційних інфраструктур інших держав у політичних, військо-
вих та економічних цілях. Особливо загрожує наслідками кібератака 
на енергетичні мережі, що паралізує і економіку, і обороноздатність. 
У світі відбувається поступова «інформатизація» збройних сил і «інте-
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лектуалізація» традиційних озброєнь. Інформаційна зброя стає важли-
вим елементом воєнного потенціалу держав. Воно ефективно доповнює 
традиційні військові кошти і часом здатне замінити їх. За таких умов 
Україна стає державою, яка на міжнародному рівні порушує питання 
про появу принципово нових (інформаційних) загроз національної та 
міжнародної безпеки у XXI ст.
Вищезгадана відмінність інформаційної зброї від ядерної призвела 

до того, що з початку XXI ст. міждержавні конфлікти все більше набу-
вають форми інформаційних воєн, оскільки вони можуть здійснюватися 
без величезних інвестицій у військову техніку та озброєння, а, найго-
ловніше, без обов’язкового оголошення війни, таємно та транскордон-
но. Ця особливість інформаційної зброї дозволяє використовувати її не 
тільки проти ворогів, а й для контролю за втнутрішньоукраїнськими 
проблеми. Відомі скандали з прослуховуванням американськими спец-
службами телефонних переговорів керівників країн — членів НАТО, 
зламування сайтів політичних діячів тощо. Навіть використання не-
державних суб’єктів виявляється тут більш прийнятним, бо важче до-
вести їхню діяльність для тієї чи іншої держави на відміну від так зва-
них приватних військових компаній [1], типу Blackwater, де cui bono 
досить добре проглядається.
Ще більше підривають міжнародну стабільність і безпеку злочинці-

одинаки, так звані хакери, і злочинні спільноти, що отримали доступ 
до інформаційно-комунікативних технологій і розгортають свою діяль-
ність у кіберпросторі або з метою збагачення, або з політичними цілями 
як міжнародні терористи, тому що їх більше та мотиви різноманітніші.
Втім, крім цих небезпечних для світу хакерів є такі, що працюють на 

користь світової спільноти, розкриваючи злочинні плани урядів та ор-
ганізацій. Від них одержує, наприклад, інформацію WikiLeaks. Оскіль-
ки інформаційно-комунікаційні технології дають ефект для національної 
економіки та оборони тільки тоді, коли вони реалізуються у мережах, то 
перед кожною державою постійно стоїть завдання зберегти їхню відмін-
ність від несанкціонованого проникнення. Однією зі складових частин 
вирішення цих проблем як у демократичних державах, так і в Україні 
є створення потужної нормативно-правової бази.
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ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ

Актуальність питання захисту прав дітей визначається цивілізацій-
ним розвитком людства, зміною і багатогранністю суспільних відносин, 
необхідністю виховання майбутніх поколінь у повазі до людської гід-
ності, відповідальності за своє життя і життя майбутніх поколінь, збе-
реження довкілля.
Будь-яка цивілізована країна дбає про створення дієвих умов для 

захисту прав та законних інтересів своїх громадян, особливо коли мова 
йдеться про дітей. Людство пройшло складний, довгий шлях до усві-
домлення і закріплення прав дитини як учасника суспільних відно-
син. Конвенція ООН про права дитини була прийнята 20.11.1989 р., 
а для України вона стала складовою національного законодавства з 
27.09.1991 р. [1].
За кожною дитиною країною-підписантом визнаються права без будь-

якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релі-
гії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або со-
ціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження 
дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обста-
вин. Держави повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечен-
ня захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підста-
ві статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, 
батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї [1].
За Конвенцією і національним законодавством дитиною вважаєть-

ся особа до 18 року [2].
Сімейні права дитини — це суб’єктивні права, що належать дити-

ні з моменту народження або в силу закону до досягнення нею повно-
ліття та спрямовані на забезпечення її сімейним вихованням, можли-
вістю фізичного, розумового, духовного, морального і соціального роз-
витку [3].
Особисті немайнові права дитини можна розділити на групи: пра-

ва, що пов’язанні с походженням дитини і її реєстрації; права, що іден-
тифікують дитину як учасника правовідносин; права щодо належного 
батьківського виховання; права на проживання в сім’ї і право на спіл-
кування з родичами; права на висловлювання своєї думки; права щодо 
захисту прав та її інтересів. Здійснення прав дітей базуються на таких 
принципах як рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини, незалеж-
но від того чи перебувають вони у шлюбі, чи проживають разом з ди-
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тиною чи окремо від неї; рівність прав та обов’язків дітей щодо бать-
ків. Діти народжені у шлюбі, діти народжені поза шлюбом, народжені 
за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій, на-
роджені сурогатною матір’ю чи усиновлені діти — мають однакові пра-
ва, що захищаються державою.
Захист прав являє собою правомірну реакцію учасників відносин, 

суспільства та держави на порушення прав, їх невизнання або оспо-
рювання, з метою відновлення прав, припинення дій що порушують ці 
права, визнання прав, відшкодування завданої матеріальної чи мораль-
ної шкоди.
Сучасне законодавство визнає суб’єктами, які можуть звернутися за 

захистом прав дітей : батьків (до речі захист є обов’язком батьків, а не 
їхнім правом), усиновлювачів, опікунів і піклувальників, органи влади 
(Уповноважений Верховної Ради з прав дитини) і місцевого самовряду-
вання (органи опіки і піклування), саму дитину, яка досягла чотирнад-
цятиліття, інших членів сім’ї. Право батьків звертатися за захистом прав 
дитини зберігаються і у випадку коли сама дитина має таке право.
Органи, що здатні забезпечити цей захист є досить різними за своєю  

юрисдикцією і тими засобами захисту, що вони застосовують задля від-
новлення порушених прав дитини. Вибір способу захисту завжди за-
лежить від самого порушення, волі позивача і ефективності у тому чи 
іншому випадку. Спір батьків щодо імені і прізвища дитини, питання 
спілкування з дитиною того з батьків, який проживає окремо — можуть 
вирішити і органи опіки і піклування, а може і суд.
Захист прав дитини щодо встановлення її походження від батьків, які 

не перебувають у шлюбі, при відсутності спільної заяви матері і бать-
ка відбувається шляхом визнання батьківства тільки за рішенням суду. 
Таке рішення суду встановлює правовідносини між дитиною і батьком, 
змістом якого є права і обов’язки батьків і дітей.
У разі знаходження дітей у сім’ї, де є безпосередня загроза для жит-

тя або здоров’я дитини, органи опіки та піклування повинні прийняти 
рішення про негайне відібрання дітей від батьків.
Невиконання батьком або матір’ю обов’язку щодо утримання дитини 

тягне застосування примусового виконання цього обов’язку — прису-
дження аліментів на утримання дитини. Невиконання обов’язків щодо 
належного виховання, навчання, піклування або зловживання бать-
ківськими правами, може стати підставою застосування такого спосо-
бу захисту як припинення правовідносин — позбавлення батьківських 
прав.
Сімейне законодавство України наголошує принцип максимального 

урахування інтересів дитини, пріоритет сімейного виховання, тому від-
новлення правовідношення є теж способом захисту прав і інтересів ди-
тини. Стаття 169 Сімейного кодексу України надає можливість батькам, 
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позбавленим батьківських прав звернутися до суду за поновленням цих 
прав. При наявності доказів, що особа виправилася, вона може викону-
вати батьківські права, суд приймає відповідне рішення чим відновлює 
правовий зв’язок між дитиною та батьком чи матір’ю. Таке відновлен-
ня прав неможливо коли дитина була усиновлена або досягла повно-
ліття, що є цілком логічним.
На відміну від Цивільного кодексу, Сімейним кодексом передбаче-

ний такий спосіб захисту порушених прав як анулювання правовідно-
шення. Так суд може визнати усиновлення недійсним у разі якщо воно 
проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхід-
ною, у разі встановлення фіктивності усиновлення, якщо воно прове-
дене на підставі підроблених документів тощо. Усиновлення, визнане 
недійсним, анулюється з моменту його здійснення.
Одже, право дітей на захист їхніх прав і законних інтересів є суб’єк-

тивним правом дитини, що забезпечується обов’язком батьків, держав-
них органів і органів самоврядування, судом здійснити дії, що спрямо-
вані на відновлення прав, визнання прав чи усунення негативних на-
слідків, що виникли внаслідок порушення чи невизнання прав. Перелік 
способів захисту не є вичерпним, вибір способу захисту залежить від 
характеру порушення права.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Суверенітет будь-якої держави значною мірою залежить від стану її 
економіки, яка в свою чергу залежить від діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, їх фінансової спроможності, бізнесової стабільності, 
законодавчого забезпечення безпеки господарської діяльності та гаран-
тування захисту своїх прав та інтересів.
Будь-які соціальні, політичні, наукові або технічні процеси безпо-

середньо впливають на господарську діяльність, спонукають підприєм-
ців модернізувати виробництво, змінювати напрямки своєї діяльності, 
розширяти ринки збуту своєї продукції, удосконалювати технологічні 
процеси та використовувати наукові дослідження. Крім того, суб’єкти 
підприємницької діяльності повинні враховувати та дотримуватись ви-
мог чинного законодавства, яке регламентує правовідносини, які ви-
никають в процесі їх діяльності. Це стосується як організації власно-
го бізнесу так й взаємодія с органами державної влади та місцевого са-
моврядування.
Безперечно не можна не помітити необхідність диджиталізації в гос-

подарській діяльності. По-перше, це вирішує велику кількість організа-
ційних питань: можливість створення нового суб’єкта (юридичну особу 
або ФОП) з використанням платформи Дія. По-друге, можливість отри-
мання будь якої необхідної інформації в Інтернеті щодо нових техноло-
гій, досліджень тощо. В-третє, використовуючи електроні реєстри (ре-
єстр обтяжень, реєстр боржників, державний реєстр юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців, єдиний державний реєстр судових рішень тощо) 
можна приймати більш безпечні рішення, забезпечуючи безпеку своєму 
бізнесу. В четверте, в налагодженні взаємовідносин з державними орга-
нами, зокрема контролюючими, здійснюється запобігання корупційним 
проявам. Та в шосте, це неабияк здешевлює організацію та ведення біз-
несу: електронне листування, замість листування на папері, направлен-
ня електронної податкової звітності, звернення до суду тощо.

18 вересня 2019 р. було прийнято постанову № 856 «Питання Мі-
ністерства цифрової трансформації», яким було затверджено Положен-
ня про зазначене міністерство. Так до його компетенції належить:

• формування та реалізацію державної політики у сфері цифровіза-
ції, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування 
та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства;

© Лазарєва Н. М., 2021



128

• формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку 
цифрових навичок та цифрових прав громадян;

• формування та реалізацію державної політики у сфері відкритих 
даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 
інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового досту-
пу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу;

• формування та реалізацію державної політики у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг;

• формування та реалізацію державної політики у сфері електрон-
них довірчих послуг;

• формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку 
ІТ-індустрії;

• виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом 
забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових 
відносин у сфері електронних довірчих послуг [1].
Щоб перетворити Україну на справжню цифрову державу, потріб-

но оцифрувати ще багато послуг, оновити законодавчу базу, упоряд-
кувати роботу державних реєстрів, забезпечити технічні можливості й 
захист даних. Саме з цією метою було створено портал Дія.
Для суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають рішення 

про участь у тендерах, які проводяться органами публічної влади з ме-
тою укладання господарських правочинів, використання інтернет-ре-
сурсів стає запорукою прозорості, гласності та запобігання проявам ко-
рупції. Україна взяла на себе зобов’язання щодо виконання Директиви 
№ 2004/17/ЄС та №2004/18/ЄС які саме й передбачають можливість 
використання електронних аукціонів для підвищення прозорості та роз-
витку електронних закупівель [2].
Дуже цікавим є досвід Республіки Біларусь у напрямку розвитку ді-

ючого законодавства, що регулює питання використання криптовалю-
ти — біткойнів.

21 грудня 2017 р. було прийнято Декрет Президента Республіки 
Біларусь «Про розвиток цифрової економіки», норми якого спрямова-
ні на створення умов для впровадження в економіку Республіки Біло-
русь технології реєстру блоків транзакцій (блокчейн), інших техноло-
гій, заснованих на принципах розподільності, децентралізації і безпеці 
здійснюваних з їх використанням операцій; надано пільги і преферен-
ції учасникам відносин, пов’язаних із застосуванням сучасних техноло-
гій; вжиття заходів, спрямованих на підвищення правової захищеності 
учасників відносин, пов’язаних із застосуванням сучасних фінансових 
технологій, зокрема зазначається, що токени не належать до засобів в 
значенні, визначеному законодавством про запобігання легалізації до-
ходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування терористичної ді-
яльності та фінансування розповсюдження зброї масового ураження; 
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проведення в рамках Парку високих технологій правовий експеримент 
для апробації нових правових інститутів на предмет можливості їх імп-
лементації в цивільне законодавство Республіка Білорусь. Також за-
тверджено Перелік використаних термінів та їх визначень. Цей Пе-
релік містить визначення, зокрема, таких понять як віртуальний га-
манець, криптовалюта, до якої віднесено біткойн та інші цифрові зна-
ки (токени) майнінг [3].
Таким чином, певні аспекти правового регулювання: цифровізова-

них господарських відносин із метою їх практичного використання, гос-
подарських, зокрема договірних відносин в сфері ведення електронно-
го бізнесу, відповідальності підприємців та захисту прав споживачів в 
процесі е-комерції (інтернет-торгівля), відкритих електронних публіч-
них реєстрів тощо є актуальним на сучасному етапі розвитку бізнесу 
у нашій країні.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, 
ЗАВДАНУ ВОДІЯМИ САМОКАТІВ

Цивільно-правова відповідальність є різновидом юридичної відпові-
дальності і має свої особливості. Головною функцією цивільно-право-
вої відповідальності є відшкодування саме майнових втрат потерпілої 
особи. Досить часто ми говоримо про відшкодування збитків, завданих 
внаслідок автомобільної аварії. В Україні з 1 січня 2005 р. навіть діє 
Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів». Але, говорячи 
про майнову відповідальність власників транспортних засобів, як пра-
вило, мають на увазі лише власників автомобілів. Проте, в останні роки 
як в світі в цілому, так і в Україні, поширення набувають електросамо-
кати та інші подібні пристрої, користувачі яких є учасниками дорож-
нього руху. Особливо популярними самокати стали під час локдауну, в 
результаті чого було значно ускладнено громадським транспортом. На 
жаль, як бачимо із заголовків Інтернет-видань, трапляються наїзди са-
мокатів на пішоходів, а також інші аварії. Тому, питання цивільно-пра-
вової відповідальності за шкоду, завдану водіями самокатів, в останній 
час набуває актуальності, і при цьому є малодослідженим.
Цивільно-правова відповідальність як різновид юридичної відпові-

дальності широко досліджувалася в цивілістиці. Зокрема, дану тему 
опрацьовували такі науковці, як С. Братусь, В. Венедиктов, В. Миро-
ненко, П. Недбайло, Б. Назаров, В. Парасюк, В. Примак, М. Строго-
вич, Р. Халфіна, О. Харитонов та ін. Питання майнової відповідаль-
ності учасників дорожнього руху розглядалося в працях М. Веселова, 
А. Ільченка, Ю. Малашенко, В. Паришкури та ін. Проте, зміст та під-
стави цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану саме воді-
ями самокатів залишаються малодослідженими та потребують аналізу 
та детального урегулювання на рівні законодавства.
Для початку необхідно з’ясувати основні поняття щодо обраної 

теми.
У науковій та навчальній літературі під цивільно-правовою відпові-

дальністю зазвичай розуміють невигідні для порушника наслідки майно-
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вого характеру, які встановлюються законом або договором і настають 
через невиконання абсолютного обов’язку, а також невиконання (не-
належне виконання) зобов’язання [1, с. 25]. Це може бути неустойка, 
відшкодування збитків та упущеної вигоди, моральної шкоди.
Під підставою цивільно-правової відповідальності розуміють вчинен-

ня протиправного діяння, що містить у собі склад цивільного право-
порушення: протиправне діяння, шкода, причинний зв’язок між про-
типравним діянням та шкідливим наслідками, а також вина правопо-
рушника [2, с. 46].
Щодо поняття електросамокату та правил дорожнього руху для його 

користувачів, то наразі це питання законодавчо не врегульовано та 
викликає чимало дискусій. У липні 2021 року було зареєстровано за-
конопроєкт № 5731 «Про внесення змін до Закону України “Про до-
рожній рух” щодо руху самобалансуючих транспортних засобів облад-
наних електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер)», 
яким віднесено електросамокат до самобалансуючих транспортних за-
собів обладнаних електродвигунами [3]. Також, проєкт передбачає вне-
сення змін до ст. 28 Закону України «Про дорожній рух» шляхом допо-
внення словами «на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних 
електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, гіроскутер)». Таким 
чином, фактично електросамокати пропонується прирівняти до велоси-
педистів. Аналогічний висновок можна зробити з аналізу проекту За-
кону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил до-
рожнього руху особами, які керують самобалансуючими транспортними 
засобами обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сег-
віл, гіроскутер)» від 05.07.2021 р. № 5732 [4]. Цим проєктом перед-
бачається встановити адміністративну відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху особами, які керують електросамокатами ана-
логічну до відповідальності пішоходів та велосипедистів.
Проте, на даний час вищевказані зміни до законів так і не були вне-

сені, а у Законі України «Про дорожній рух» [5] такі поняття як сіг-
вей, сегвіл, електросамокат, гіроскутер відсутні.
Загальні підстави та умови цивільно-правової відповідальності ви-

значені в ст. 1166 Цивільного кодексу України (далі — ЦК Украї-
ни), відповідно до якої майнова шкода, завдана особистим немайно-
вим правам або майну повинна бути відшкодована особою, яка її за-
вдала [6]. Але якщо особа, що завдала шкоди, доведе відсутність вини, 
то вона звільняється від відшкодування. Порядок відшкодування мо-
ральної шкоди, спричиненої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
чи смертю, закріплено в ст. 1168 ЦК України. Окремо ст. 1187 ЦК 
України регулюється відповідальність за шкоду, завдану джерелом під-
вищеної небезпеки. І тут виникає питання чи можна віднести електро-
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самокат транспортним засобом, а відповідно і джерелом підвищеної не-
безпеки. Оскільки чинним законодавством це питання не урегульовано, 
звернемося до судової практики. У постанові Київського апеляційного 
суд у справі № 761/31629/20 від 17.05.2021 р. суд дійшов висновку, 
що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки 
призначений для перевезення людей, і використовувався в момент ава-
рії саме з цією метою [7].
Підводячи підсумки, хочемо наголосити на необхідності терміново 

внести зміни до Закону України «про дорожній рух» та до Правил до-
рожнього руху щодо визначення правового статусу особи, яка корис-
тується електросамокатом для переміщення у просторі. На даний час 
це питання не вирішено. Щодо цивільно-правової відповідальності во-
дія самокату, то такі відносини регулюються главою 82 ЦК України 
на загальних засадах. Відшкодуванню підлягають як фактичні збитки, 
так і моральна шкода.
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СПІВВІДНОШЕННЯ АКТІВ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ДОГОВОРУ

Активний розвиток економічних відносин, науково-технічний про-
грес, поява нових напрямків ділової активності спричиняє зростання 
цивільно-правових правовідносин що виходять за межі інститутів ак-
тів цивільного законодавства та зокрема договорів які визначені чин-
ним Цивільним кодексом України (далі — ЦК України).
Для усунення прогалин у ст. 6 ЦК України визначено основні по-

ложення щодо співвідношення актів цивільного законодавства і дого-
вору при регулюванні цивільних відносин.
Проблему співвідношення актів цивільного законодавства досліджу-

вали у своїх працях такі вітчизняні науковці, як А. В. Луць, М. М. Сі-
більов, С. М. Бервено, та у зв’язку із своєю значущістю вона актуаль-
на й тепер, та потребує вивчення.
Вперше принципові правила про співвідношення актів цивільного 

законодавства і договору в Україні були закріплені, як вже зазначало-
ся, у ст. 6 чинного ЦК України [1].
Так, у ст. 627 ЦК України передбачається що відповідно до ст. 6 

цього Кодексу, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контр-
агента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодек-
су, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, ви-
мог розумності та справедливості [1].
М. М. Сібільов уважає, що положення про співвідношення актів ци-

вільного законодавства та договору, безумовно, пов’язані з принципом 
свободи договору, про що свідчить зміст ст. 627 ЦК України, яка, роз-
криваючи суть цього принципу, містить пряме посилання на ст. 6 ЦК 
України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 6 ЦК України, сторони мають право 

укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодав-
ства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Тому, 
насамперед, необхідно визначитися з тим, які акти відносяться до актів 
цивільного законодавства [2, с. 263].
Структура актів цивільного законодавства закріплена у ст. 4 ЦК 

України.
Тож, до актів цивільного законодавства відносять: Конституцію 

України, Цивільний Кодекс України, закони України, які приймають-
ся відповідно до Конституції і ЦК України, акти Президента України 
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у випадках, встановлених Конституцією України, постанови Кабінету 
Міністрів України, якщо вони не суперечать положенням ЦК або ін-
шому закону, нормативно-правові акти інших органанів державної вла-
ди України, органів влади Автономної Республіки Крим що регулюють 
цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Консти-
туцією України та законом [1].
М. І. Брагінський та В. В. Вітрянський вважають, що «регулююча 

роль договору зближує його з законом та нормативними актами».
Але все ж таки є певні відмінності між договором та правовою нор-

мою. Так, договір є вираженням волі сторін, а нормативно-правовий 
акт — вираженням волі владного органу, який його прийняв. Норма-
тивно-правовий акт, за загальним правилом, поширює свою дію на не-
обмежене коло осіб (але в ньому можуть встановлюватися і будь-які об-
меження кола осіб, на яких поширюється даний нормативний акт), а до-
говір — на його сторони (у випадках, встановлених договором, за пев-
них умов, на третіх осіб, для яких можуть виникати виключно права, а 
не обов’язки) [2, с. 264].
М. М. Сібільов виділяє суть принципових правил співвідношен-

ня актів цивільного законодавства і договору, яка підлягає полягає у 
такому :

— по-перше, сторони мають право укладати договори, які не перед-
бачені актами цивільного законодавства, за умови, що вини відповіда-
ють загальним засадам цивільного законодавства, закріпленим у ст. 3 
ЦК України;

— по-друге, сторони при укладанні договорів, передбачених акта-
ми цивільного законодавства мають право врегулювати в такому дого-
ворі свої відносини, які не врегульовані актами цивільного законодав-
ства. Крім того, в таких договорах сторони можуть відступати від по-
ложень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини і 
в цій частині на власний розсуд;

— по-третє, сторони в договорі не можуть відступати від положень 
актів цивільного законодавства, якщо в них прямо вказано про це, а 
також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільно-
го законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторо-
нами [3, с. 40].
За цими принциповими положеннями про співвідношення актів ци-

вільного законодавства і договору можна сказати, що договір має не 
тільки регулятивну роль у сфері регулювання цивільних правовідно-
син, він також встановлює межу дії принципу свободи договору, який 
закріплений у ст. 3 ЦК України, та поширюється на всіх учасників ци-
вільно-правових відносин. Стаття 6 ЦК передбачає можливість сторо-
нам у договорі відступити від положень актів цивільного законодавства 
і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Та, сторони в догово-
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рі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, 
якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’яз-
ковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає 
з їх змісту або із суті відносин між сторонами [1].
Крім конкретизації принципу свободи договору та співвідношення 

актів цивільного законодавства і договору, у ст. 6 ЦК України зафік-
совано підхід законодавця до критеріїв визначення імперативності чи 
диспозитивності норм цивільного права. Диспозитивні норми найбіль-
шою мірою відповідають суті галузі цивільного права, але в цивільно-
му законодавстві, і, зокрема, положеннях, що стосуються договору, є і 
чимало імперативних норм.
Отже, питання співвідношення актів цивільного законодавства і до-

говору тісно пов’язані із питанням свободи договору та із визначен-
ням критеріїв диспозитивності та імперативності норм цивільного за-
конодавства.
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СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Після настання того моменту, як Україна стала демократичною, пра-
вовою, соціальною державою, отримала свою незалежність та прийняла 
Конституцію, постало питання охорони та захисту тих законних прав 
громадян, якими вони стали наділені з часом.
Актуальність даної теми полягає у тому, що ще з давніх часів існував 

інститут спадкування, так у Стародавньому Римі поставав даний про-
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цес не лише як формальна передача нерухомого майна від однієї особи 
до іншої, а дане діяння вважалося не лише національним, що стосува-
лося тільки римських громадян, але було й природнім, що виникало на 
такому життєвому аспекті, як споріднення людей між собою. Хоча дана 
тема не зупиняється на досягнутому та продовжує своє вдосконалення, 
оскільки стосується власних інтересів людини.
Проблематика цього питання визначається тим, що у сучасному сус-

пільстві існує чітко визначена процедура прийому спадщини, яка розви-
валася залежно від тих чи інших часів, коли потрібно було чітко вста-
новити, яка особа отримає спадок після смерті спадкодавця, на яку час-
тину даного майна може розраховувати, та чи може взагалі дана особа 
претендувати хоча б на частку того спадку, та яка загалом існує про-
цедура встановлення спадкодавця, спадкоємця та яким чином нерухо-
ме майно перейде до нових власників. Також важливим питанням є по-
становлення тих законних інтересів та їх захист, та втілення власної 
волі тієї особи, що залишає спадок після своєї смерті.
Перш за все варто звернути увагу на систематизацію цивільного 

права України, тобто того права, що регулює майнові та особисті не-
майнові правові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами пра-
ва (фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, дер-
жавами та іншими суб’єктами публічного права) можна встановити, що 
існує два види цивільно-правових норм та інститутів, а саме загальні 
та особливі, або спеціальні, де виділяється:

• загальна частина, що представляє собою безпосередньо загальні 
поняття, тобто ті норми, що охоплюють загалом усі можливі цивільні 
правовідносини, що тільки можуть виникати; наприклад, джерела дано-
го права, представництво, терміни та строки,коли виникають цивільні 
права та обов’язки, встановлення учасників, хто є суб’єктами цивіль-
них суспільних відносин та їх дієздатність у різних сферах діяльності 
фізичних та юридичних осіб тощо;

• особлива частина має на меті встановлення тих спеціальних по-
нять, норм та інститутів цивільного права, що регулюють особливі сус-
пільні відносинита поділяється на певні підгалузі.
Хоча регулювання нормами Загальної частини розповсюджується на 

всі цивільні відносини, підгалузі та певні окремі інститути, проте деякі 
з них в силу своїх специфічних ознак мають власні загальні положен-
ня, якими вони будуть регулюватися з початком їх виникнення як ци-
вільних суспільних відносинах.
Зобов’язальне право, як і спадкове, визначається тим, що займає 

значне місце у цивільному законодавстві, представляє собою інститут 
цивільного права, що регулює суспільні майнові відносини, що виника-
ють стосовно передання майна, надання певних послуг та виконання 
робіт, відшкодування шкоди тощо. Тобто існує чітке формування про-
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цесу товарообміну. Це право виражається встановлення сторін креди-
тора та боржника, де безпосередньо перший може вимагати від друго-
го виконання конкретних дій за умов даних правовідносин.
Спеціальна частина зобов’язального права представляє собою сис-

тему окремих договірних та недоговірних зобов’язань, що встановле-
но гл. 54–77 та гл. 78–83 ЦК України, що також характеризується 
як норми та інститути, що стосуються договірного права, адже біль-
шість подібних цивільних відносин встановлюються та регулюються 
договором .
Зобов’язального право частково має спільні риси зі спадковим, варто 

лише згадати спадковий договір, що містить норми не спадкового права, 
а зобов’язального, де основною умовою є передача майна у власність. 
У даному випадку схожість спадкового договору зі спадкуванням є при 
наявності основної юридичної підстави виникнення права спадкування 
у спадкоємців і права власності у набувача.
Тому слід окремо виділити та більше приділити уваги ще одній з під-

галузей цивільного права, а саме спадкове право. Існують різні життє-
ві ситуації після настання яких поставало б питання розподілу майна, 
що залишається після смерті особи, тобто мається на увазі передача да-
ного майна, визначення його подальшої долі, що має одиничне понят-
тя «спадщини». У сучасному суспільстві встановлення спадщини здій-
снюється згідно чинного законодавства з дотриманням усіх відповідних 
норм, у тому числі з урахуванням тих життєвих людських цінностей, 
такі як гуманність, принциповість, справедливість, добросовісність, чес-
ність тощо. Також слід зауважити, що рівень розвитку держави віднос-
но соціального життя населення також має місце.
Якщо починати вивчати дане право, то перш за все слід зауважи-

ти, що саме спадкове право представляє з комплекс юридичних норм, 
що розглядають питання переходу майна від померлої особи (спадко-
давця) до іншої (спадкоємця), де дана процедура виконується в уста-
новленому законом порядку. Спадкування здійснюється за заповітом 
або за законом, де у ЦК України окремі ст. ст. 1261–1265 визнача-
ють певну чергу спадкоємців.
Фактично особа після своєї смерті перестає існувати фізично, проте 

є певні права та обов’язки, тобто перехід майнових та особистих немай-
нових прав, які ніби переживають її та переходять до інших осіб. Та-
кож визначена можливість осіб бути спадкоємцями незалежно від стану 
їх дієздатності. Спадкоємцями не можуть бути особи, які навмисно по-
збавили життя спадкодавця; які будь-яким чином перешкоджали скла-
данню заповіту; які відмовилися від утримання спадкодавця, за умови 
встановлення даного факту судом; батьки, які були позбавлення бать-
ківства та їх права не були поновлені на час відкриття спадщини.
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Варто зауважити, що дії відносно ліквідації або іншого способу при-
пинення роботи юридичної особи, будуть регламентуватися у інших за-
конодавчих актах, проте, що фізичні, що юридичні особи, держава та 
інші суб’єкти публічного права можуть виступати спадкоємцями.
Спадкове право представляє собою інститут відносно не лише з точки 

зору економічного або політичного життя суспільства, а й те, що регу-
люватиме найбільш важливі відносини для кожного з учасників залеж-
но від їх морально-етичних цінностей, тобто сімейні та шлюбні.
Таким чином визначаємо, що початок свого існування спадкове пра-

во бере ще з давніх часів, яке поступово терпіло розвитку у різних, в 
тому числі суворих та жорстких правилах суспільного життя, коли дер-
жава могла втручатися у особисте життя громадян та у їх приватну й 
майнову власність.
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ПОНЯТТЯ СПОРТИВНИХ СПОРІВ ТА ЇХ ВИДИ

Взагалі, спортивний спір — це різні за своїм змістом неврегульова-
ні розбіжності суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, які виника-
ють щодо прав та обов’язків у сфері спортивних відносин, передані на 
розгляд органам з вирішення спортивних спорів.
Не всі спори, які виникають у спортивній сфері можуть вважатись 

спортивними, існує доволі тонка грань, яка буде висвітлюватись в цій 
статті.
Суб’єктами спортивних спорів можуть бути спортсмени, тренери ра-

зом із технічним персоналом, який входить до тренерського штабу, спор-
тивні школи, фізкультурно-спортивні об’єднання. А до вирішення спор-
тивних спорів, окрім законів і підзаконних нормативно-правових актів, 
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можуть застосовуватись також нормативні документи спортивних феде-
рацій, клубів, інших фізкультурно-спортивних об’єднань.
Арбітри (судді), які вирішують такі спори повинні мати спеціальні 

знання з певного або кількох схожих видів спорту (тобто доволі вузь-
ку спеціалізацію). Вирішення ж спорів, особливо тих, які витікають із 
спортивних змагань, повинно відбуватись у доволі стислий строк, від 
45 до 60 днів, за винятком розгляду спорів у Спортивному арбітраж-
ному суді в Лозанні (CAS), про який буде іти мова нижче.
Всі спортивні спори поділяються на змагальні і незмагальні.
Перші виникають внаслідок проведення спортивних змагань і пов’я-

зані з підготовкою, проведенням конкретного змагання та підсумову-
ванням їх результатів, і повинні бути розглянуті уповноваженими ор-
ганами у найкоротші строки.
Незмагальні спори можуть бути пов’язані із членством у спортив-

них федераціях, із допінг-тестами поза змаганнями, порушенням ко-
дексу поведінки (дисциплінарні спори), неетичними висловлюваннями 
(етичні спори), та з порушенням контракту з федерацією або спонсор-
ського контракту.
Кожна спортивна асоціація незалежно від виду спорту має свою 

власну систему органів, які вирішують спортивні спори.
Якщо ж говорити, наприклад, про професійний футбол в Україні, то 

наразі система органів створених для вирішення спорів у даному виді 
спорту складається із постійних комітетів Української асоціації футбо-
лу (зокрема Комітет з атестації футбольних клубів), контрольно-дис-
циплінарного комітету УАФ, апеляційного комітету УАФ та Палати з 
вирішення спорів УАФ.
Комітет УАФ з атестації футбольних клубів проводить щорічну атес-

тацію футбольних клубів, його можна вважати директивним органом 
першої інстанції, який має виключну компетенцію приймати рішення 
щодо видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії. Також комітет має 
право у процесі проведення змагань відзивати ліцензії в тому випад-
ку, коли футбольний клуб перестав відповідати ліцензійним умовам. 
Рішення комітету може бути оскаржено у десятиденний строк до Апе-
ляційного комітету УАФ в письмовому вигляді. Апеляційний комітет 
може розглядати нові докази, які не були представлені раніше Коміте-
ту з атестації, а його рішення вже не може бути оскаржено в інші ор-
гани УАФ.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглядає і вирішує спра-

ви як орган першої інстанції та здійснює безпосередній нагляд за рішен-
нями інших органів і їх виконанням. Іноді професійні футбольні клуби 
виносять рішення пов’язані із притягненням до відповідальності своїх 
гравців, в тому числі їх штрафуванням. Виконання таких рішень і про-
водиться під контролем КДК УАФ, щоб клуби не порушували права 
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та інтереси гравців, тренерів, технічного і медичного персоналу та пра-
вильно застосовували норми локальних нормативних актів та норматив-
но-правових актів України при ухваленні своїх рішень.
До компетенції КДК УАФ відносяться зокрема такі спори:
— що належать до компетенції органів юридичних осіб у футболі, 

пов’язані з їх діяльністю в професійному футболі (як професійні фут-
больні клуби, так і дитячі, юнацькі заклади);

— спори про відкриття дисциплінарних проваджень та застосуван-
ня дисциплінарних санкцій за порушення, не помічені офіційними осо-
бами матчу і, про які стало відомо з загальнодоступних джерел (теле-
трансляції) (після таких нововведень навіть вболівальник, який побачив 
порушення правил під час проведення матчу, може звернутись до КДК 
із заявою і комітет повинен буде її розглянути);

— про перегляд рішення про дисциплінарні санкції, прийнятого арбі-
тром, в частині правових наслідків такого рішення і тільки у разі, якщо 
таке рішення викликало явну помилку;

— про видалення учасників;
— про застосування додаткових дисциплінарних санкцій (крім пер-

сонального покарання, застосовуваного арбітром. До таких покарань 
відносяться і штрафування гравців і заборона грати в майбутньому у 
визначеній кількості матчів тощо).
Апеляційна палата УАФ розглядає апеляційні скарги на рішення 

КДК та дисциплінарних органів юридичних осіб, але вона не здійснює 
моніторинг та нагляд за рішеннями органів юридичних осіб.
Апеляційна скарга повинна бути подана протягом 10 днів з момен-

ту отримання повного тексту рішення у разі, якщо скарга подається 
на рішення КДК УАФ або дисциплінарного органу юридичної особи. 
І протягом п’яти днів, якщо скарга подається на постанову КДК УАФ 
(постанови найчастіше стосуються повернення заяв, які надійшли до 
КДК УАФ або залишення їх без розгляду або дисциплінарного орга-
ну юридичної особи).
У дисциплінарних правилах не визначено строку на підготовку КДК 

повного тексту рішення, але за загальним правилом він їх готує про-
тягом двох тижнів, але в окремих випадках строк підготовки може за-
тягнутись більше ніж на 30 днів. Наразі дані рішення не публікують-
ся на веб-сайті УАФ, хоча ще декілька років тому до них можна було 
вільно отримати доступ.
Палата з вирішення спорів УАФ є незалежною інстанцією з розгля-

ду та вирішення спорів та по суті є своєрідним третейським судом; сто-
рони по справі можуть заявляти відводи, подавати докази, викликати 
свідків, експертів, заявляти клопотання тощо.
До виключної компетенції ПВС УАФ відносяться спори щодо тру-

дових відносин між професійними клубами та футболістами, а також 
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між професійними клубами і тренерами, між професійними клубами про 
трансферні зобов’язання, між професійними і аматорськими клубами, 
дитячо-юнацькими спортивними закладами про виплату компенсації за 
підготовку футболістів і механізм солідарності, між клубами і футболіс-
тами щодо контрактних суперечок, що виникають із договорів на спор-
тивну підготовку футболіста, та спори за участю посередників. Палата 
не розглядає заяви в разі звернення заявника до суду загальної юрис-
дикції, Палати по вирішенню суперечок ФІФА або CAS із заявою з того 
самого предмета, між тими самими сторонами і з тих самих підстав.
Як ми могли побачити сфера спортивних спорів є доволі специфіч-

ною, а вирішують їх спеціалізовані установи, на кшалт, асоціацій і фе-
дерацій в рамках кожного окремого виду спорту.
Учасники спортивних спорів за загальним правилом не можуть звер-

татись до національних судів, зокрема ФІФА доволі суворо карає за по-
рушення особами цього правила, що дійсно є доволі цікавою і незвичною 
практикою для середньостатистичного юриста або адвоката, які звикли 
як правило вирішувати спори в судах.
Також можна відмітити на прикладі Української асоціації з футбо-

лу доволі розгалужену систему органів, які розглядають ті чи інші спо-
ри та наглядають за виконанням своїх рішень і правомірністю рішень 
суб’єк тів спортивних правовідносин, що безумовно нагадує судовий роз-
гляд та виконавче провадження. Також доволі авторитетними органа-
ми, які допомагають у вирішенні спортивних спорів є CAS та ICAS, до 
яких по практиці звертаються у разі, якщо всі національні можливос-
ті вже було вичерпано.
В той же час застосування норм спортивного права жодним чином 

не може конкурувати з правом на доступ до правосуддя, оскільки має 
стосуватися лише спорту, спортивних змагань і окремих випадків пра-
вовідносин, які засновуються на спортивних відносинах, на участі у 
спортивних змаганнях, організації їх проведення, на правилах, що іс-
нують виключно у спортивній сфері.
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ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗІ СПОРТИВНОГО ПРАВА

Актуальність данної теми полягає у тому, що спортивне право — 
одна з найновіших галузей права, яка лише починає розвиватися в 
Україні. Проте, в решті країн світу — це серйозна і самодостатня галузь 
права, яка існує багато років. Сьогодні для юридиспруденції залишаєть-
ся проблемним визначення місця спортивного права в правовій системі 
України. Це, в свою чергу, ускладнює процес вдосконалення правових 
норм, що регулюють спортивні правовідносини, переважна більшість 
яких залишається нерегламентованою в українському законодавстві.
Спорт — одна з найважливіших сфер суспільного життя, одна з 

основ збереження і зміцнення здоров’я населення, засіб підвищення 
життєстійкості, оптимізму, працездатності людей. Нормативна регла-
ментація суспільних відносин у сфері спорту посідає важливе місце у 
діяльності органів державної влади, насамперед, Верховної Ради Укра-
їни. Так, ст. 49 Конституції України проголошує, що держава, поміж 
іншого, дбає про розвиток фізичної культури і спорту. Нормативне ви-
значення поняття «спорт» міститься в Законі України «Про фізичну 
культуру і спорт», який визначає правові, соціальні, економічні й орга-
нізаційні основи розвитку фізичної культури та спорту в Україні, участь 
державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, ор-
ганізацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров’я громадян, 
досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фі-
зичної культури і спорту.
Значення спорту для сучасного суспільства, широта та спектр про-

блем його правового регулювання, ускладнення його структури, розши-
рення функцій, обумовили потребу формування нової самостійної комп-
лексної галузі права — спортивного, яка гармонізувала б розрізнений, 
але величезний за обсягом масив нормативно-правових актів у сфері фі-
зичної культури та спорту. В державах Західної Європи ще з 1990-х рр. 
спортивне право виокремлене як самостійна комплексна галузь права, 
навчальні заклади готують спеціалістів у даній галузі, створені різні 
спортивні судові інстанції. В Україні ж спортивне право перебуває на 
стадії формування, при цьому воно знаходиться на стику багатьох га-
лузей права, серед яких адміністративне, цивільне, трудове та ін.
На даний час правовому регулюванню спортивних відносин приділе-

но небагато уваги. Серед науковців та практиків відсутній єдиний по-
гляд щодо галузевої належності норм, включених до законодавства про 
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фізичну культуру і спорт. Найбільшу підтримку одержав погляд, згід-
но з яким спортивне право є комплексним правовим інститутом, що по-
єднує в собі норми конституційного, адміністративного, трудового, ци-
вільного та інших галузей права. Наведена думка ґрунтується на ідеї 
про підстави виникнення та склад спортивних правовідносин.
Разом з тим, аналіз законодавства у відповідній сфері свідчить про 

наявність досить широкої групи норм, внутрішніх правил, положень, 
які не належать до жодного з механізмів правового регулювання з пе-
релічених галузей права.
В юриспруденції під галуззю права розуміють відносно самостійну 

сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу сус-
пільних відносин специфічним методом правового регулювання. Тобто, 
наявність власного предмету й особливого методу дає можливість ствер-
джувати, що система юридичних норм, які регулюють однорідні суспіль-
ні відносини, становлять окрему галузь права.
Предметом регулювання спортивного права є сукупність суспільних 

відносин, які виникають і реалізуються в процесі організації та форму-
вання спортивних команд, встановлення вимог до професійних спортс-
менів, а також при проведенні контролю за дотриманням спеціальних 
правил — регламентів.
Нині в юридичній доктрині правової системи України практично від-

сутні гострі дискусії щодо визначення предмета спортивного права. На-
томість, суперечності виникають щодо визначення методу, тому від ви-
значення специфічного методу спортивного права по суті залежить не-
обхідність виокремлення такої галузі права.
Про необхідність виділення спортивного права в окрему галузь та-

кож вказує факт наявності інститутів спортивного права, які не харак-
терні для інших структурних частин системи права (наприклад, інститут 
міжнародного олімпійського права), а також те, що сучасна державна 
політика та регулювання в галузі фізичної культури і спорту передба-
чає зведення всього масиву «спортивних» нормативних правових актів у 
єдину систему з урахуванням розуміння спортивного права як самостій-
ної галузі права. Також цікавим є той факт, що юристи зі спортивного 
права (спортивні агенти) в Україні існують, а галузь як така — ні.
З одного боку, відмежування спортивного права може породити в 

правовій системі України негативну практику подрібнення вже сфор-
мованих галузей права: конституційного, адміністративного, трудового, 
цивільного. Однак з іншого, виділення спортивного права в самостійне 
правове утворення сприятиме удосконаленню своєрідних за своєю сут-
ністю і змістом правовідносин. Водночас, при виборі організаційно-пра-
вової форми для спортивного права, необхідно враховувати той факт, що 
воно має ґрунтуватися на загальних принципах права, нормах Консти-
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туції України, законодавства, що регулює порядок здійснення держав-
ного управління у галузі економіки, освіти, молоді та спорту [1].
Ще одним аргументом на користь самостійності спортивного пра-

ва може бути характер правопорушень у цій сфері та відповідальність 
за їх вчинення. На відміну від законодавства про адміністративні пра-
вопорушення та трудового, законодавство у галузі фізичної культури 
і спорту передбачає такі санкції, як: дискваліфікація гравця; обмежен-
ня участі в матчах, турнірах; виключення спортивної команди (клубу) 
зі складу галузевих об’єднань, турнірів, змагань чи обмеження такої 
участі. Реалізація цих наказових мір вимагає не лише деталізації під-
став для їх застосування (складів правопорушень), але і розробки про-
цедури, порядку розгляду і вирішення спорів та порядку застосування 
таких санкцій у галузі спорту.
З цього можна зробити висновок, що виділення спортивного права 

в самостійну галузь суттєво посприяє розвитку специфічних за своєю 
природою та змістом правовідносин.
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ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ І ФОРМИ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Серед легальних видів договору ст. 626 Цивільного кодексу Украї-
ни (далі — ЦК України) називає односторонній договір, в якому одна 
сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії 
або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом ви-
моги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони; дво-
сторонній договір, у якому правами та обов’язками наділені обидві сто-
рони договору; відплатний договір, яким є будь-який договір крім та-
кого, в якому вказано зворотнє. Відплатний договір характеризується 
передачею сторонами майна, грошей, прав тощо.
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Статтею 3 ЦК України третьою із шести загальних засад цивільно-
го законодавства названо свободу договору. І саме свобода цивільного 
договору є першим його принципом.
У ст. 6 ЦК України вказано, що:
1) сторони мають право укласти договір, який не передбачений ак-

тами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам ци-
вільного законодавства;

2) сторони мають право врегулювати у договорі, який передбаче-
ний актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульо-
вані цими актами;

3) сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивіль-
ного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд;

4) сторони в договорі не можуть відступити від положень актів ци-
вільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також 
у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного зако-
нодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.
Свободу договору авторами ЦК України зроблено спробу розкрити 

і в ст. 627 «Свобода договору». Проте нового нічого у ній не містить-
ся, а навпаки, робиться посилання на ст. 6: «Відповідно до статті 6 
цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контр-
агента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодек-
су, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, ви-
мог розумності та справедливості. У договорах за участю фізичної осо-
би — споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав 
споживачів». Названий принцип означає наявність у сторін права ви-
бору контрагентів договору, виду та форми договору (зокрема, право 
укладати як класичні договори, передбачені законодавством, так і до-
говори, що йому не суперечать, а отже дозволені); право нотаріально-
го посвідчення договору; право вносити зміни і доповнення до догово-
ру; припиняти його дію тощо; право обирати способи забезпечення ви-
конання договору і міри відповідальності до порушників.
Серед основних елементів цивільно-правового договору також виді-

ляється його зміст: умови (пункти), визначені на розсуд сторін і пого-
джені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивіль-
ного законодавства.
Наступною характеристикою є обов’язковість договору: договір є 

обов’язковим для виконання сторонами. У випадку його невиконання чи 
неналежного виконання до порушників можуть бути застосовані санк-
ції різного характеру, передбачені відповідними статтями ЦК України, 
ГК України та актів спеціального законодавства.
Серед типових умов договору ЦК України прямо називає його строк 

(час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати 
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свої обов’язки відповідно до договору) та ціну (яка встановлюється за 
домовленістю сторін).
Серед типових функцій цивільного договору виділяються:
• ініціативна — полягає в тому, що як результат погодження волі 

сторіндоговір є водночас актом вияву ініціативи і реалізації диспози-
тивності учасників договору;

• програмно-координаційна — означає, з одного боку, що договір є 
своєрідною програмою поведінки його учасників один щодо одного, а з 
другого, — засобом координації цієї поведінки сторін на засадах рівно-
сті, диспозитивності та ініціативи;

• інформаційна — виявляється в тому, що завдяки чітко сформульо-
ваним умовам договір містить певну інформацію щодо наявних прав та 
обов’язків у сторін, яка в разі спору може бути врахована і юрисдикцій-
ним органом для правильної кваліфікації взаємовідносин сторін і при-
йняття законного та обґрунтованого рішення з цього спору; гарантій-
на — зводиться до залучення для стимулювання належного виконання 
зобов’язань системи забезпечувальних засобів, які також набувають до-
говірної форми (застави, завдатку, гарантії, поруки, неустойки тощо);

• захисна — полягає в тому, що завдяки договору включається в 
дію механізм захисту порушених прав шляхом примусу до виконання 
обов’язку в натурі, відшкодування збитків, застосування заходів опе-
ративного впливу тощо.
Зазначені функції об’єднуються більш загальною — регулятивною 

функцією договору як правового засобу регулювання правомірної по-
ведінки учасників цивільних правовідносин.
Особливістю цивільно-правового договору є те, що його форма дуже 

часто може бути не лише письмовою, але й усною. Проте усна форма 
допускається далеко не для всіх договорів. Значна кількість правовід-
носин повинна виникати лише на основі письмового договору. Усними 
є договори, в яких одна або дві сторони є громадянами. Ці договори є 
найбільш простими за співвідношенням прав та обов’язків сторін.
Письмово оформлені договори оформляються майже завжди, коли 

обидві сторони є суб’єктами господарювання й, у свою чергу, можуть 
бути простими і нотаріально засвідченими. Сторони можуть нотаріаль-
но засвідчити будь-який цивільно-правовий чи господарський договір. 
А в окремих випадках, наприклад, при укладанні договору купівлі-про-
дажу житлового приміщення, нотаріальне засвідчення договору визна-
но обов’язковим законом.
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
АГРОХОЛДИНГІВ НА АГРОРИНКУ В УКРАЇНІ

Україна є аграрною державою і посідає провідні позиції з виготов-
лення сільськогосподарської продукції в світі. Особливий внесок до еко-
номічних зростань країни здійснили такі великі аграрно-промислові фор-
мування як агрохолдинги, які є відносно новими утвореннями. Тому ак-
туальність даної теми постає і досі.
Питання формування та діяльності агрохолдингів досліджували-

ся багатьма економістами та правниками, серед яких В. Г. Андрій-
чук, О. М. Бородіна, С. Г. Васильєв, А. Є. Данкевич, С. І. Дем’янен-
ко, М. Ф. Кропивко, А. В. Кузнєцова, Ю. О. Лупенко, О. М. Савельє-
ва, В. Ю. Уркевич.
Метою статті є дослідити сутність агрохолдингів, позитивні та нега-

тивні аспекти функціонування на аграрному ринку України.
Розвиток агрохолдингів в Україні спричинений різними факторами, 

починаючи з недосконалостей ринків та припливу капіталу з-за меж 
аграрного сектору й закінчуючи зростанням світового попиту на аграр-
ну продукцію та широкою підтримкою з боку аграрної політики, вклю-
чаючи такі інструменти як пільгове оподаткування аграрного сектора, 
субсидії, а також мораторій на продаж сільськогосподарської землі, за-
вдяки якому через інструмент оренди агрохолдингам вдалося накопи-
чити величезні площі земель [1].
Саме визначення агрохолдингу не закріплено в конкретному право-

вому акті. Натомість у науковій літературі існує багато різних тлума-
чень її сутності. Більшість тлумачень походять із визначення холдин-
гової компанії, що міститься в Господарському кодексі України та За-
коні України «Про холдингові компанії в Україні».
Науковець В. Г. Черевка визначає агрохолдинг як групу організа-

ційно і технологічно пов’язаних підприємств, у якій контрольний пакет 
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акцій належить головній компанії і підприємства якої використовують 
великі земельні площі з метою виробництва, переробки, транспорту-
вання, зберігання і реалізації сільськогосподарської чи виробленої з 
неї продукції [2]. 
Агрохолдинги мають вертикально інтегровану структуру і склада-

ються з материнської компанії та дочірньої компанії. Контроль мате-
ринської компанії за своїми дочірніми товариствами здійснюється як за 
допомогою домінуючої участі в їх статутному капіталі, так і за допомо-
гою визначення їх господарської діяльності так і іншим чином, перед-
баченим законодавством.
Вони також мають замкнутий ланцюг виробництва, тобто вони за-

звичай поєднують у собі функції і виробника, і власника для зберіган-
ня, і продавця, який постачає продукт споживачеві, що призводить до 
зменшення трансакційних витрат в процесі виробництва продукції, що 
є перевагою агрохолдингів в порівнянні з одиночними компаніями.
Перевагами також є те, що вони мають можливість диверсифікува-

ти ризики, менші витрати на одиницю виробленої продукції (що пояс-
нюється «ефектом масштабу»), підвищувати продуктивність праці, ма-
ють доступ до значного капіталу, використовують передові технології 
та інновації в процесі виробництва та управління, залучають іноземні 
інвестиції тощо. Великі аграрно-промислові формування здатні підви-
щити ефективність реального сектора економіки, здійснювати позитив-
ний вплив на розвиток регіонів, сприяти зростанню зайнятості, тобто 
вирішувати комплекс гострих соціально-економічних проблем [3]. Про-
те в сучасних умовах агрохолдинги більше зацікавлені у збереженні і 
примноженні власного капіталу.
Недоліками функціонування агрохолдингів є те, що розмір земель-

них ділянок, що можуть перебувати в оренді агрохолдингів не визначе-
ний, що дозволяє останнім перетворюватися на монополіста в аграрно-
му ринку. Це тягне за собою сукупність певних негативних явищ, се-
ред яких: встановлення корпоративними засновниками власних цін на 
харчові продукти, що ними виробляються; існування загрози основам 
продовольчої безпеки України; втрата контролю над якістю земель сіль-
ськогосподарського призначення та використанням пестицидів та хімі-
катів, що знижують їх родючий потенціал; неконтрольоване використан-
ня ГМО у виробництві сільськогосподарської продукції тощо.
А також у зв’язку з проведенням земельної реформи це може при-

звести до монополізації у сфері купівлі землі. Можливість акумуляції 
значних земельних масивів шляхом їх оренди призводить до основної 
проблеми — витіснення з ринку оренди землі приватних фермерів та ін-
ших аграрних підприємств, які не можуть з ними конкурувати [4].
Отже, функціонування агрохолдингів на аграрному ринку має як 

позитивні, так і негативні риси. З метою вирішення проблем, які нега-
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тивно впливають на становище аграрного ринку, це передусім загроза 
економічної конкуренції на аграрному ринку та монополізації агрохол-
дингів, потрібно прийняти спеціальний законодавчий акт, який би ре-
гулював діяльність агрохолдингів.
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МЕЖІ ДОПУСТИМОСТІ ВТРУЧАННЯ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ОСОБИ 

В РОЗРІЗІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Гарантії недоторканності приватного життя надзвичайно важливі, 
оскільки приватність визначає межі особистої фізичної та духовної сфер, 
які встановлює сама людина. Хоча ці гарантії охороняються державою, є 
чимало випадків свавільного втручання органів державної влади у при-
ватне життя людини, тому ця тема актуальна й сьогодні.
У Європейській конвенції про захист прав людини право на повагу 

до приватного життя захищається ст. 8, у п. 1 якої зазначено: «Кожен 
має право на повагу приватного і сімейного життя, його житла та ко-
респонденції». Друга частина цієї статті визначає межі встановлених 
нею гарантій. Європейський суд окремо розглядає питання правомір-
ності втручання в приватне життя людини, сімейне життя, повагу до 
кореспонденції, житла [1].
Європейський суд з прав людини у своїй практиці термін «приват-

не життя» визначає як те, що містить в собі фізичну і психологічну не-
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доторканність особи та тому може охоплювати численні аспекти іден-
тичності особи, такі як ґендерна ідентичність і сексуальна орієнтація, 
ім’я або складові, що стосуються права особи на своє зображення. Воно 
включає у себе особисту інформацію, стосовно якої особи можуть за-
конно очікувати, що її не буде оприлюднено без їхньої згоди інформа-
ція про стан її здоров’я, особистий розвиток та право починати та роз-
вивати відносини з іншими людьми та довколишнім світом, певні струк-
турні компоненти права на власне зображення [6].
Право на приватність гарантується і в Україні. Зокрема, ст. 30 Кон-

ституції України захищає територіальну приватність (недоторканність 
житла), ст. 31 — комунікаційну приватність (таємниця листування, те-
лефонних розмов, телеграфна та інша кореспонденція), ст. 32 — ін-
формаційну приватність («ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України», «не допускається збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про особу без її згоди»), а ст. 28 — 
деякі аспекти фізичної приватності («жодна людина без її вільної згоди 
не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам») [2].
Метою законодавчого закріплення права на повагу до приватного 

життя є захист особи від свавільного втручання з боку державних ор-
ганів у приватне життя, що визначає суть негативного зобов’язання 
держави. Держава має також позитивні зобов’язання, це безпосереднє 
гарантування поваги до прав, закріплених у ст. 8 Конвенції, навіть у 
стосунках між приватними особами.
Втручання органів державної влади вважається допустимим і пра-

вомірним, якщо воно відповідає таким критеріям: 1. Втручання у при-
ватне життя було законним (здійснюється воно відповідно до закону); 
2. Втручання у приватне життя слугує справедливій і законній меті; 
3. Ця мета є необхідною у демократичному суспільстві; 4. Існує пози-
тивне зобов’язання захищати або забезпечувати такий інтерес.
Якщо органи державної влади втручаються у приватне життя осо-

би, і їх дії не відповідають данним критеріям, то таке втручання при-
зводить до порушення ст. 8 Конвенції і вважається недопустимим і не-
правомірним.
У справі «Юрій Волков проти України» заявник стверджував, що у 

нього був взятий зразок крові для аналізу слідчим, а не лікарем. Суд 
постановив, що мало місце порушення ст. 8 Конвенції, тобто його права 
на фізичну недоторканність, яке охоплюється поняттям «приватність». 
Тіло людини стосується найбільш особистого аспекту приватного жит-
тя, а примусове медичне втручання, навіть мінімальне, є втручанням. 
Законодавство України з цього приводу чітке: постанову про відібран-
ня зразків може прийняти слідчий, але брати зразки має лише кваліфі-
кований лікар. І Суд вирішив, що у цій справі не було дотримано вимог 
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національного законодавства, тобто таке втручання слідчого не відпові-
дає критеріям правомірності та допустимості втручання, а саме крите-
рію «законності», оскільки за законом не в його компетенціях відбира-
ти зразки. Відповідно, втручання органів державної влади в цьому ви-
падку є недопустиме і незаконним.
У справі M. K. v. Luxembourg над заявницею, жінкою похилого віку, 

рішенням апеляційного суду було встановлено піклування. Підставою 
для запровадження такого заходу стало «надмірне витрачання» нею сво-
їх коштів та активів. Посилаючись на ст. 8 Конвенції, заявниця вважа-
ла, що встановлення піклування над нею було втручанням у її право 
на повагу до приватного життя. Рішення про встановлення піклування 
над заявницею було ухвалено на основі Цивільного кодексу. Цивільний 
кодекс передбачав, що доросла особа, яка у зв’язку зі своїм «надмірним 
витрачанням» може зіштовхнутися зі складнощами, може потребувати 
захисту. Тому це втручання було «згідно із законом». Втручання пере-
слідувало забезпечення економічного добробуту країни та захисту за-
явниці, для того, щоб особа не потрапляла в стан потреби у зв’язку зі 
своєю неусвідомлюваною поведінкою, що свідчить про законність мети 
та необхідності в демократичному суспільстві. В такому випадку втру-
чання державних органів є правомірним і допустимим [5].
Отже, право на приватне життя людини є основоположною цінністю 

демократичного суспільства, хоча воно не є абсолютним, що свідчить про 
можливі випадки втручання у приватне життя осіб. Тому держава по-
винна надавати відповідні гарантії поваги права на приватне життя та 
протидіяти незаконному втручанню державних органів в таке право.
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РОЗВИТОК СПОРТИВНОГО ПРАВА 
ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Спортивне право — одна з найновіших галузей права, яка лише по-
чинає розвиватися в Україні. Проте, в решті країн світу — це серйоз-
на і самодостатня галузь права, яка існує багато років. Сьогодні для 
юриспруденції залишається проблемним визначення місця спортивного 
права в правовій системі України. Це, в свою чергу, ускладнює процес 
вдосконалення правових норм, що регулюють спортивні правовідноси-
ни, переважна більшість яких залишається нерегламентованою в укра-
їнському законодавстві.
Сучасна тенденція розвитку української правової доктрини харак-

теризується все поширенішим вживанням поняття «спортивне право», 
особливо після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з фут-
болу 2012 р. Постійно публікуються підручники, статті та терміноло-
гічні словники зі спортивного права, проте єдиної думки науковців про 
існування такої окремої галузі права немає [4, c. 8].
Спорт — одна з найважливіших сфер суспільного життя, одна з 

основ збереження і зміцнення здоров’я населення, засіб підвищення 
життєстійкості, оптимізму, працездатності людей. Нормативна регла-
ментація суспільних відносин у сфері спорту посідає важливе місце у 
діяльності органів державної влади, насамперед, Верховної Ради Укра-
їни [2].
Так, ст. 49 Конституції України проголошує, що держава, поміж ін-

шого, дбає про розвиток фізичної культури і спорту. Нормативне ви-
значення поняття «спорт» міститься в Законі України «Про фізичну 
культуру і спорт», який визначає правові, соціальні, економічні й орга-
нізаційні основи розвитку фізичної культури та спорту в Україні, участь 
державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, ор-
ганізацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров’я громадян, 
досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фі-
зичної культури і спорту.
Значення спорту для сучасного суспільства, широта та спектр про-

блем його правового регулювання, ускладнення його структури, розши-
рення функцій, обумовили потребу формування нової самостійної комп-
лексної галузі права — спортивного, яка гармонізувала б розрізнений, 
але величезний за обсягом масив нормативно-правових актів у сфері фі-
зичної культури та спорту.
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В державах Західної Європи ще з 1990-х рр. спортивне право ви-
окремлене як самостійна комплексна галузь права, навчальні заклади 
готують спеціалістів у даній галузі, створені різні спортивні судові ін-
станції. В Україні ж спортивне право перебуває на стадії формування, 
при цьому воно знаходиться на стику багатьох галузей права, серед 
яких адміністративне, цивільне, трудове та ін [4, c. 275].
У зв’язку з тим, що центральне місце в спорті займає здоров’я лю-

дини, визначене ст. 3 Конституції України найвищою соціальною цін-
ністю, а також тим, що сьогодні в спорт інвестуються великі суми кош-
тів, створення системи правових норм, які будуть регулювати спортивні 
правовідносини є важливим завданням законотворців. Необхідна чітка 
нормативна регламентація правового статусу спортсмена, процедури 
спортивного арбітражу, особливостей захисту прав та інтересів суб’єк-
тів спортивних правовідносин. Необхідність виділення спортивного пра-
ва в окрему галузь права підтверджує переважна більшість дослідни-
ків даної проблеми [1].
В юриспруденції під галуззю права розуміють відносно самостійну 

сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу сус-
пільних відносин специфічним методом правового регулювання. Тобто, 
наявність власного предмету й особливого методу дає можливість ствер-
джувати, що система юридичних норм, які регулюють однорідні суспіль-
ні відносини, становлять окрему галузь права.
Предметом регулювання спортивного права є сукупність суспільних 

відносин, які виникають і реалізуються в процесі організації та форму-
вання спортивних команд, встановлення вимог до професійних спортс-
менів, а також при проведенні контролю за дотриманням спеціальних 
правил — регламентів. Коло правовідносин, що охоплюється сферою 
спортивного права є доволі широким та має яскраво визначену комп-
лексну спрямованість, а саме:

– фізична культура і спорт в Україні як об’єкт правового регулю-
вання [2];

– організаційно-правові основи державного управління фізичною 
культурою і спортом;

– правове регулювання професійного спорту в Україні;
– правове регулювання сфери студентського спорту в Україні;
– правове регулювання дитячо-юнацького спорту;
– регулювання податкових відносин у сфері спорту;
– право інтелектуальної власності у сфері спортивної діяльності.
До предмету спортивного права також варто віднести суспільні від-

носини у сфері спортивного арбітражу (медіації), спортивної відпові-
дальності як специфічного виду юридичної відповідальності, спортив-
ного суддівства, а також відносини міжнародного співробітництва у га-
лузі спорту.
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Нині в юридичній доктрині правової системи України практично від-
сутні гострі дискусії щодо визначення предмета спортивного права. На-
томість, суперечності виникають щодо визначення методу, тому від ви-
значення специфічного методу спортивного права по суті залежить не-
обхідність виокремлення такої галузі права.
О. В. Сердюков коментує дану ситуацію наступним чином: «Слаб-

кість підходу до спортивного права як самостійної галузі права поля-
гає в неможливості виділення особливих методів правового регулюван-
ня, властивих спортивному праву…». Дане твердження є хибним тому, 
що особливість методу правового регулювання спортивного права по-
лягає у поєднанні диспозитивного та імперативного методів.
Наше сьогодення супроводжується існуванням і проведенням різно-

манітних проектів та акцій у сфері спортивного права, не дивлячись на 
відсутність належної правової бази у спортивній сфері. Джерела спор-
тивного права — це зовнішня форма встановлення та вираження норм 
права у вигляді письмового документу, виданого у межах повноважен-
ня суб’єктів правотворчості згідно зі спеціальною процедурою, яка має 
юридичну силу й обов’язковість виконання та регулює спортивні від-
носини.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

У сучасному світі суспільство переживає кризу сімейних цінностей, 
а інститут сім’ї за останні роки знецінився, питання аліментів постійно 
обговорюються, адже Україна взяла чіткий курс на належне забезпе-
чення прав дітей. Для багатьох українських сімей несплата аліментів є 
болючою актуальною проблемою. Саме тому, держава активно посилює 
захист прав дитини, а через реформу сімейного законодавства постійно 
бореться зі злісною несплатою заборгованості по аліментам.
Дослідженню аліментних зобов’язань батьків щодо дітей вивчали 

у своїх працях такі відомі цивілісти та автори, а саме: Н. М. Єршо-
ва, О. Й. Пергамент, В. П. Нікітіна, М. В. Антольська, Л. В. Афана-
сьєва, З. В. Ромовська, Л. В. Сапейко, Г. П. Гришин, М. А. Дани-
лян, М. К. Мамедова, М. В. Вербіцька, Т. В. Малярчук, О. С. Юніївна, 
Л. І. Пацева та інші. Проте станом на сьогодні залишаються невиріше-
ні проблеми у цій сфері, які потребують подальшого вивчення.
Захист прав дітей регулюється Сімейним кодексом України та інши-

ми нормативно-правовими актами в області сімейного законодавства, 
а також правосуддям. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охо-
рону дитинства» [1], кожна дитина має право на рівень життя, достат-
ній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духов-
ного та соціального розвитку. Частина друга ст. 51 Конституції Укра-
їни [2] та ст. 180 СК України [3] визначають, що батьки зобов’язані 
утримувати дітей до досягнення ними віку повноліття. Але закріплені 
законодавством норми права не завжди виконується належним чином. 
Останнім часом, батьки намагаються ухилятися від своїх обов’язків або 
неналежне його виконують, що призводить до необхідності примусово-
го стягнення аліментів.
Згідно до ч. 3 ст. 181 «за рішенням суду кошти на утримання дити-

ни (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або 
у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних 
представників дитини, разом з яким проживає дитина.» За положенням 
ч. 2 ст. 182 СК України, відповідно до якої «розмір аліментів має бути 
необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку ди-
тини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути мен-
шим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідно-
го віку» [3].
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У судовій практиці виникає сучасна проблема достовірності розра-
хунку доходів платника аліментів. Не виникають труднощі у перевірці 
вказаних доходів платника, якщо відповідач дійсно офіційно працює в 
бюджетній сфері, отримує пенсію чи стоїть на обліку біржі праці тощо. 
Але в таких випадках, коли платником аліментів є приватний підприє-
мець, визначити достовірний рівень доходу виявляється дуже складно, 
оскільки часто виникають приклади, коли інформація про доходи при-
ховується, довідка про заробітну плату не відповідає дійсності, а в кра-
їні поширена офіційно не зареєстрована праця і т. д. Тому, позивач не 
може в суді довести та надати письмові докази, що доходи відповідача 
значно перевищують задекларовані доходи. Зазначимо про те, що будь-
яку інформацію про доходи відповідача, зокрема, в органах ДПС Украї-
ни, позивачу отримати доволі важко. Доводиться звертатися з клопотан-
ням про отримання офіційної інформації судом. Якщо платник аліментів 
свої доходи не відображує, то весь механізм, який використовують для 
захисту майнових інтересів неповнолітніх дітей фактично зводиться до 
нуля, так як стягнути з відповідача частку від реальних доходів стає 
майже неможливо. Забезпечення дитини до її повноліття, таким чином, 
повністю лягає на плечі того з батьків, з ким дитина проживає.
Наступним прикладом ухилення від виконання своїх зобов’язань 

є від’їзд боржника, який зобов’язується сплачувати аліменти, за межі 
України у тому числі на постійне місце проживання. Проблема поля-
гає насамперед у суттєвій різниці у матеріально-правових та процесу-
альних нормах сімейного права, що є підставою виникнення труднощів 
під час виконання рішення іноземного суду. А саме, коли судом однієї 
країни, де дитина проживає, ухвалено рішення про стягнення алімен-
тів на її користь, а боржник проживає на території іншої країни. Дану 
ситуацію вирішує Міністерство юстиції України, шляхом видання На-
казу «Про затвердження Інструкції про виконання в Україні Конвенції 
про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 
утримання» від 15.09.2017 р. № 2904/5 [4]. Наказом не встановлено 
ефективного механізму притягнення особи до відповідальності за ухи-
лення від сплати аліментів або укритті особистих доходів.
Розглядаючи інші проблемні аспекти, нагадаємо, що ч. 2 ст. 191 СК 

України передбачає можливість присудження судом аліментів за мину-
лий час, але не більше, ніж за три роки. На практиці ця частина позо-
ву, як правило, відхиляється судом. Це пов’язано з тим, що для при-
значення стягнення аліментів за минулий період позивачу необхідно 
надати суду докази того, що він вживав заходи щодо одержання алі-
ментів з відповідача, але не зміг їх отримати через те, що останній ухи-
лявся від сплати. Тобто, якщо позивач з особистих причин не вживав 
заходів по стягненню заборгованості по аліментам, то суд буде вважа-
ти недоцільним обтяжувати відповідача виплатами за минулий період. 
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Вважається, що особа, добровільно бере на себе відповідальність утри-
мання дитини та усвідомлює пов’язані із цим труднощі й готова їх до-
лати самостійно. А це означає, що аліменти за минулий час у такому 
випадку не можуть бути стягнені, тому що особа добровільно не вико-
ристала своє право отримувати аліменти, а сам відповідач не створю-
вав для цього перешкод.
За злісне ухилення від сплати суми коштів (відповідно до рішення 

суду) на утримання дітей, а також за злісне ухилення батьків від утри-
мання неповнолітніх або непрацездатних дітей, які перебувають на їх 
утриманні, відповідно до ст. 164 КК України передбачена кримінальна 
відповідальність. Проте, термін «злісне ухилення» має визначальний ха-
рактер, тому органам досудового слідства (дізнання) та суду доводиться 
у кожному випадку окремо вирішувати, чи є ухилення від сплати алі-
ментів зловмисним. Тому, притягнення до відповідальності на практи-
ці майже не відбувається.
Таким чином, законодавства база, відповідно до якої здійснюється 

порядок стягнення аліментів та умови притягнення боржника до відпо-
відальності, містить певні неузгодженості та невідповідності, пов’язаних 
з тим, що досить часто важко встановити усі джерела доходів платника 
аліментів та притягнути його до кримінальної відповідальності за неви-
конання своїх батьківських (материнських) обов’язків тощо.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
ТА ОСОБЛИВОCТІ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

На протязі життя людини, в кожному суспільстві, в кожній країні 
виникають відносини власності, що характеризують економічну скла-
дову суспільства, забезпечують самовираження та правоздатність гро-
мадян. Адже, кожний громадян країни має право володіти, користува-
тися і розпоряджатися своєю власність та не може бути протиправно 
цього позбавлений.
Захист інтересів суб’єктів відносин права власності та забезпечен-

ня правового регулювання цих відносин покладено на відповідні нор-
мативні акти та цивільний кодекс.
Так, відповідно до Цивільного кодексу України (далі — ЦК Украї-

ни), право власності — це «право особи на річ (майно), яким вона воло-
діє відповідно до закону, за своєю волею, незалежно від волі інших осіб», 
та при цьому відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить 
«право володіння,користування та розпоряджання своїм майном».
Існує ряд ознак власності:
• володіння — це право будь якого впливу особи на річ.Так при цьо-

му виникає два види володіння — законе (належить власнику) та неза-
коне (відсутність правових підстав для володіння);

• користування — це можливість при використанні майна отримува-
ти корисні речі, тобтовласник може використовувати власність як для 
власних потреб так і для здійснення підприємницької діяльності, крім 
випадків, встановлених законом [2];

• розпорядження — це право власника, самостійно визначати фак-
тичну та юридичну долю власності (знищення, продаж, відчуження або 
передачі її в тимчасове володіння іншим особам). З правом розпоря-
джання виникає початок припи нення права власності (назавжди або 
на певний час).
Отже, право володіння, користування, розпорядження може належа-

ти лише власникові але при цьому, власник не повинен завдавати шко-
ду природі, не порушувати права та інтереси громадян, держави при 
цьому право власності накладає на власника певні зобов’язання щодо 
утримання та охорони власності.
Для більш повного розкриття питання необхідно також розглянути 

питання суб’єктів та об’єктів власності. Отже, суб’єктами права влас-
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ності можуть виступати: фізичні особи (громадяни України та інозем-
ні громадяни, особи без громадянства (які мають право, якщо інше не 
передбачено законом, користуватися однаковими майновими та особис-
тими немайновими правами) так і юридичні особи (держава, територі-
альні громади та інші суб’єкти публічного права).
Об’єктом, правовідносин власності, може бути будь-яка визначена 

річ. Також при цьому, відповідно до ст. 13 Конституції України та 
ст. 324 ЦК України «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної 
зони є об’єктами права власності Українського народу» [4, с. 318].
Далі, після розгляду основних визначень, необхідно розглянути під-

стави виникнення та порядок набуття права власності
Підставами виникнення, прав та обов’язків є настання певних об-

ставин, які відповідно до цивільного права називаються юридичними 
фактами.
Так главою відповідно до ст. 328 ЦК України, право власності на-

бувається лише на підставах, що не заборонені законом, тобто такі, 
які передбачені законом та за наявності яких особа набуває майно 
та стає його власником. Вони можуть бути первинними тапохідними 
підставами .
Первинними підставми, єтакі, за яких право власності на річ, вини-

кає у суб’єкта вперше або незалежно від права попереднього власника 
на цю річ, а саме виробництво (виготовлення або створення нової речі); 
переробка речі (специфікація); спадкування, знахідка; скарб; новоство-
рене нерухоме майно; бездоглядні домашні тваринита інші).
Вторинними підставами набуття права власності є зміна власника, 

тобто при купівлі-продажу, поставки товару, контрактації, дарування, 
довічного утримання, та інших договорів із передачі майна у власність, 
спадкування за заповітом.
Набуття право власності за договором при цьому, виникає з момен-

ту передачі речі, якщо інше не передбачено договором чи не встанов-
лено законом.
Право власності на іменні цінні папери набувається:

а) за документальної форми випуску — з моменту перереєстрації цінних
паперів на ім’я нового власника в реєстрі власників іменних цінних паперів;
б) за ордерним цінним папером — з моменту нанесення на цей папір 
передавального напису — індосаменту [3, с. 68–69].
Отже, підстави набуття права власності, можна розподілити на дві 

групи — первинні підстави та вторинні. Незважаючи на причини та 
підстави набуття права власності — порядок та умови набуття закрі-
плено у Цивільному кодексі України, законах та нормативно правових 
актах. Всі інші аспекти виникнення прав власності не можливі, адже 
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при суперечці законного способу отримання таких прав на власність, 
є підставами для припинення прав власності.
Загального порядку набуття права власності не можна виділити, 

адже відповідно до підстав набуття (первісних або похідних), виду 
власності, використовуються відповідні норми набуття та регламенту-
ються вони не тільки Цивільним кодексом, а й іншими законодавчими 
актами .
Так, порядок набуття права власності на житлове, новостворене не-

рухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва, регламентуєть-
ся ст. 331 ЦК України, ЗУ «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та передбачає певну процедуру прийняття в експлуатацію та 
реєстрації такого майна.
Порядок набуття права власності на загальнодоступні плоди при-

роди, визначається ст. 333 ЦК України, Кодексом про надра, Лісовим 
кодексом, Законами України «Про тваринний світ», Законом «Про рос-
линний світ» та іншими законодавчими нормами.
Особливу увагу також необхідно звернути на порядок встановлен-

ня права власності на знахідку. Порядок отримання права власності на 
знайдену річ регламентовано ст. 338 ЦК України [2].
Цікавим являється порядок набуття права власності на скарб. Відпо-

відно до ЦК скарбом є «закопані у землі чи приховані іншим способом 
гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за 
законом втратив на них право власності» (ст. 343 ЦК). Відповідно до 
другої частини ст. 343 ЦК України — особа, яка виявила скарб, на-
буває права власності на нього. При цьому у законодавстві зазначено 
ряд винятків при цьому.
Отримання права власності на бездоглядну домашню тварину, мож-

ливе при дотримання певних умов порядку який закріплено в ст. 341 
Цивільному кодексі.
Спеціальний порядок отримання права власності існують для вогне-

пальної мисливської зброї, газових пістолетів, револьверів і патронів до 
них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, на холодну 
зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польо-
ту кулі понад 100 м/с — органами внутрішніх справ за місцем прожи-
вання особам, які досягли 21-річного віку; на об’єкти, що перебувають 
на державному обліку, як пам’ятки історії такультури; на радіоактив-
ні речовини [4, с. 320].
Також, Цивільний кодекс, вперше окремо виділяє та регулює особли-

вості набуття права власності на землю та житло [3, с. 68].
Так, розглянувши питання, щодо визначення права власності, по-

рядку набуття права власності на речі, майно, знахідки можемо зроби-
ти невеликий та основний висновок. Ми відмітили, що одного Порядку 
встановлення права власності на всі підстави не існує.
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ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Одне з головних завдань на сучасному історичному етапі розвитку 
України — побудова незалежного та справедливого правосуддя, без 
якого неможливе створення правової та демократичної держави, про-
ведення будь-яких правових, економічних та соціальних реформ. У су-
часних умовах реформи судової системи та правопорядку в Україні є 
актуальними проблемними питаннями формування та розвитку механіз-
му захисту прав і свобод людини та громадянина, забезпечення право-
порядку у громадянському суспільстві. Наявність інституту відведення 
судді гарантує законність судового розгляду, його проведення неупе-
редженою особою відповідно до чинного законодавства України. У цьо-
му зв’язку особливого значення набуває дослідження проблем підстав, 
порядку та наслідків відводу судді в цивільному процесі та шляхи їх 
вирішення.
Тематична актуалізація інституту відводу судді в цивільному зако-

нодавстві зумовлене тим, що він дає можливість додаткового захисту 
суб’єк тивних прав і обов’язків учасників цивільних відносин, забезпечує 
об’єктивність та неупередженість осіб, які беруть участь у судову роз-
гляді справи. За допомогою цього інституту стає можливим придбання 
і реалізація більшості матеріальних і низки процесуальних цивільних 
суб’єктивних прав та обов’язків. Таким чином, питання відводу судді 
виступає як важлива гарантія об’єктивного та неупередженого вирі-
шення правового спору. Зазначеними обставинами зумовлюється акту-
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альність теми, яка в умовах звернення громадського суспільства до за-
гальних гуманістичних цінностей природного права набуває особливого 
звучання, а тому постійно привертає увагу дослідників.
Взагалі, відвід (самовідвід) — це усунення учасників судового про-

цесу від участі у справі за заявою сторони, прокурора (або за власною 
ініціативою того, хто відводиться — самовідвід) за наявності передба-
чених процесуальним законом обставин, що викликають сумнів у їх не-
упередженості. Відвід (самовідвід), в залежності від виду судочинства, 
може стосуватись судді (суду), секретаря судового засідання, експерта, 
спеціаліста та перекладача, а у кримінальному судочинстві — й проку-
рора, слідчого, захисника, представника, представника персоналу ор-
гану пробації [1, с. 93].
Отже, інститут відводу є запорукою забезпечення законності ци-

вільного процесу, його здійснення неупередженою особою відповідно 
до вимог чинного законодавства. У судочинстві цей інститут набуває 
значення гарантії забезпечення фундаментального права кожного на 
справедливий суд. Питання відводу судді безпосередньо пов’язане з на-
лежним забезпеченням прав і свобод людини і громадянина, створен-
ням доступної та якісної судової системи, здійсненням правосуддя лише 
на справедливій основі, гарантією незалежності суддів. Без вирішення 
цієї проблеми неможливо досягти належних основ демократичної, пра-
вової та соціальної держави.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2] визначає заса-

ди організації судової влади, з якими тісно пов’язаний механізм відво-
ду судді: судова влада здійснюється незалежними та безсторонніми су-
дами — ст. 1; суди здійснюють правосуддя самостійно — ст. 6; справи 
розглядаються згідно із встановленим порядком їх розподілу — ст. 8; 
рівність перед законом і судом — ст. 9. Крім того, Закон України «Про 
судоустрій та статус суддів» визначає правовий статус судді, де важ-
ливе значення для розуміння підстав відводу судді мають вимоги щодо 
несумісності (ст. 53); обов’язки судді розглядати справу безсторонньо, 
дотримуватися присяги судді (ст. 54) [3, с. 60].
Власне, інститут відводу можна зарахувати до переліку міжгалузевих 

правових інститутів, оскільки він регулюється нормами господарського 
процесуального права, цивільного процесуального права, адміністратив-
но-процесуального права, кримінально-процесуального права.
Переважно правові норми ГПК, ГПК, КАС, КПК України мають 

багато спільного у врегулюванні питань відводу суддів та учасників 
процесу: є майже подібні підстави дискваліфікації; уніфіковані правові 
наслідки визначаються при задоволенні заяви про відвід; закріплюєть-
ся обов’язок самовідводу тощо. Це й не дивно, оскільки галузі проце-
суального права, незважаючи на їх відмінності, все ж мають подібний 
предмет правового регулювання, де діяльність судів спрямована на здій-
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снення правосуддя в межах господарського, цивільного, адміністратив-
ного та кримінального процесу [4, с. 90].
Норми ЦПК України, характеризуючи підстави для відводу в цивіль-

ному процесі, вказують, що вони виступають «обставинами». Зокрема, 
підставою для відводу судді законодавець в п. 5 ч. 1 ст. 36 ЦПК Украї-
ни зазначає: «якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктив-
ності та неупередженості судді». Таким чином, тут мова йде про обста-
вини справи, які матимуть значення для вирішення поточних питань, що 
виникають в ході слухання цивільної справи. Оскільки підстави відводу 
охоплюються таким поняттям, як обставини справи, то за своєю приро-
дою підстави відводу виступають юридичними фактами [5, с. 41].
Главою 3 першого розділу ЦПК України «Склад суду. Відводи» ви-

значено правові норми, які регулюють порядок відводу в цивільному 
процесі [6]. Вказані норми регламентують певну сферу цивільних про-
цесуальних відносин — відвід судді, секретаря судових засідань, екс-
перта, спеціаліста, перекладача. Варто зазначити, що нормативного за-
кріплення термін «відвід» ЦПК України не містить [7, с. 67].
Таким чином, сучасне адміністративне, господарське та цивільне за-

конодавство України уніфікує порядок відводу (самовідводу) учасників 
судового процесу від участі у справі. Це стосується підстав для звіль-
нення (самоусунення) судді, секретаря судового засідання, експерта, 
фахівця, перекладача; порядок вирішення заявленого відведення та са-
моусунення, а також наслідки усунення (самоусунення) судді.
Підставами для відводу (самовідводу) судді є: його участь у справі 

як свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, представника, адвоката, 
секретаря судового засідання або надання правничої допомоги стороні 
чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі; його опосередкова-
на заінтересованість в результаті розгляду справи; перебування членом 
сім’ї або близьким родичем сторони або інших учасників судового про-
цесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи прав-
ничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу 
суду, що розглядає чи розглядав справу; порушення порядку визначен-
ня судді для розгляду справи; наявність інших обставин, які виклика-
ють сумнів у неупередженості або об’єктивності судді.
Аналогічні підстави унормовані для відводу (самовідводу) секретаря 

судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. При цьому служ-
бова або інша залежність від учасників справи забороняє брати участі у 
розгляді справи експерту, спеціалісту та перекладачу [1, с. 93].
Обставинами, що ставлять під сумнів об’єктивність та неупередже-

ність судді, можуть бути протиправні дії судді у справі, ігнорування за-
конних вимог сторони, створення перешкод у здійсненні процесуальних 
прав, нерівне ставлення до сторін, нетактовна поведінка судді та ін. Для 
того, щоб ці обставини лягли в основу заяви про відвід, вони мають бути 
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доведені. Ця підстава може бути підставою для відводу лише з ініціа-
тиви осіб, які беруть участь у справі. Самовідвід з цієї підстави суддя 
заявити не може, адже в нього не може бути сумнівів у власній об’єк-
тивності чи неупередженості. Визначення п. 5 ч. 1 ст. 36 ЦПК Укра-
їни свідчить про те, що підстави для заявлення клопотання про відвід 
не носять вичерпного характеру.
На практиці виникає низка проблемних моментів, пов’язаних із про-

цедурою відведення судді. Аналіз норм Цивільного процесуального ко-
дексу України дає підстави стверджувати, що при розгляді справи су-
дом першої інстанції суддя, якому заявлено питання відводу, йде до на-
радчої кімнати, де він вважає підстави для звільнення від справи.
Враховуючи оціночний характер зазначеної норми ГПК та непе-

редбачуваність оскарження рішень про задоволення відводу, це часто 
дозволяє судді уникати ухвалення рішення у справі. Виходячи з цих 
міркувань, видається більш вдалою та логічною процесуальною струк-
турою, згідно з якою питання про відвід судді вирішується іншим скла-
дом суду, щоб уникнути різноманітних тлумачень у майбутньому. Що 
стосується самовідводу, то видається доцільним, щоб суддя сам визна-
чав ступінь своєї зацікавленості.
Таким чином, запровадження інституту відводу на шляху реформу-

вання судової та правоохоронної системи є важливим кроком в побудо-
ві європейської моделі суду. Формування в Україні правової держави та 
громадянського суспільства безпосередньо пов’язано з проблемою ство-
рення належного механізму забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина. Судові та правоохоронні органи в цьому аспекті виступають 
гарантом в забезпеченні таких прав, тому потребують реформування з 
метою створення сильного та дієвого механізму правового захисту.
Значення відводу у цивільному судочинстві визначається його сут-

ністю і зосереджене в тому, що цей інститут відповідає за врегулювання 
суспільних відносин щодо забезпечення об’єктивності й неупередженос-
ті осіб, які здійснюють цивільне провадження або сприяють йому, що, 
в свою чергу, дає підстави розглядати ці відносини як умову прийнят-
тя законного, обґрунтованого та справедливого рішення у цивільному 
провадженні, а також є суттєвою гарантією правосуддя, забезпечення 
прав і законних інтересів учасників цивільного процесу.
Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що активізація роз-

витку інституту відводу суддів є запорукою дієвого механізму реалізації 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. Тому особливої актуаль-
ності набувають теоретичні та прикладні розробки щодо запроваджен-
ня в Україні суду європейського зразка. Україна поступово приводить 
національне законодавство у відповідність до європейських стандартів 
функціонування судів, що позитивно вплине на процес реформування 
судової та правоохоронної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Для житлового права в Україні характерна повна законодавча не-
визначеність, що виявляється наявності великої кількості відсилочних 
норм та норм, які втратили регулюючий вплив. Система діючих в Укра-
їні нормативно-правових актів є досить розгалуженою і складною вна-
слідок змін та доповнень, які вносяться до чинних нормативно-правових 
актів приватно і публічно-правового спрямування. Неузгодженості між 
нормами цивільного, житлового, сімейного законодавства щодо правово-
го становища суб’єктів житлових відносин, можуть бути усунені шля-
хом прийняття нового ЖК України, який має систематизувати норма-
тивні акти, шляхом кодифікації правових норм, що містяться в різних 
актах, у логічно побудовану систему. Житлове законодавство України 
відповідно до Конституції України спрямоване на забезпечення права 
кожного громадянина на житло, а розвиток житлового законодавства 
має забезпечити перехід від попередньої системи розподілу державно-
го житлового фонду до системи, що ґрунтується на створенні ринкових 
умов щодо забезпечення житлових потреб.
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На жаль чинний ЖК УРСР будується на Основах законодавства 
СРСР та союзних республік. В свій час прийняття Основ житлово-
го законодавства СРСР пояснювалось наступними причинами: соціаль-
ним значенням житлової проблеми, розширення житлового законодав-
ства, необхідність співвідношення житлового законодавства СРСР та 
радянських республік. У зв’язку з цим постає питання щодо тлумачен-
ня та розуміння сутності житлового права в сучасних реаліях суспіль-
ного життя. ЖК УРСР, який діє майже незмінній редакції з 1983 р., 
хоча в ЖК вносяться «косметичні» зміни та доповнення (наприклад, 
останні зміни були внесені 22 травня 2018 р. Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціально-
го захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких ін-
ших осіб», але цим Законом України навіть до преамбули ЖК УРСР 
зміни не були внесені.
Чинні до нині підзаконні нормативні документи, які були прийняті 

у розвиток ЖК, зокрема: постанова Ради Міністрів УРСР від 11 груд-
ня 1984 р. «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення жит-
лових умов, і надання їм жилих приміщень»; постанова Ради Міністрів 
Української РСР і Української республіканської ради професійних спі-
лок від 5 червня 1985 р. «Правила обліку громадян, які бажають всту-
пити до житлово-будівельного кооперативу»; постанова Ради Міністрів 
Української РСР від 30 квітня 1985 р. «Про затвердження примірного 
статуту Житлово-будівельного кооперативу»; постанова Ради Міністрів 
УРСР від 4 лютого 1988 р. «Про службові жилі приміщення», постано-
ва Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 р. «Про затвер-
дження Примірного положення про гуртожитки» тощо. На жаль, чин-
ний ЖК УРСР, визначає структуру житлового законодавства, вста-
новлює порядок і умови обліку громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов, надання житла у будинках державного і комунального 
житлового фонду, встановлює права і обов’язки сторін у житловій сфе-
рі, порядок надання і користування житлом спеціального призначення 
тощо. Проте за умов існування Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення» в частині забезпечення державою безоплат-
ним житлом соціально-незахищених громадян ЖК мав би припинити 
свою дію. Частина нормативно-правових актів, особливо тих, що при-
йнята до 1990 р. є морально застарілою, не відповідає змінам, що від-
булися в соціально-економічному розвитку країни Порівняно з радян-
ським періодом роль держави в реалізації громадянами права на житло 
змінилося і воно зводиться не до безоплатного отримання особою жит-
ла, а задоволення громадянами житлових потреб на приватноправових 
(ринкових) засадах.
До цього часу не прийнято комплексу нормативних актів, які б ви-

значали порядок забезпечення житлом громадян різних категорій, плат-
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но, безоплатно або за доступну плату в різних житлових фондах. Спря-
мованість державної житлової політики має виявлятися у виробленні 
єдиного правового механізму. З моменту прийняття Закону України 
«Про приватизацію державного житлового фонду» у 1992 р. відбувся 
перехід на приватноправові засади регулювання ринку житла. Із при-
йняттям ЦК України у 2003 р. закріплено право власності та інші ре-
чові права фізичних на юридичних осіб на житло, умови користування 
житлом на умовах найму, вільний вибір способів реалізації житлових 
прав громадян на нормах цивільного законодавства та договору, його 
комерційного використання та інші пов’язані з ним зобов’язальні від-
носини, предметом регулювання яких є житло.
Формування ринкових відносин у житловій сфері, перш за все, вима-

гає оновлення житлового законодавства шляхом прийняття нового ЖК 
України [3]. На подолання неузгодженостей у житловому законодав-
стві був направлений новий ЖК України прийнятий Верховною Радою 
України 7 липня 2005 р., який вотований Президентом України, який 
запропонував розроблення законопроекту, який би повною мірою від-
повідав сучасним потребам суспільства новий проект ЖК 5 листопада 
2010 р. був прийнятий у першому читанні [4]. На комплексний харак-
тер житлового права в юридичній літературі вказувалось на наявність у 
житловому праві публічно-правових і приватноправових норм, які фор-
мували житлове право вплив норм інших галузей законодавства [5].
Дослідження цивільно-правового регулювання житлових прав люди-

ни повинно спиратися на систему нормативних актів, судові рішення, з 
урахуванням як досвіду розвинутих європейських країн, і зокрема прак-
тики Європейського суду з прав людини, що свідчить про необхідність 
розробки відповідної нормативної бази. Суспільним відносинам в жит-
ловій сфері притаманна специфічність, риси однорідності, які дозволя-
ють згрупувати їх у специфічно відокремлений вид суспільних відносин 
які становлять предмет правового регулювання.
Нормативно-правові акти, продовжують регулювати відносини, які 

будуються за умов, коли у державній власності тільки 3 % житла. Ви-
никає нагальна потреба в реформуванні житлового законодавства, адап-
тованого до сучасних умов. Предметом правового регулювання нового 
ЖК України мають бути відносини, що виникають у процесі: а) реалі-
зації права на житло; б) надання фізичній особі житла у користування; 
в) володіння та користування житлом; г) управління житловим фондом; 
д) експлуатації та охорони житлового фонду; е) виключення з житлово-
го фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; 
ж) розгляду житлових спорів та ін. Житлові правовідносини виника-
ють, змінюються і припиняються тільки щодо придатного жилого будин-
ку чи іншого приміщення, призначеного та придатного для постійного 
місця проживання фізичної особи. Новий ЖК України має враховувати 
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всі особливості правового регулювання житлових правовідносин, зняти 
проблему паралельного застосування норм законодавства. В ньому ма-
ють бути зосереджені загальні цивільно-правові засади з особливостя-
ми, які не відзначені у ЦК України, в т. ч. зобов’язання, що виникають 
при будівництві житла, підстави переведення придатних для проживан-
ня жилих квартир у нежилі, правовий режим ЖБК та товариств спів-
власників багатоквартирного жилого будинку, особливості виникнення 
права власності та інших речових прав на житло; особливості цивіль-
но-правової відповідальності власників і користувачів квартир (будин-
ків), управління житловим фондом, правовий режим житлового фонду 
соціального призначення тощо.
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ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ

У процесі спортивної діяльності суб’єкти права вступають в різнома-
нітні суспільні відносини. Правові норми, що містяться в різних норма-
тивних правових актах, покликані регулювати ці відносини. Спортивні 
правовідносини слід розглядати як врегульовані нормами спортивного 
права і знаходяться під охороною держави суспільні відносини. Вони 
виникають між суб’єктами фізичної культури і спорту в процесі здій-
снення спортивної діяльності, що включає фізичне виховання дошкіль-
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нят і учнів різних освітніх установ, професійно-прикладну фізичну під-
готовку, масовий спорт, професійний спорт, спортивну промисловість 
і т. д., в тому числі внаслідок впливу держави на інших суб’єктів фіз-
культури і спорту, які виступають в якості носіїв взаємно кореспонду-
ючих один одному юридичних прав і обов’язків.
Спортивні правовідносини характеризуються рядом специфічних 

ознак та особливостей, які притаманні лише даній сфері, з поміж та-
ких особливих ознак слід виділити:

• спеціальний суб’єкт — до якого варто віднести учасників фізкуль-
турно-спортивної діяльності;

• наявність спеціальних об’єктів правовідносин, до яких належить: 
фізична культура та фізичне виховання, професійний і любительський 
спорт, імідж спортивної організації, спортивну промисловість і фізкуль-
турно-оздоровчі та спортивні споруди;

• порядок і способи захисту прав та обов’язків учасників фізкуль-
турно-спортивної діяльності;

• опосередкованість через спортивні правовідносини державної по-
літики в галузі фізичної культури і спорту, що передбачає пряму або 
непряму участь держави в даних правовідносинах;

• взаємозалежність зв’язку спортивних правовідносин з вимогами 
спортивної етики тощо.
Спортивні правовідносини складається з трьох необхідних елемен-

тів — суб’єктів, об’єкта і змісту спортивного правовідносини.
Суб’єктами спортивних правовідносин є носії передбачених спор-

тивним законодавством прав і обов’язків. Закон України «Про фізич-
ну культуру і спорт» виділяє таких суб’єктів сфери фізичної культури 
і спорту: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади 
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами 
навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 
підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкуль-
турно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, цен-
три фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, колективи фізич-
ної культури, фізкультурно-спортивні товариства, спортивні федерації, 
громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та 
студентів, спортивна студентська спілка України, Українська федера-
ція учнівського спорту, громадські об’єднання фізкультурно-спортив-
ної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, Національний 
олімпійський комітет України, суб’єкти паралімпійського і дефлімпій-
ського руху в Україні, Спортивний комітет України.
Слід розмежувати такі поняття, як спортивні відносини і відноси-

ни у спортивній сфері, або відносини, пов’язані зі сферою спорту. Під 
спортивними відносинами необхідно розуміти суспільні відносини, які 
складаються між суб’єктами спортивної діяльності(спортивними клуба-
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ми, спортсменами, тренерами, федераціями, тощо) у процесі підготов-
ки та участі в змаганнях.
До відносин у спортивній сфері слід віднести як спортивні відноси-

ни, так і відносини, які безпосередньо не стосуються підготовки та учас-
ті спортсмена в змаганнях, але знаходять свій прояв у даній сфері (по-
даткові, господарські відносини в даній сфері тощо).
Головна відмінність між ними полягає в тому, що спортивні відноси-

ни не можуть існувати поза сферою спорту (відносини, пов’язані з орга-
нізацією і проведенням спортивних змагань, відносини оздоровчої фіз-
культури, фітнесу тощо), а якщо й існують, то набувають у цій сфері 
сутнісних особливостей, зумовлених властивостями сфери (страхування 
життя та здоров’я, завдання шкоди під час змагань тощо).
Слід поділяти спортивні відносини і відносини у сфері спорту на 

публічно-правові і приватно-правові відносини. Суб’єктами суспільних 
відносин приватного характеру виступають спортсмени-професіонали, 
професійні спортивні клуби, федерації з різних видів спорту (в тому 
числі і міжнародні), фахівці, що працюють у сфері професійного спор-
ту (тренери, адміністратори, лікарі, масажисти, юристи тощо), спортив-
ні агенти і глядачі.
Спортивні відносини можуть регулюватися актами, передусім, ци-

вільного та адміністративного законодавства як двох основних регуля-
тивних галузей законодавства. При цьому в цивільному законодавстві 
застосовуються головним чином засоби приватноправового регулюван-
ня, внаслідок чого виникають правовідносини приватноправового типу, 
а в адміністративному — публічно-правового.
Разом із тим публічно-правові за своєю сутністю спортивні відноси-

ни можуть складатися і в галузі цивільного права. Урахування цієї об-
ставини має прагматичне значення, оскільки на практиці це означає, 
що такі відносини регулюються актами законодавства і не можуть бути 
змінені або припинені домовленістю їх учасників.
Відносини, пов’язані з реалізацією та захистом права власності на 

спортивні об’єкти, відносини інтелектуальної власності, договірні відно-
сини у сфері спорту, спадкування спортивного майна за заповітом тощо 
належать до приватноправової сфери правового регулювання. Вони мо-
жуть бути спортивними, але частіше є вагомі підстави кваліфікувати їх 
як «відносини, пов’язані зі сферою спорту».
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-

вок про існування спортивних відносин і відносин у спортивній сфе-
рі, або відносин, пов’язаних зі сферою спорту. Головна відмінність між 
ними полягає в тому, що спортивні відносини не можуть існувати поза 
сферою спорту, а якщо й існують, то набувають у цій сфері сутнісних 
особливостей, зумовлених властивостями сфери.
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ЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОЧИНІВ 
ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ

З розвитком економіки України, значно і розширилися можливості 
громадян в питаннях майнового обороту та свободи укладання догово-
рів. Внаслідок чого ми можемо відмічати підвищення ролі правочинів.
Все це стало можливим та актуальним, у зв’язку з реформуванням 

економічної системи України, а саме: визнання приватної власності, зву-
ження до необхідних меж державного регулювання господарських від-
носин, встановлення свободи вибору контрагентів та ін. та підвищення 
значення правочинів в законодавчих документах, а особливо визначення 
в книзі п’ятій Цивільного кодексу України (далі — ЦК України). Так із 
загальної кількості ст. 706 присвячено окремим видам договорів 508.
Ще в римському праві договори були найбільш поширеним джерелом 

зобов’язань, які ґрунтувалися на волевиявленні право- і дієздатних су-
б’єктів, які були досягнуті у формі передбаченими законом. Договір при 
цьому розглядається з трьох точок зору: як підстава виникнення пра-
вовідношення, як правовідношення та як форма правовідношення. Від-
повідно Цивільному кодексу України, договори є діями осіб, направле-
ні на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (п. 1 
ст. 202 ЦК України). У ЦК України вживається термін «правочин» за-
мість терміну «угода». Це пов’язано з тим, що під терміном «угода» ро-
зуміється: домовленість про що-небудь; договір, за яким встановлюються 
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взаємні зобов’язання щодо чого-небудь [2, с. 1285]. Так відповідно до 
визначення ЦК України, термін «правочин» найбільше відповідає для 
позначення дій осіб, спрямовані на набуття, зміну та припинення ци-
вільних прав та обов’язків.
Правочини класифікуються за:
1) кількістю сторін, які вчиняють правочин (ч. 3 ст. 202 ЦК України);
• односторонні правочини — дія однієї сторони, представлена однією  

або кількома особами (складання заповіту тощо);
• двосторонні та багатосторонні правочини називаються договора-

ми (двосторонні — договір купівлі-продажу, багатосторонній — дого-
вір про сумісну діяльність);

2) моментом настання цивільних прав та обов’язків правочини по-
діляються на консенсуальні (досягнення згоди між сторонами стосовно 
усіх умов договору) та реальні (досягнення згоди недостатньо, необхід-
но створення фактичних дій — передача майна);

3) майновим інтересом — платні (правовідносини мають майновий ін-
терес — за договором купівлі — продажу (обов’язок продавця надати річ 
покупцю після оплати останнім вартість речі) і безоплатні (майновий ін-
терес виникає лише у однієї зі сторін — договори дарування, заповіту);

4) значенням підстав (мети) правочину — каузальні (мають підста-
ву вчинення: за договором купівлі — продажу — передача у власність 
речі, а за договором найму — передача речі у користування) та абстрак-
тні (відсутність підстав вчинення правовідносин);

5) строковістю — строкові (наявність строків дії прав та обов’язків) 
та безстрокові (відсутність терміну чинності).
У правовій практиці існує іще таке поняття правочинів, як умов-

ні правочини, які характеризуються виникненням, зміною або припи-
ненням цивільних прав та обов’язків внаслідок настання якоїсь обста-
вини, яка може мати місце в майбутньому при відсутності впевненості 
настання цієї обставини. та строкові. Основною відмінністю між стро-
ковими та умовними, ти що строк настає в любому випадку, а обстави-
ни можуть виникнути або ні [1]. При виникненні обставини, що при-
звела до виникнення, зміни цивільних прав та обов’язків — така умо-
ва (обставина) називається відкладальною, а якщо вона призводить до 
припинення прав та обов’язків — скасувальною.
Також в існує ряд інших правочинів: біржові (ті, що укладаються на 

біржах і відносно біржових товарів; фідуціарні (такі, що мають довір чий 
характер); легітарні (ґрунтуються на положеннях закону) та волюнтар-
ні (не передбачені законом).
Поділ правочинів на певні види має теоретичне і практичне значен-

ня: характеризує правочин через його вторинні ознаки; зумовлює пра-
вове становище його учасників; є підставою для упорядкування цивіль-
но-правових інститутів.
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Залежно від ознак, які передбачаються законодавством, правочини 
поділяються (класифікуються) на певні види чи групи. Слід зазначити, 
що виключного чи єдиного переліку класифікаційних груп правочинів 
не існує, оскільки при поділі правочинів на види застосовуються різні 
класифікаційні ознаки. Як і в більшості розглянутих нами класифіка-
цій, за її основу взято принцип дихотомії — поділ цього правового яви-
ща на дві протилежності.
У випадках, коли виникнення, зміна чи припинення прав та обов’яз-

ків, передбачених правочином, залежать від строку, терміну, настання 
або ненастання якої-небудь умови, правочини поділяються на безстро-
кові, строкові (термінові) й умовні.
Залежно від строку дії наслідків правочину правочини можуть по-

ділятися на розпорядчі — що не тягнуть за собою тривалих наслідків 
(викидання речі, сплата і т. п.), і зобов’язальні — що тягнуть за собою 
такі наслідки (майновий найм, заповідальний відказ і т. п.).
Залежно від характеру зв’язків між сторонами правочину в особливу 

групу виділяються фідуціарні правочини (від латинського «fiducia» — 
довіра). Необхідно зазначити, що довіра — необхідний елемент усяко-
го правочину [3, с. 266].
Навпаки, правочини, де довіра до його учасника чи вірогідність на-

стання передбачуваних наслідків дуже проблематичні, називаються але-
аторними, тобто ризиковими. Класичним їх прикладом є договори стра-
хування.
Відомо, що правочини є одним із найважливіших і найпоширеніших 

юридичних фактів та підстав набуття, зміни або припинення цивіль-
них правовідносин.
Поділ правочинів на певні види має теоретичне і практичне значен-

ня: характеризує правочин через його вторинні ознаки; зумовлює пра-
вове становище його учасників; є підставою для упорядкування цивіль-
но-правових інститутів.
Залежно від ознак, які передбачаються законодавством, правочини 

поділяються (класифікуються) на певні види чи групи. Слід зазначити, 
що виключного чи єдиного переліку класифікаційних груп правочинів 
не існує, оскільки при поділі правочинів на види застосовуються різні 
класифікаційні ознаки.
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Одними з найбільш поширених цивільних правовідносин є правовід-
носини, які виникають із договору купівлі-продажу, так як саме через 
них відбувається переважаюча частка обміну економічними благами в 
суспільстві. У сучасному світі роль купівлі-продажу в пожвавленні си-
туації на ринку невпинно зростає та перетворюється на могутній чин-
ник економічного розвитку. Обранням європейського вектора розвитку 
Україна підтвердила свій намір рухатися шляхом імплементації найви-
значніших здобутків світової правової думки до чинного законодавства 
[4, с. 101]. З огляду на вказане, видається актуальним дослідити тен-
денції розвитку договору купівлі-продажу.
Як вбачається із чинного національного цивільного законодавства, 

за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 
зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (по-
купцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (то-
вар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України) [3]. 
За своєю правовою характеристикою договір купівлі-продажу є консен-
суальним, двостороннім (взаємним), відплатним. Його мета полягає у 
оплатному відчуженні майна (товару) від однієї сторони та передання 
його у власність іншій стороні [2, с. 41].
Протягом усієї більш ніж тисячолітньої історії цивільного права до-

говір купівлі-продажу за своєю суттю, економічним та правовим зміс-
том у своїх пріоритетних конструктивних елементах (предмет, суб’єкти, 
основні права та обов’язки сторін) залишається тим самим, яким він був 
спочатку сформульований у юриспруденції Стародавнього Риму. Цей 
контракт, як здається, у своїй основі залишиться таким самим і далі. 
Він існуватиме як у найближчій доступній для огляду перспективі, так 
і у віддалені майбутні епохи, бо купівля-продаж — невід’ємний елемент 
громадського обігу, а громадський обіг існуватиме, поки існують поділ 
праці, товар та його вартість, обмін, ринок, гроші.
Як свідчить історичний досвід, задоволення потреб людей у   вигляді 

здійснення відплатних угод з об’єктивної зумовленості товарного обмі-
ну у суспільстві може бути замінено примусовим розподілом необхідні 
життя товарів чи будь-якими іншими економіко-правовими інститута-
ми, здатними замінити відплатні угоди. Разом з тим сталість економіч-
ної суті та правової конструкції купівлі-продажу не виключає історич-
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ного розвитку купівлі-продажу як правового інституту та появи певних 
нових аспектів у розумінні змісту цього виду договору [1, с. 174]. Саме 
тому у сучасному суспільстві сформувались новітні тенденції розвитку 
договору купівлі-продажу. Серед них доцільно відзначити наступні.
У розвитку сучасного законодавства багатьох іноземних держав пе-

реважає тенденція поділу правового регулювання договору купівлі та 
продажу залежно від предмета угоди: продаж нерухомості, підприєм-
ства як майнового комплексу, цінних паперів, дорогоцінних металів та 
каміння, валютних цінностей, електричної та теплової енергії, інших 
спеціальних об’єктів. У вигляді договору купівлі-продажу відбувають-
ся угоди з активами комерційних організацій: придбання, відчуження 
різних об’єктів, які входять до складу майна юридичних осіб. Спеціаль-
не регулювання виробляється щодо процедури укладання контрактів на 
торгах, які проводяться організаторами торгівлі на товарних, фондо-
вих, валютних біржах, а також на позабіржових публічних торгах, що 
проводяться у формі аукціону та конкурсу.
Регулювання купівлі-продажу диференціюється також з урахуван-

ням цілей придбання та характеру використання об’єктів договору: при-
дбання товарів для власних потреб покупців регулюється правовими 
нормами, орієнтованими на підвищений захист інтересів споживачів; 
придбання товарів у комерційних цілях опосередковується нормами, що 
спираються на принцип рівного становища сторін та надання рівної у 
всьому захисту інтересів продавця та покупця. Також вироблено додат-
кові правові засоби захисту прав та інтересів споживачів.
Також договором купівлі-продажу регламентуються відносини із від-

шкодувального відчуження таких специфічних об’єктів цивільного обі-
гу, як майнові права (зокрема, права на об’єкти інтелектуальної та 
промислової власності) та інші майнові права, які можуть бути підда-
ні грошовій оцінці.
Удосконалення торгових операцій між особами, які є громадяна-

ми різних держав, викликало виникнення нових норм, що опосередко-
вують міжнародні торгові відносини. Міжнародне торгове чи комерцій-
не право формувалося під впливом національних правових систем, але, 
своєю  чергою, міжнародне торгове право справило і продовжує пози-
тивно впливати в розвитку внутрішньодержавного законодавства, ре-
гулюючого відносини з купівлі-продажу.
Законодавству різних розвинених країн про купівлю-продаж влас-

тиві загалом упорядкованість і стабільність, що забезпечує високий рі-
вень правозастосовної практики. В останніх практика укладання дого-
ворів купівлі-продажу у сфері комерційного обороту використовує скру-
пульозно опрацьовані і виправдані багаторічним досвідом застосування 
різні типові варіації (проформи) договору купівлі-продажу. У змісті 
укладених договорів передбачаються не лише основні питання, але та-
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кож деталі та нюанси зобов’язання; досить чітко конкретизуються пред-
мет і вартість договору, строки та порядок виконання взаємних обов’яз-
ків сторін. Така філігранність, що виявляється при укладанні договору 
купівлі-продажу, сама по собі не забезпечує неможливості виникнення 
контроверз, яких з договорів купівлі-продажу виникає, як правило, чи-
мало, але багато в чому сприяє їхньому благополучному вирішенню і 
позасудовому врегулюванню розбіжностей [1, с. 177].
Таким чином, зміни, які відбулися у цивільному праві різних країн 

протягом багатовікової історії еволюції цієї галузі права, принесли до 
нього елементи, що створюють міцну платформу для створення єдиного 
не лише європейського а й міжнародного правового простору.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

Дослідження юридичної відповідальності у сфері спортивних пра-
вовідносин передбачає необхідність звернення до загально соціально-
го поняття відповідальності, до поняття юридичної відповідальності, до 
класифікації юридичної відповідальності на окремі види. Глобалізаційні 
процеси, що відбуваються у спорті, призводять до необхідності дослі-
джень проблем юридичної відповідальності у сфері спортивних право-
відносин та до дослідження «спортивної відповідальності», встановлен-
ня можливості віднесення цієї відповідальності до видів юридичної від-
повідальності. Сьогодні спорт став багатогранним явищем, що виконує 
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широке коло соціальних функцій, впливаючи на політичне, економічне, 
культурне життя суспільства. Разом з тим, поряд з позитивними аспек-
тами спорту як явища, з’явилося багато негативу — вживання заборо-
нених у спорті засобів і методів (допінгу), договірні матчі, шахрайства 
на тоталізаторах, спекуляції з квитками, порушення громадського по-
рядку з боку глядачів спортивних змагань (особливо футбольних), збіль-
шення спортивного травматизму і багато іншого.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває розробка держав-

но-правового механізму протидії негативним явищам. І в першу чер-
гу це стосується вдосконалення механізму юридичної відповідальності 
учасників спортивних заходів, адже юридична відповідальність є одним 
з основних інститутів права, без якого неприпустиме існування жод-
ної правової системи, відсутність якого унеможливлює вплив права на 
суспільство та який є найістотнішим механізмом гарантування та за-
безпечення прав, свобод і суспільних інтересів суб’єктів будь-яких пра-
вовідносин.
Юридична відповідальність проявляється через застосування захо-

дів державного примусу до винної особи за вчинене правопорушення. 
В чинному законодавстві України відсутнє загальне поняття даної кате-
горії права, але в теорії права існує велика кількість її дефініцій. Озна-
ками юридичної відповідальності є те, що вона: є результатом право-
порушення; є державним примусом та вміщує в собі підсумкову оцін-
ку діяльності суб’єкта правопорушення; тягне за собою настання не-
гативних наслідків для суб’єкта правопорушення, передбачених санк-
цією правової норми; завжди реалізується у встановлених законом про-
цесуальних формах.
Видами юридичної відповідальності є кримінальна, адміністративна, 

цивільно-правова (матеріальна), дисциплінарна тощо. Всі ці види при-
таманні і спортивним відносинам — відповідно до ст. 54 Закону Укра-
їни «Про фізичну культуру і спорт» особи, винні упорушенні законо-
давства у сфері фізичної культури і спорту, несуть цивільно-правову, 
дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність від-
повідно до закону.Джерелами правового регулювання юридичної відпо-
відальності є нормативно-правові акти відповідної галузі права.
До цивільно-правової відповідальності притягуються суб’єкти спор-

тивних відносинвідповідно до положень Цивільного кодексу України 
у зв’язку, наприклад, із завданнямшкоди, заподіяної життю та здо-
ров’ю фізичної особи під час проведення спортивних змагань (справа 
№ 6-693св09, що розглядалась Колегією суддів Судової палати у ци-
вільних справах Верховного Суду України 3 червня 2009 року № 3 (64) 
2018 р.) або у зв’язку із завданням матеріальної шкоди під час прове-
дення спортивних змагань (справа № 522/3337/14ц, що розглядалась 
Приморським районним судом міста Одеси 18 серпня 2014 р.) тощо.
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До кримінальної та адміністративної відповідальності притягують-
ся суб’єкти спортивних відносин відповідно до положень Кримінально-
го кодексу України та КодексуУкраїни про адміністративні правопору-
шення, наприклад, за злочини, що пов’язані з корупційними діяннями 
у сфері спорту (підкуп судді змагання, договірні матчі); за зловживан-
ня посадовою особою своїм службовим становищем, підробку офіцій-
них документів,заволодіння грошовими коштами фізкультурно-спортив-
ної організації (справа № 5-824км15, що розглядалась Колегією суддів 
судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ 19 серпня 2014 р.); 
за організацію видовищ за участю бійцівських порід тварин, що пору-
шують вимоги Закону України «Про захист тварин від жорстокого по-
водження»; за правопорушення, що посягають на громадський поря-
док і безпеку громадян під час проведення спортивних змагань — ор-
ганізацію масових заворушень, хуліганство; за дискримінацію (справа 
№ 801/4018/13-а, що розглядалась Окружним адміністративним судом 
Автономної Республіки Крим 25 червня 2013 р. [13]); за розпалюван-
ня соціальної, расової, національної та релігійної ворожнечі у сфері фі-
зичної культури і спорту тощо.
До дисциплінарної відповідальності притягуються суб’єкти спортив-

них відносин відповідно до положень Кодексу законів про працю, на-
приклад, за порушення умов трудового контракту, за порушення вимог 
Закону України «Про оплату праці» (справа № 22-5526/10, що розгля-
далась Колегією суддів судової палати у цивільних справах апеляційно-
го суду Запорізької області 9 вересня 2010 р., справа № 334/347/13-ц, 
що розглядалась Ленінським районним судом міста Запоріжжя 29 лип-
ня 2013 р. тощо).
Але сфері спорту притаманні і спеціальні види відповідальності, що 

передбачені регламентами проведення спортивних змагань, як то: дис-
кваліфікація суб’єкта спортивних правовідносин за порушення правил 
гри або за використання допінгу; відсторонення суддів; позбавлення 
команди підтримки уболівальників тощо. Ці види відповідальності зму-
шують суб’єкта спортивних правовідносин зазнавати певних обмежень, 
наприклад, проходження штрафного кола в біатлоні, видалення гравця 
з ігрового майданчика на певний час, проведення матчу при порожніх 
трибунах, попередження зі зняттям балів тощо. Думки науковців, які 
досліджують проблеми спортивного права щодо кваліфікації «спортив-
ної відповідальності» розділилися. Одні вважають, що «спортивна від-
повідальність» є виключно різновидом корпоративної відповідальності, 
оскільки випливає переважно з норм, що містяться в правилах прове-
дення спортивних заходів, які, у свою чергу, розробляються і прийма-
ються громадськими спортивними організаціями (федераціями за вида-
ми спорту).
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БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ 
ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує осо-
бу та підтверджує громадянство України. Кожен громадянин Украї-
ни, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати пас-
порт громадянина України. Оформлення, видача, обмін паспорта гро-
мадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі 
та знищення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України .
В останні роки тематиці достовірної ідентифікації особи за до-

помогою використання біометричної інформації про власника доку-
мента присвячені дослідження таких науковців, як Б. В. Аристар-
хова, B. C. Барсукова, А. Г. Волевозда, В. І. Волчихіна, А. А. Гин-
ца, А. В. Зайцева, А. І. Іванова, А. Ф. Стеблевої, І. Н. Спиридонова, 
М. А. Хебайши та інших .
Щодо впровадження паспорта громадянина України у формі ID-карт-

ки, як сучасного інструмента електронної ідентифікації особи, зазначено 
і в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої 
Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016.
Даною Концепцією, для досягнення мети забезпечення виконання 

зобов’язань у рамках лібералізації візового режиму з Європейським Со-
юзом, передбачено:

– приведення національної правової бази й процедурних практик у 
відповідність із міжнародними стандартами;

— підвищення ефективності Державної міграційної служби Украї-
ни шляхом запровадження сучасних прозорих процедур надання якіс-
них послуг;

– створення єдиної захищеної системи електронного документообі-
гу з уніфікованими базами даних;

– впровадження сучасного інструмента електронної ідентифікації 
особи — паспорта громадянина України у формі картки;

– забезпечення оперативного доступу Державної міграційної служби 
України до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформацій-
них баз, що перебувають у власності держави, або підприємств, уста-
нов та організацій з метою проведення ідентифікації;

– надання доступу до електронного ідентифікаційного сервісу Дер-
жавної міграційної служби України державним органам;
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– розробка нових сервісів та інтегрування паспорта громадянина 
України у формі картки з іншими ініціативами електронного управ-
ління;

– забезпечення розвитку каналів доступу до нових сервісів та спо-
собів електронної ідентифікації тощо;

– розробка нової моделі ідентифікації особи і перевірки даних та 
запровадження нового, надійного процесу менеджменту встановлення 
ідентичності (починаючи з відбору даних до первинної ідентифікації і 
видачі документів);

– створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління 
міграційними процесами;

– забезпечення подальшої розбудови інфраструктури Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру та створення національної системи іден-
тифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства [1].
Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки оформляється 

особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а осо-
бам, які досягли вісімнадцятирічного віку, — на кожні 10 років.
До нього вноситься така інформація: назва держави, назва докумен-

та, ім’я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний но-
мер запису в Реєстрі, номер документа, дата закінчення строку дії до-
кумента, дата видачі документа, повноважений суб’єкт, що видав до-
кумент (код), місце народження, відцифрований образ обличчя особи, 
відцифрований підпис особи, податковий номер (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб 
платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний контролюючий орган) [2, с. 44].
Біометричні паспорти набувають все більшого поширення у світі. 

Відповідно до інформації всесвітньої організації цивільної авіації (ICAO) 
більше 90 країн з 193 держав — членів ООН в даний час видають такі 
документи, при цьому ще більше двадцяти держав готові до впрова-
дження таких документів в найближчі роки.
Близько 45 країн з числа тих, які видають біометричні документи, 

зберігають на документах одночасно і відбитки пальців, і зображення 
особи, в той же час більше 30 країн використовують лише оцифрова-
не фото власника документа. Решта країн в даний час використовують 
тільки зображення обличчя, але найближчим часом планують викорис-
товувати і дані дактилоскопії.
За даними ICAO, більше 15 країн в даний час використовують ав-

томатизовані контрольно-пропускні системи для власників електронних 
паспортів. Для того, щоб пройти процедуру паспортного контролю, ман-
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дрівник може скористатися «електронними воротами», які в автоматич-
ному режимі звіряють його біометричні дані з інформацією, що збері-
гається на чипі документа. Серед країн, які читають (сканують) е-пас-
порта в аеропортах і на кордонах США, Великобританія, Сінгапур, 
Португалія, Нова Зеландія, Японія, Індонезія і Німеччина [3].
Біометричному паспорту відведено одне з важливих місць у паспорт-

ній системі не лише України, але й інших держав світу, адже передба-
чається, що такий документ найбільш захищений від підробок та уне-
можливлює користування ним будь-якою особою, окрім власника.
Паспорт громадянина України у формі ID-картки за наявності но-

вих реквізитів (безконтактний електронний носій та персональна біо-
метрична інформація, що містяться в ньому) володіє рядом переваг по-
рівняно з традиційним документом у вигляді книжки:

– забезпечує більш високий ступень захисту від підробки;
– забезпечує можливість автоматичної перевірки належності доку-

мента власнику, що збільшує швидкість даної процедури і виключає 
суб’єк тивізм при оцінці її результатів;

— сприяє тому, що часткова підробка та незаконне використання 
біометричних документів стають безглуздими внаслідок можливості ви-
явлення невідповідності інформації: внесення змін на візуальних сто-
рінках документа, виявляється при зчитуванні даних про особу з без-
контактного носія інформації та отриманні інформації з різноманітних 
баз даних.
А внесення засобів електронного підпису в паспорт громадянина 

України у формі ID-картки з безконтактним електронним носієм, на-
дасть можливість його використання як електронного ідентифікатора 
при здійсненні відповідних правовідносин в електронній площині.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат ін-
телектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелекту-
альної власності.
Право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності ви-

никає внаслідок його створення, якщо такий об’єкт відповідає вимогам 
закону щодо об’єкта права інтелектуальної власності (новизна, втілен-
ня в матеріальний об’єкт, придатність для використання та відповіда-
ти іншим вимогам встановленим законодавством).
Законодавством можуть бути передбачені й інші підстави виникнен-

ня права інтелектуальної власності. В залежності від об’єкту права ін-
телектуальної власності можно виділити момент виникнення права ін-
телектуальної власності:
Загальні норми насамперед визначають коло об’єктів права інтелек-

туальної власності. Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, 
до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літера-
турні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази 
даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) органі-
зацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналі-
заторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмо-
ві) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), гео-
графічні зазначення; комерційні таємниці.
Загальні положення про право інтелектуальної власності містять та-

кож основні підходи до визначення кола осіб, які можуть бути суб’єк-
тами виключних прав. Суб’єкти права інтелектуальної власності — це 
творці об’єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким на-
лежать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 
Серед суб’єктів права інтелектуальної власності особливе місце нале-
жить творцям: автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору. Саме 
від творців це право може передаватися юридичній особі. Якщо охорон-
ний документ на об’єкт права інтелектуальної власності втратив юри-
дичну силу, то цим об’єктом може скористатися будь-яка фізична чи 
юридична особа, тобто він стає суспільним надбанням.
Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою надання їх створювачу виключних прав. Виключні права ін-
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телектуальної власності за своїм характером та об’єктом поділяються 
на дві групи — особисті немайнові та майнові.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності: право на визнан-

ня людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта 
права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому пося-
ганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди чес-
ті чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності; ін. осо-
бисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними без-

строково, якщо інше не встановлено законом. Особисті немайнові права 
належать і можуть бути здійснені тільки особою, що створила інтелекту-
альний продукт. Ці права є невідчужуваними, тобто не можуть переда-
ватися іншим особам. Невідчужуваність цих прав виключає можливість 
відмови від них або їх примусового припинення. Згідно зі ст. 425 ЦК 
вони є чинними безстроково і обов’язок їх дотримання лежить на будь-
якій особі незалежно від спливу строку існування майнових прав.
Майнові права інтелектуальної власності: право на використання 

об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти ви-
користання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право 
перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелекту-
альної власності, в тому числі забороняти таке використання; ін. май-
нові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом стро-

ків, встановлених ЦК України, ін. законом чи договором. Майнові пра-
ва інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до зако-
ну повністю або частково ін. особі.
Майнові права дозволяють реалізувати майновий інтерес правовлас-

ника в отриманні доходів або від самостійного використання інтелекту-
ального продукту, або від розпоряджання правом його використання на 
користь інших осіб. Майнові права відчужувані, вони можуть переда-
ватися іншим особам за договором як у повному обсязі, так і у частині 
правомочностей щодо одного чи декількох способів використання.
Згідно зі ст. 441 ЦК України використанням твору є його: опублі-

кування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-
якій формі; переклад; переробка, адаптація, аранжування та інші поді-
бні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних, ан-
тологій, енциклопедій тощо; публічне виконання; продаж, передання в 
найм (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його пере-
кладів, переробок тощо.
Крім того, ч. 3 ст. 424 ЦК передбачає, що майнові права інтелекту-

альної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної 
особи, предметом договору застави та інших зобов’язань, а також вико-
ристовуватися в інших цивільно-правових відносинах. Згідно зі ст. 425 



184

ЦК України майнові права інтелектуальної власності є чинними протя-
гом строків, встановлених Кодексом, іншим законом чи договором.
Цивільне законодавство України визначає самостійне місце догово-

рів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов’язань. 
У ст. 1107 ЦК України наведено не вичерпний перелік видів догово-
рів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: 
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності; лі-
цензійний договір; договір про створення за замовленням і використан-
ня об’єкта права інтелектуальної власності; договір про передання ви-
ключних майнових прав інтелектуальної власності; інші договори щодо 
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. До таких 
можна віднести: договір про розподіл майнових прав на об’єк ти права 
інтелектуальної власності, які були створені при виконанні службових 
обов’язків або окремого доручення роботодавця; договір між творцем 
(ями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного 
документа на об’єкти права інтелектуальної власності, які були створені 
у зв’язку з виконанням трудового договору; договір між роботодавцем і 
творцем про винагороду; договір між співавторами про вклад у створен-
ня об’єкта права інтелектуальної власності й розподіл винагороди.

Лінник І. С.,
ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñó çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ 
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ОСОБЛИВОСТІ ШТРАФНОЇ НЕУСТОЙКИ 
ЯК ВИДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Згідно норм зобов’язального права, зобов’язання повинно викону-
ватися належним чином, тобто своєчасно, належними сторонами та у 
строгій відповідності до умов укладеного договору. Проте, на практиці 
досить часто трапляються випадки неналежного виконання сторонами 
зобов’язання: затримка у виконанні, надання послуг або товару гіршої 
якості тощо. З метою стимулювати боржника до добросовісного виконан-
ня та задля компенсації незручностей кредитора в результаті неналеж-
ного виконання у цивільному праві розроблено інститут забезпечення 
виконання зобов’язання. Серед видів забезпечення виконання зобов’я-
зань найбільш поширеним є неустойка. Враховуючи, що неустойка ши-
роко використовується у регулюванні договірних відносин, дослідження 
поняття неустойки та її видів має важливе практичне значення.

© Лінник І. С., 2021
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Види забезпечення виконання зобов’язань, зокрема і неустойка 
були предметом наукових досліджень таких правознавців, як Ч. Азі-
мов, О. Ада мовська, Т. Боднар, М. Брагінський, О. Дзера, А. Домбру-
гова, Н. Голубєва, В. Кудрявцев, В. Луць, Н. Міловська, О. Підопри-
гора, І. Тімуш, Є. Харитонов, Н. Федорченко, Я. Шевченко, О. Шишка 
та ін. Проте, враховуючи, що серед всіх видів неустойки саме штраф-
на покладає на недобросовісного боржника найбільший обсяг відпові-
дальності, вважаємо за необхідне здійснити детальний аналіз даного 
виду неустойки.
Неустойка визначається у ст. 549 Цивільного кодексу України 

(далі — ЦК України) як грошова сума або інше майно, які боржник 
повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язан-
ня [1]. Судячи з розміщення даної норми в главі 49, що має назву «За-
безпечення виконання зобов’язання», неустойку віднесено законодав-
цем до видів забезпечення виконання зобов’язання. Однак, серед на-
уковців точаться дискусії щодо її правової природи. Ряд цивілістів вва-
жають, що неустойка є мірою та способом відповідальності, інші вчені 
обґрунтовують подвійну природу неустойки, розглядаючи її одночасно 
і як спосіб забезпечення виконання зобов’язання і як міру відповідаль-
ності. О. Кулібаба, акцентуючи увагу на неоднозначному трактуванні 
правової природи неустойки у юридичній науці, нормах цивільного та 
господарського права пропонує привести у відповідність норми цивіль-
ного і господарського кодексів для закріплення на законодавчому рів-
ні визначення неустойки і як способу забезпечення виконання договір-
них зобов’язань (забезпечувальна функція), і як міри відповідальності 
(штрафна функція) [2, с. 64].
Класифікувати види неустойки можна за різними критеріями: за сту-

пенем визначеності (абсолютно-визначена та відносно-визначена), за 
підставами встановлення (законна й договірна), а ступенем виконання 
зобов’язання, за співвідношення зі збитками. Остання наведена класи-
фікація є найбільш поширеною. За критерієм співвідношення зі збит-
ками розрізняють залікову, штрафну, виключну та альтернативну не-
устойку. Розглянемо більш детально штрафну неустойку.
Сам термін «штрафна неустойка» не закріплено у ЦК України, про-

те він широко використовується в науковій та навчальній літературі, і 
означає неустойку, яка стягується понад збитки [3, с. 99]. Також, як 
тотожне поняття вживається термін «кумулятивна неустойка».
Кумулятивна неустойка була відома ще з часів Стародавнього Риму і 

полягала у праві кредитора вимагати виконати зобов’язання і при цьому 
сплатити штраф. Проте, за нормами римського приватного права така 
неустойка допускалася лише як виняток [4, с. 371].
Штрафна неустойка є одним з різновидів неустойки за критерієм 

співвідношення до збитків та дає змогу кредиторові стягнути з борж-
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ника, що неналежно виконує зобов’язання, як неустойку, так і збитки 
в повному обсязі. З аналізу ст. 624 ЦК України [1] робимо висновок, 
що штрафна неустойка є пріоритетною та застосовується у випадках, 
якщо сторони не домовилися про інший порядок співвідношення збит-
ків та неустойки. Таке положення було впроваджене саме ЦК України 
від 16.01.2003 р., а раніше відповідно до ч. 3 ст. 68 Основ цивільного 
законодавства СРСР та республік від 31 травня 1991 р. [5] за загаль-
ним правилом застосовувалася залікова неустойка.
Разом з цим, відповідно до ст. 232 чинного Господарського кодексу 

України при встановленні штрафних санкцій за неналежне виконання 
чи невиконання зобов’язання, збитки підлягають відшкодуванню лише 
в частині, не покритій цими санкціями [6]. Таким чином, в даній пра-
вовій нормі закріплено залікову неустойку, як таку, що застосовуєть-
ся за загальним правилом, якщо інше не встановлено законом або до-
говором.
Головною метою штрафної неустойки, на противагу заліковій, є сти-

мулювання належного виконання зобов’язання, а не компенсація поне-
сених кредитором втрат та збитків. При цьому, штрафна неустойка ви-
конує і компенсаційну функцію, але вона є другорядною. Погоджуємося 
з точкою зору, І. Тімуш, що штрафна неустойка, поєднуючи в собі од-
ночасне стягнення і збитків, і неустойки, є найефективнішим засобом 
впливу на боржника [7, с. 23].
У праві зарубіжних країн, на відміну від цивільного права Украї-

ни, переважає альтернативна неустойка, коли кредитор має можливість 
на свій розсуд або стягнути з боржника визначену договором неустой-
ку, або заподіяні збитки. За Французьким цивільним кодексом сторони 
мають можливість передбачити в договорі розмір відшкодування у ви-
падку порушення зобов’язання. Для встановлення співвідношення не-
устойки та шкоди, яка спричинена, не має значення чи відповідає роз-
мір завданої шкоди тому розміру, який був визначений при укладенні 
договору. Неустойка розглядається як збитки, що визначені заздале-
гідь, і тому неможливо стягнути збитки, якщо вони перевищують неу-
стойку (ст. 1229 ЦК Франції). У англійській і американській правових 
системах неустойка як цивільно-правовий інститут відсутній. Натомість 
застосовуються такі категорії, як штраф або штрафна неустойка та за-
здалегідь обраховані збитки [7, с. 27].
Отже, особливостями штрафної неустойки є те, що вона виконує 

перш за все штрафну, а не компенсаційну функцію, та за нормами ци-
вільного законодавства застосовується за загальним правилом, тобто 
якщо сторони прямо не передбачили в договорі інший вид неустойки. 
Штрафна неустойка передбачає право кредитора стягувати збитки, за-
вдані внаслідок невиконання чи неналежного виконання боржником зо-
бов’язання понад суму неустойки.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗНАЧЕННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

Зобов’язальне право України є підгалуззю цивільного права, яка 
регулює договірні та недоговірні зобов’язальні відносини (тобто регу-
люють відносини між боржником та кредитором на засадах юридичної 
рівності та взаємної відповідальності один перед одним. Норми зобов’я-
зального права об’єднані в окрему книгу Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК України) — Книгу 5 ст. ст. 509–1215.
Зобов’язальне право складається з двох частин — загальної та осо-

бливої. Загальна частина — регулює всі зобов’язання, що виникають 
у цивільно-правових відносинах, а саме: норми про поняття і підстави 
виникнення зобов’язань, виконання зобов’язань, відповідальність суб’єк-
тів за порушення зобов’язань та їх припинення. Особлива частина — 
регулює окремі види зобов’язань — купівлю-продаж, поставку, майно-
вий найм, підряд тощо.
Зобов’язання це правовідносини де одна сторона (боржник) пови-

нен вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію — пере-

© Околович Ю. О., 2021
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дати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо або утриматися від 
певної дії.
Зобов’язальне право регулює лише відносини економічного характе-

ру, тобто ті, що виникають при переході товару від однієї особи до іншої. 
Товарної форми можуть набувати не тільки речі, а й інші види об’єктів: 
послуги, майнові права, деякі нематеріальні блага, зокрема результати 
творчої діяльності, інформація тощо. Але побутові відносини між чле-
нами сім’ї не регулюються зобов’язальним правом, крім випадків, коли 
матеріальні блага, що переходять від одного члена сім’ї до іншого, ви-
ступають у формі товару (майно, договір позики тощо).
Основні елементи зобов’язального права є суб’єкти, об’єкти та зміст. 

Суб’єкт зобов’язання це кредитор (має право вимоги) та боржник — 
(несе обов’язок). Об’єкт зобов’язання — відповідні дії (передача майна, 
виконання роботи, сплата грошей та інше). Зміст зобов’язання — су-
купність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків об’єктів.
У зв’язку з різноманітністю та широкою сферою застосування зо-

бов’язань призвело до необхідності поділу зобов’язань на типи, підти-
пи, види та інші.
Для поділу зобов’язань використовують різні класифікаційні крите-

рії в залежності:
• від підстави виникнення: а) договірні (виникають на підставі дого-

вору — зобов’язання з договору купівлі-продажу, ренти, страхування 
тощо); б) недоговірні (виникають на підставі правомірних односторон-
ніх дій (правочинів чи юридичних вчинків) зобов’язання із заподіяння 
шкоди, з публічної обіцянки винагороди тощо);

• залежно від їх юридичної направленості: а) зобов’язання щодо пе-
редачі майна у власність; б) зобов’язання щодо передачі майна у кори-
стування; в) зобов’язання щодо виконання робіт; г) зобов’язання щодо 
надання послуг; ґ) зобов’язання щодо розпорядження правами інте-
лектуальної власності; д) зобов’язання, що виникають з багатосторон-
ніх правочинів, тощо;

• залежно від функції зобов’язання — регулятивні (всі види дого-
вірних та окремі види недоговірних зобов’язань відповідно до глав 78–
80 ЦК України) та охоронні (інші види недоговірних зобов’язань від-
повідно до 81–83 ЦК України);

• залежно від концентрації прав та обов’язків суб’єктів — односто-
ронні та двосторонні (взаємні);

• залежно від характеру поведінки боржника — зобов’язання з по-
зитивним (зобов’язання до вчинення певної активної дії) та негативним 
змістом (утримання від певних дій).
Перелік юридичних фактів, що служать підставами для виникнен-

ня цивільних прав та обов’язків: договори та інші правочини; створен-
ня літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів ін-
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телектуальної, творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та 
моральної шкоди іншій особі; акти цивільного законодавства, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування; рішення суду; на-
стання або ненастання певної події (ч. 1 ст. 6, ст. 11, ч. 2 ст. 509 ЦК 
України).
Найпоширенішою підставою виникнення зобов’язань є договір.
Нерідко зобов’язання виникають із неправомірних дій, зокрема, за-

подіяння шкоди, набуття або збереження майна без достатньої право-
вої підстави.
Отже, ми розглянули поняття зобов’язального права, його значен-

ня, правову природу, особливості зобов’язань та їх правового регулю-
вання, визначили коло учасників зобов’язальних відносин, визначили 
правові норми на основі яких виникають зобов’язання.
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІТ ПРАВА В УКРАЇНІ

Національна інформаційна сфера перебуває у стані активного ста-
новлення, гармонійного включення у глобальний світовий інформацій-
ний простір та є основою розвитку інформаційного суспільства в Укра-
їні. В той же час рівень розбудови інформаційного суспільства в нашій 
державі взагалі не відповідає потенціалу та можливостям України. По-
рівняльний аналіз українського та європейського нормативно-проектно-
го забезпечення дає нам підстави усвідомлювати, що однією з її причин 
є саме недосконала модель галузевої державної політики і неефектив-
ні процедури її реалізації.

© Оксентюк К.О., 2021
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Проблема вдосконалення інформаційного законодавства ще більше 
актуалізується зважаючи на підписання Угоди про Асоціацію з Євро-
пейським Союзом, основні цілі розвитку інформаційного суспільства в 
нашій державі до 2020 року мають бути гармонізовані з орієнтирами 
розвитку, визначеними ініціативою «Цифровий порядок денний для Єв-
ропи» (Digital agenda for Europe) в межах європейської стратегії еко-
номічного розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, сталого і все-
осяжного зростання» [3, c. 823].
Зазначена вище галузева стратегія являється основним діючим доку-

ментом із розвитку інформаційної сфери Євросоюзу. Тому для України 
основними питаннями є імплементація профільних документів і проектів 
Європейського Союзу в українське законодавство та вивчення і викорис-
тання нашою державою певного досвіду деяких європейських країн.
Окремі аспекти правового регулювання цієї сфери стали об’єктом на-

укового дослідження та аналізу в працях вітчизняних дослідників, як 
І. В. Арістова, К. І. Бєляков, В. М. Брижко, Р. А. Калюжний, О. В. Ка-
плій, Б. А. Кормич, Т. А. Костецька, О. В. Кохановська, А. І. Марущак, 
О. В. Соснін, В. С. Цимбалюк, Т. В. Чубарук та ін.
Розробка Інформаційного кодексу України дасть змогу розподілити 

всі інформаційні відносини в Україні в межах ієрархії законів і єдиної 
системи правових норм. Вагомим етапом утворення сучасної держав-
ної інформаційної політики стало ухвалення Доктрини інформаційної 
безпеки України .
Головною ціллю Доктрини є з’ясування засад формування та запро-

вадження державної інформаційної політики, насамперед стосовно бо-
ротьби проти руйнівного інформаційного впливу Російської Федерації 
в умовах розв’язаної нею війни. Документ заснував базові підходи від-
носно формування системи захисту та розвитку інформаційного просто-
ру за умов глобалізації та безперешкодного обігу інформації, а так само 
й функціонування України в умовах застосування ворогом інформацій-
ної сфери як вирішаної арени протиборства [2, c. 61].
У Доктрині зазначені насущні загрози національним інтересам та 

безпеці України в інформаційній сфері та обумовлена першість держав-
ної політики в сфері інформації.
Основною властивістю Доктрини є формулювання механізму її реа-

лізації, що створює значущість для цього фундаментального документа. 
Окремі напрями реалізації положень Доктрини, зокрема стосовно обме-
жень в українському сегменті мережі Інтернет, створили велику сус-
пільну дискусію в контексті забезпечення свободи слова.
Варто вказувати, що нормативне-правове забезпечення розвитку ін-

формаційного суспільства вимагає удосконалення та уточнення. Раціо-
нальним є створення конвергентної моделі з управління інформаційною 
сферою із формулюванням одного державного органу з певними повно-
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важеннями, в рамках компетенції та відповідальності якого знаходить-
ся увесь комплекс питань, пов’язаних із становленням інформаційного 
суспільства в Україні.
В даній ситуації таким органом варто визначити Міністерство інфор-

маційної політики України (яке було утворено в грудні 2014 р.).
Необхідно вписати деякі зміни до Законів України «Про інформа-

цію», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Укра-
їні на 2007–2015 роки», «Про Національну програму інформатизації», 
«Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Кабі-
нет Міністрів України» [1].
Також потребує підвищення правовий статус Національної страте-

гії розвитку інформаційного суспільства в нашій державі, який в даний 
час являється звичайним документом, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів, але не реалізовує ніяких регулюючих та зобов’я-
зуючих функцій.
Означена Стратегія зобов’язана володіти правовим статусом Зако-

ну України. Доопрацювання потрібно й у змісті Стратегії, а саме в час-
тині можливої конкретизації її загальних пріоритетів, цілей та завдань, 
термінів їх виконання, відповідальних за їх реалізацію. Край необхід-
ним також є прийняття Законів України: «Про Інформаційний кодекс 
України», «Про електронні комунікації», «Про електронну комерцію» 
та інших.
На превеликий жаль, за час державної дестабілізації, не враховую-

чи Закону України «Про електронну комерцію», ніяких спроб збільши-
ти законодавчу базу регулювання інформаційного суспільства нашому 
уряду впровадити не вдалося. Основними причинами є складнощі у фі-
нансуванні через воєнні дії на Сході України, значний рівень корупції в 
органах державного управління й на місцях також, відсутність будь-якої 
політичної волі державного апарату та вмотивованих рішень з приводу 
розгортання політики розбудови інформаційного суспільства та інфор-
маційно-технологічного окультурювання населення нашої держави.
Воля держави, в першу чергу, має базуватися на сформованості в 

політичних діячів, державних службовців та посадових осіб місцево-
го самоврядування нового типу світогляду, інформаційних інтересів та 
вмінь, інформаційної культури, що безпосередньо є адекватним новому 
цивілізаційному розвитку. Тому, план використання великих інформа-
ційних можливостей стає в даний момент недосяжним.
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БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Вже довгий період часу гроші стали предметом дослідження між на-
уковцями, зокрема у цивілістів. Ще в минулих століттях саме їх юри-
дичну природу досліджували М. Литовченко, Л. Лунц, Г. Шершеневич, 
П. Цитович та інші. Але те, що гроші називають історичною катего-
рією, що розвивається на кожному етапі виробництва і наповнюється 
новим змістом, певні аспекти не були застосовані в детальному аналі-
зі. Тому, коли світ почав вступати в еру електронних грошей, не за-
перечуючи цінність више вказаних авторів, їх можна назвати зразком 
методології.
В літературі згадується, що ефективність правового впливу безпосе-

редньо на відносини залежить від своєчасного приведення права у від-
повідальність до нових потреб економічного розвитку. Тому зв’явилася 
нагальна потреба в дослідженнях цього питання через те, що відбули-
ся зміни в законодавстві та правовій думці, а існуючий матеріал вима-
гає переосмислення.
Гроші безпосередньо є особливим об’єктом цивільного права, що обу-

мовлено їх функціями, сферою правового регулювання та способом за-
безпечення. Тому, вони потребують до себе особливого розгляду [3].
Зважаючи на те, що кошти, відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», можуть існувати або у 
готівковій, або у безготівковій формах, то безпосередньо безготівкові 
гроші, відповідно до цієї норми, існують у вигляді записів на рахунках 
у банківських установах [2].
У ст. 177 Цивільного кодексу України гроші розглядаються як різ-

новид речей і при цьому не зазначено, що речами є лише готівкові гро-
ші. Саме це дало можливість невеликому колу дослідників стверджува-
ти, що безготівкові гроші також є речами [4].

© Оксентюк К. О., 2021
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Гроші виступають мірилом вартості всіх товарів, інструментом, що 
забезпечує їх обіг, засобом збереження їх цінності. Безпосередньо гро-
шима погашаються майнові борги, відшкодовуються збитки, виплачу-
ється вартість частки в спільній власності у випадку залишення всього 
майна одному зі співвласників [5, с. 151–152].
Суть грошей як законного платіжного засобу в цивільному обороті 

та праві полягає також у їх використанні для забезпечення усіх видів 
платежів і розрахунків та під час здійснення деяких цивільних право-
відносин. Гроші як єдина міра вартості й загальний еквівалент необхід-
ні для оцінки суспільної корисності та врахування економічної й соці-
альної цінності матеріального або нематеріального блага.
Саме гроші допомагають нам визначити вартісні характеристики пев-

них правомірних або неправомірних дій суб’єктів цивільних, а саме май-
нових правовідносин. В зазначеному випадку за допомогою грошей у 
цивільному праві відшкодовується шкода заподіяна юридичній або фі-
зичній особі, а також завдані невиконанням чи неналежним виконанням 
зобов’язання збитки. За допомогою грошей можна визначити розмір за-
подіяної шкоди або збитків, якими обумовлюється й обсяг відповідаль-
ності винної особи [6, с. 226–227].
Правовий режим грошей в Україні згадується в конституційному, 

фінансовому, цивільному та інших галузях права. Держава забезпе-
чує стабільність готівки й довіру до національної грошової одиниці за-
кріплених в положеннях у ст. 389 ЦК України. Відповідно цієї статті 
гроші, враховуючи й цінні папери на пред’явника, що існують у папе-
ровій формі, не можуть бути витребувані від добросовісного набувача. 
Це також поширюється й на випадки, коли грошові кошти були індиві-
дуалізовані шляхом переліку серій у певних документах [1].
Отже, можемо зробити висновок, що правовий режим безготівкових 

грошей ще не досконало врегульований правовим аспектом України і 
більшість наших громадян ще не змогли відвикнути від матеріальних 
грошей. Оскільки безготівкові гроші не визнаються речами на відмі-
ну від готівкових, виникають суперечки та прогалини в законодавстві.
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО: 
ПОХОДЖЕННЯ ТЕРМІНА, ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Термін «цивільне право» відносять до відповідної галузі українсько-
го права. Перш за все, цивільне право — це об’єднана в галузь систе-
ма юридичних норм, які містяться в Цивільному кодексі України, зако-
нах та інших джерелах.
Термін «цивільне право» походить від найдавнішої частини римсько-

го права. Під ним розумілося право жителів Риму як держави-міста, 
тобто споконвічних римських громадян — квиритів.
В подальшому цивільне право охопило практично всю сферу при-

ватного регламентування та його стали ототожнювати з ним.Походжен-
ня терміна «цивільне право» в сучасному законодавстві та юридичній 
науці оформилося поряд з пам’ятниками правової думки древніх рим-
лян як juscivile.
Цивільне право — як і право в цілому, впливає на суспільні відно-

сини доведенням до їх учасників відповідних правових приписів, які за-
безпечені у своєму здійсненні державним примусом чи можливістю його 
застосування.
Поняття цивільного права означає одну з галузей права, що регулює 

майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини. Характерною 
ознакою цих відносин є те, що всі вони засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Це основа 
задоволення приватних потреб людини, а також нормального розвитку 
економіки країни. Гарантом захисту цивільних прав є держава.
Цивільне право забезпечує регулювання певної сфери відносин: від-

носини власності, товарно-грошового обігу, сфери особистого життя 
громадян, їх творчої та інтелектуальної діяльності.

© Осадчук А. А., 2021
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Характеристикою цивільного права є ті риси, що визначені в ст. 1 
ЦК України, — це юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова 
самостійність учасників відносин.
Цивільне право виконує ряд функцій, властивих для нього як пра-

вового утворення. Його призначенням є впорядкування суспільних від-
носин, заснованих на праві власності та інших речових правах, то-
варно-грошовому обігу, впорядкуванні правового становища учасників 
цивільно-правових відносин, прав і обов’язків, пов’язаних з інтелекту-
альною діяльністю, майнових та немайнових соціальних зв’язків, які від-
носяться до сферидії цивільного права.
До функції цивільного права належать: регулювання й охорона май-

нових і значної кількості особистих немайнових прав з допомогою ви-
ражених у цивільних законах норм цивільного права.
Поняття «джерела права» може застосовуватися в різних значеннях. 

У юриспруденції під джерелами цивільного права зазвичай розуміють 
нормативні способи вираження волі народу і держави.
Серед трьох відомих основних джерел права є — звичай, прецедент і 

нормативно-правовий акт — для українського цивільного права харак-
терною і майже єдиною формою є нормативно-правовий акт.
Звичаєм визнається правило поведінки, яке не передбачене актами 

законодавства, але є усталеним, внаслідок неодноразового та однако-
вого його застосування, та таким, що широко застосовується у певній 
сфері відносин. Юридична сила звичаю є доволі низькою і тому звичай, 
що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивіль-
них відносинах не застосовується.
Джерелом цивільного права є і міжнародні договори. Однак для ви-

знання за міжнародним договором правової природи джерела права по-
трібно, щоб згоду на його обов’язковість було надано Верховній Раді 
України. При цьому він має вищу юридичну силу, порівняно з закона-
ми України, тобто якщо в чинному міжнародному договорі, укладено-
му у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, 
що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, то засто-
совуються правила відповідного міжнародного договору.
Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний ко-

декс України. ЦК України було прийнято 16 січня 2003 р. і він всту-
пив у силу з 1 січня 2004 р. За структурою ЦК України містить 1308 
статей в 90 главах, зібраних у 6 книг.
Окрім ЦК України до джерел цивільного права належать і деякі 

інші кодифіковані нормативно-правові акти, які містять цивільно-пра-
вові норми.
Наприклад, Сімейний кодекс України містить норми, які визначають 

правовий режим майна подружжя (ст. ст. 57–74 СК України) та поря-
док укладання шлюбного контракту (ст. ст. 92–103 СК України), Жит-
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ловий кодекс — норми, що регулюють відносини користування житло-
вим приміщенням та передачі його у власність, Земельний кодекс Укра-
їни — норми про оренду земельних ділянок та власність на земельні ді-
лянки тощо.
Ще одним поширеним джерелом цивільного права є також і інші за-

кони, які приймаються відповідно до Конституції України та ЦК Укра-
їни. При цьому, визнавши за ЦК України та законами однакову юри-
дичну силу, законодавець, з метою усунення суперечностей та кон-
куренції між цими нормативно-правовими актами, зазначає, що суб’єкт 
права законодавчої ініціативи, який подав до Верховної Ради України 
проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж ЦК Укра-
їни, зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін 
до ЦК України, які розглядаються Верховною Радою України одночас-
но. В один рівень із законами слід поставити також і декрети Кабінету 
Міністрів України, окремі з яких чинні і до сьогодні.
Отже, цивільне право України є однією з провідних галузей у систе-

мі національного права, яка впливає на суспільні відносини доведенням 
до їх учасників відповідних правових приписів, які забезпечені у своє-
му здійсненні державним примусом чи можливістю його застосування. 
Та яка характеризується юридичною рівністю, вільним волевиявленням, 
майновою самостійністю учасників відносин.
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
З ПИТАННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ

Формування ринку продажу землі є одним з найбільш актуальних 
питань аграрного сектору України. Процес проходить з урахуванням 
принципів сталого розвитку та має сприяти ефективному забезпечен-
ню прав громадян України, що робить дослідження нормативно-право-
вої бази питання особливо актуальним.
Питаннями ринку земельних ділянок протягом останнього часу за-

ймалися такі вітчизняні вчені, як Є. Данкевич, В. Данкевич, О. Чай-
кін, В. Онегіна, Ю. Вітковський, О. Задорожна, Р. Ступень, М. Ступень, 
Г. Дудич, Й. Дорош, О. Шкуратов, О. Дорош, Б. Аврамчук та інші.
Відповідно до Земельного Кодексу України землями сільськогоспо-

дарського призначення визнаються ті ділянки, що надані для виробни-
цтва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської 
науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної ви-
робничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей [1].
Питання продажу земель цієї категорії визиває бурхливу полеміку 

у соціумі вже не один рік. Основною причиною для обговорення протя-
гом довгого часу було питання відкриття ринку землі та знаття мора-
торію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Украї-
ні. Ключовим чинником, що гальмував розвиток питання продажу була 
і є недовіра громадян України до державної політики щодо продажу зе-
мель та відчуття незахищеності з боку землевласників.
В той самий час, варто зауважити, що практика ринку землі є ак-

туальною та ефективно запроваджується в країнах Європи. Значний 
прибуток для держави становить саме продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення. Досвід зарубіжних країн свідчить, що розум-
не запровадження цієї практики лише сприятиме розвитку економіки 
в цілому [3].

30 березня 2020 р. народні депутати на позачерговому засіданні 
Верховної Ради підтримали Закон № 552-IX, який відкриває ринок зем-
лі в Україні, а 28 квітня 2020 р. Президент його підписав.
З 1 липня 2021 р. в Україні можна купувати, продавати чи запові-

дати земельні ділянки сільськогосподарського типу. Мораторій на про-
даж земель діяв в Україні з 1992 р. Спочатку заборона аргументува-
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лась відсутністю інфраструктури для впровадження ринку, а згодом — 
необхідністю захисту фермерів.
Земельна реформа відбуватиметься поетапно. На першому етапі, з 

1 липня 2021 р., землі сільськогосподарського призначення можуть ку-
пувати лише фізичні особи-громадяни України. При цьому протягом 
перших трьох років можна буде купити не більше 100 га в одні руки. 
Другий етап розпочнеться 1 січня 2024 р. — тоді землю зможуть ку-
пувати юридичні особи в розмірі до 10 тисяч гектар, але за умови, що 
вони створені та зареєстровані за законодавством України, а засновни-
ками є лише громадяни України.
Продажу не підлягає земля, що перебуває у державній власності. 

Окрім цього, землю не мають права купувати іноземні компанії та гро-
мадяни, поки це питання не вирішиться на референдумі. При цьому не-
залежно від рішення референдуму іноземцям забороняється купівля зе-
мельних ділянок у 50-кілометровій зоні від держкордону України.
Основними документами, що регулюють питання продажу земель 

сільськогосподарського призначення є Земельний кодекс України, ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 
обігу земель сільськогосподарського призначення» та Постанова КМУ 
від 16 червня 2021 р. № 637 «Про затвердження Порядку здійснення 
перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення вимогам, визначеним ст. 130 Земель-
ного кодексу України». Саме відсутність постанови КМУ довгий час 
гальмувала зняття мораторію.
Проблема земельних відносин пов’язана, насамперед, з особливою 

роллю землі як головного виробничого ресурсу в сільському господар-
стві, найважливішого чинника виробництва продовольчої продукції, кор-
мів для тварин і сировини для різних галузей промисловості. Саме тому 
для цієї категорії земель має бути встановлено особливий правовий ре-
жим з таким використанням земель сільськогосподарського призначен-
ня, за якого забезпечуються їх спеціальна охорона, підвищення родю-
чості ґрунтів і недопущення їх виведення з сільськогосподарського обо-
роту, інакше це може становити загрозу національній безпеці [2].
Основним принципом реформування земельних відносин стало по-

долання монополії держави на земельну власність і становлення бага-
тосуб’єктності права власності на землю. Наразі, найважливішою за-
дачею на шляху формування сталих земельних відносин в Україні є 
розроблення законопроекту про внесення змін і доповнень до Закону 
України «Про землеустрій» та інших законодавчих актів щодо закрі-
плення правових підстав проведення землеустрою, вилучення деклара-
тивних та непрацюючих правових положень, об’єднання та спрощен-
ня землевпорядних процедур, запровадження саморегулювання у сфе-
рі землеустрою [4].
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Функціонування ринку землі сьогодні є одним з найбільш дискусій-
них питань як в юриспруденції, так і в аграрній політиці. Науковці та 
політики постійно розходяться у думках, деякі висловлюють упевненість 
у тому, що продаж землі — це забезпечення прав людини, деякі навпа-
ки вважають процес сумнівним. Але, у будь-якому випадку, питання по-
требує жорсткого регулювання з боку держави, яке сьогодні характе-
ризується недосконалістю нормативно-правової бази.
Так, в Україні в ухваленому Законі передбачено лише окремі за-

гальні обмеження. Відповідно до діючого законодавства банки можуть 
бути власниками землі, в ситуації, коли та стягнена як предмет заста-
ви. Тут постає ще одна проблема, оскільки більшість банків України 
функціонують за рахунок іноземного капіталу. Це свідчить про недо-
ліки розробленого Закону. На мою думку, доцільним є внесення змін у 
статтю 130 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» з ме-
тою окреслення неможливості прав власності на землю банків з інозем-
ним капіталом.
Отже, початок функціонування ринку землі в України викликав сер-

йозні суперечки як у суспільстві серед громадян, так і у політичному 
та юридичному полях. Зокрема, предметом обговорень є недосконалість 
розробленого Закону. З метою удосконалення процесу купівлі землі 
сільськогосподарського призначення доцільно внести зміни у порядок 
володіння землею банками з іноземним капіталом.

Âèêîðèñòàí³ äæåðåëà

1. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 132/94-ВР 
// Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27.

2. Кузьменко Л. Г. Міжнародний досвід регулювання ринкового обігу земель 
сільськогосподарського призначення // Наукові записки НаУКМА. 2021. Т. 6, № 1. 
С. 84–89.

3. Лазебна О. В. Ринок землі: можливості та проблеми // Молодь і технічний 
прогрес в АПВ. Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. Харків : ХНТУСГ, 2021. Т. 2. С. 351–352.

4. Удовенко І. О. Землеустрій в Україні крізь призму реформування земель-
них відносин // The 8th International scientific and practical conference «The world 
of science and innovation» (March 10–12, 2021) Cognum Publishing House. London, 
United Kingdom, 2021. P. 722–724.



200

Романова-Cтрілець К. В.,
ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñó çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ Ìèêîëà¿âñüêîãî ³íñòèòóòó 

ïðàâà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

Науковий  керівник  — к. ю. н., доцент Фасій Б. В.

МЕЖІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ

Свобода договору як одна з основних засад цивільного законодав-
ства (ст. 3 ЦК України) і виразник диспозитивної спрямованості втіле-
них у ньому норм походить від вільного волевиявлення суб’єктів, що є 
принциповим для цивільного обороту. Очевидно тому законодавець ще 
раз наголошує на свободі договору у ст. 627 ЦК України. Це поняття 
багатоаспектне і включає в себе такі прояви. По-перше, особи за влас-
ним волевиявленням приймають рішення про вступ у договірні відно-
сини (укладення договору). Це обумовлено вольовими засадами, що по-
кладаються у підґрунтя цих відносин, адже договір є правочином, тобто 
усвідомленими діями осіб, які його вчиняють. Проте така характерис-
тика свободи договору хоча й є основоположною, але не абсолютною, 
оскільки існують випадки, коли особа мусить укладати договір. Часто 
в цьому вбачають обґрунтоване обмеження принципу свободи догово-
ру, хоча це не зовсім так. Статтею 627 ЦК України не передбачається 
обов’язок для особи в певних випадках, встановлених законом, укласти 
договір. Водночас такий обов’язок виникає в осіб внаслідок добровіль-
но прийнятого на себе зобов’язання, наприклад, якщо вони уклали по-
передній договір, то зобов’язані в майбутньому укласти основний дого-
вір (ч. 1 ст. 635 ЦК України). Проте навіть при недодержанні цієї до-
мовленості особа, яка ухиляється від укладення основного договору, не 
примушується до цього, а має відшкодувати заподіяні цим другій сто-
роні збитки (ч. 2 ст. 635 ЦК України).
Певною мірою обмежується й свобода підприємця при укладенні пу-

блічного договору, від чого він не може відмовитися (ч. 4 ст. 633 ЦК 
України). Між тим, як і у випадку з попереднім договором, при відмові 
підприємця укласти договір він лише відшкодовує заподіяні цим збитки, 
а не примушується до укладення договору. Крім того, особа, яка здій-
снює відповідну діяльність, у процесі якої укладаються публічні дого-
вори, діє свідомо, заздалегідь погоджуючись з положенням законодав-
ства про обмеження його свободи в укладенні договорів.
По-друге, у разі прийняття особою принципового рішення про те, що 

нею укладатиметься договір, вона на свій розсуд обирає того, з ким всту-
патиме у правовідносини. Інакше кажучи, вона вільна у виборі контр-
агента за договором. Втім й щодо цього аспекту свободи договору слід 
вказати на публічний договір, який укладається з кожним, хто звер-
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неться до підприємця, який здійснює певні види діяльності (роздрібну 
купівлю-продаж, послуги зв’язку тощо).
По-третє, сторони самостійно обирають вид договору, який ними 

укладається та який найоптимальніше відповідає їхній меті й прагнен-
ням. При цьому вони можуть укладати не тільки договори, що передба-
чені ЦК та іншими актами цивільного законодавства (пойменовані дого-
вори), а й договори, які не передбачені ними. Останнє буває тоді, коли 
сторін не влаштовує жоден із договорів, врегульованих цивільним за-
конодавством, і вони обирають особливий шлях побудування своїх до-
говірних стосунків. Може так статися, що ЦК обходить якесь питан-
ня, а спеціальний закон лише загальним чином торкається можливості 
укладення договору, не визначаючи його істотних умов та особливос-
тей (наприклад, про набуття права власності на предмет іпотеки або 
лізингу). У цих випадках сторони самостійно опрацьовують умови та-
ких договорів. Найчастіше ж вони моделюють свої договірні відносини, 
формуючи так звані змішані договори, тобто договори, в яких містять-
ся елементи різних договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК України).
По-четверте, умови договору, що у сукупності являють собою його 

зміст, сторони опрацьовують самостійно. Згідно зі ст. 628 ЦК України 
умови (зміст) договору визначаються на розсуд сторін і погоджуються 
ними, якщо інше прямо не передбачено законодавством. У таких ви-
падках певні умови договору бувають обов’язковими, і сторони не мо-
жуть відступити від приписів законодавства.
По-п’яте, принципом свободи договору охоплюється й обрання його 

сторонами місця та часу укладення договору
По-шосте, сторони договору вільні у виборі його форми та способу 

укладення. Згідно із ч. 1 ст. 205 ЦК України сторони мають право оби-
рати форму правочину, якщо інше на встановлено законом.
Щодо способу укладення договору, то відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК 

України це може відбуватись як шляхом фіксації його змісту в одно-
му або кількох документах, так і шляхом обміну листами, телеграмами, 
а також за допомогою електронного чи іншого способу зв’язку.
По-сьоме, сторони вільні в обранні способу забезпечення виконан-

ня договірного зобов’язання (ч. 2 ст. 546 ЦК України) і можуть це 
робити на власний розсуд, за винятком тих випадків, коли закон пря-
мо приписує для забезпечення виконання договору конкретний спосіб. 
З наведеного слідує чималий діапазон можливостей, яких надає сто-
ронам свобода договору, і їх перелік не вичерпний, хоча ці можливос-
ті й не безмежні.
Отже, свобода договору обмежується у випадках, коли: 1) укладен-

ня договору є обов’язковим для однієї зі сторін; 2) певним суб’єктам за-
боронено законом укладення окремих видів договорів; 3) якась зі сто-
рін обмежена або позбавлена можливості брати участь у розробці умов 
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договору; 4) законом встановлені певні приписи щодо умов договору; 
5) вимагається відповідність договору типовим умовам договорів пев-
них видів; 6) законом передбачається механізм укладення договору з 
попереднім узгодженням його умов, або отриманням дозволу на це, або 
з виконанням певних дій, які передують укладенню договору, та ін.
Головним правилом, що діє у сфері застосування принципу свободи 

договору, є встановлене у ст. 6 ЦК України, яким визначається спів-
відношення актів цивільного законодавства і договору. Згідно із цією 
статтею запроваджується загальний підхід про можливість сторін дого-
вору відступати від положень актів цивільного законодавства і врегу-
лювати свої відносини на власний розсуд. Одночасно наводиться й ви-
няток з цього правила, тобто недопустимості для сторін в договорі від-
ступати від положень актів цивільного законодавства. їх три: 1) якщо 
неможливість цього прямо встановлюється в цих актах; 2) якщо обо-
в’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства хоч 
прямо і не позначена в них, але випливає з їх змісту; 3) якщо недопус-
тимість для сторін відступити від приписів законодавства слідує з суті 
відносин між сторонами. В останніх двох випадках не виключається, а 
часто й потребується тлумачення законодавства та з’ясування сутнос-
ті правовідносин і праворозуміння.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Україна завжди була аграрною державою із придатними для сіль-
ського господарства природно-кліматичними умовами та родючими зем-
лями, що сприяють вирощуванню зернових культур. Зернова галузь по-
сідає пріоритетне місце в аграрно-промисловому секторі України, адже 
від неї залежить продовольча безпека держави, а тому це питання є до-
сить актуальним на сьогодні.
Ринок зерна — система товарно-грошових відносин, що виникають 

між його суб’єктами у процесі виробництва, зберігання, торгівлі та ви-
користання зерна на основі вільної конкуренції, вільного вибору на-
прямків реалізації зерна та визначення цін, а також державного конт-
ролю за його якістю та зберіганням.
Проблема даного дослідження полягає в тому, що в Україні відсут-

ній механізм для отримання з ринку зерна найбільші доходи з усіх га-
лузей сільського господарства, оскільки на першому місці серед вироб-
ників зерна стоять агрохолдинги, більшість з яких зареєстровані не в 
Україні, маючи на нашій території лише підприємства, які є структур-
ними підрозділами таких холдингів.
Відповідно до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Украї-

ні» зернові ресурси України складаються із: зерна державного резерву, 
зерна інтервенційного фонду, що не витребується заставного державно-
го зерна, зерна державного насіннєвого страхового фонду, регіональних 
ресурсів зерна, власних ресурсів зерна суб’єктів ринку [4].
Зернові культури є найбільш поширеними серед усіх сільськогоспо-

дарських культур у світовому землеробстві. Їх можна класифікувати на 
дві основні категорії: хлібні зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, просо, кукурудза тощо) та зернобобові культури (горох, квасоля, 
сочевиця, соя, та інші).
Законодавець зазначає таких суб’єктів ринку як: суб’єкти виробни-

цтва зерна; суб’єкти зберігання зерна; акредитовані біржі; Гарантійний 
фонд; інші суб’єкти господарювання, які діють на ринку зерна. Форму-
вання обсягів зерна державного резерву здійснюється укладенням до-
говорів купівлі-продажу на акредитованих біржах [4].
Правовий статус суб’єктів правовідносин на ринку зерна України 

регулюється нормами Господарського, Цивільного та Земельного кодек-
сів, Закон України «Про оренду землі» від 02.10.2003 р., які встанов-
люють загально-правові основи господарської діяльності у сфері сіль-
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ського господарства, а також права, обов’язки землевласників та ви-
моги щодо ефективної та раціональної експлуатації земель у сільському 
господарстві. Правовий статус сільськогосподарських товаровиробників 
регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, такими як: 
Закон України «Про фермерське господарство», «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію», «Про особисте селянське господарство».
До найбільших агрохолдингів, що діють на території України, мож-

на віднести: Астарта-Київ, Кернел, UkrLand Faming, Agroprosperis, 
Контінентал Фармерз груп, Епіцентр Агро, ІМК, Украпромінвест Агро, 
Harveast, МХП.
Найбільшим державним підприємством є Державна акціонерна ком-

панія «Хліб України» метою діяльності якої є: задоволення потреб на-
селення, установ та підприємств будь-якої форми власності у продо-
вольчому та фуражному зерні, продуктах його переробки, надання по-
слуг зі зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської про-
дукції, провадження посередницької та торговельної діяльності на зер-
новому ринку.
Комплексною галузевою програмою «Розвиток зерновиробництва в 

Україні до 2015 року», затвердженою Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, визначається, що зерновий сектор 
України є стратегічною галуззю економіки держави, яка визначає обся-
ги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення 
країни, формує суттєву частину доходів сільськогосподарських вироб-
ників, визначає стан та тенденції розвитку сільських територій, формує 
валютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова гілка є базою та 
джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комп-
лексу та основою аграрного експорту [2]. Однією з головних цілей цієї 
програми, як і в Законі України «Про зерно та ринок зерна в Украї-
ні», є нарощування експорту українського зерна з метою підвищення 
доходів його виробників, забезпечення ефективної роботи інфраструк-
тури ринку та збільшення валютних перебування в економіці країни. 
Але на цьому етапі досі не розроблено бази певних заохочень та при-
вілеїв саме для українських виробників зерна.
Також можна ще виділити такі цілі регулювання визначені норма-

тивно-правовими актими:
• стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та роз-

витку аграрного ринку;
• запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення 

та/або поширення регульованих шкідливих організмів;
• забезпечення продовольчої безпеки держави
• формування сприятливої для ринку зерна інвестиційної, кредитної, 

податкової, митної політики;
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• визначення порядку експорту та імпорту зерна та продуктів його 
переробки за міжнародними договорами;

• захист майнових інтересів cільськогосподарських товаровиробни-
ків спрямованість на забезпечення стабільності виробництва в cільсько-
му господарстві;

• державний контроль за зміною показників родючості, забруднення 
грунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціональним вико-
ристанням земель сільськогосподарського призначення;

• забезпечення належного виконання складських зобов’язань на рин-
ку зерна;

• забезпечення безпеки руху великовагових та великогабаритних 
транспортних засобів;

• запобігання пошкодження автомобільних доріг великовагових ав-
томобільними [1].
Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» містить поняття заставної закупівлі як зарахування до дер-
жавного інтервенційного фонду обґєкта державного цінового регулю-
вання — предмета застави у разі, коли бюджетна позика та/або плата за 
її використання не були погашені у строк, передбачений договором.
Аграрний фонд надає бюджетну позику виробнику зерна, яке є об’єк-

том державного цінового регулювання, під заставу такого обґєкта. Та-
ким чином, кредитором виступає Аграрний фонд, а позичальником ви-
робник зерна [3].
Зерно повинно відповідати виробленим стандартам ДСТУ. З враху-

ванням сучасних запитів світового зернового ринку, були внесені змі-
ни до стандарту 2019 року. В новому ДСТУ норми показників гармо-
нізовано з міжнародною стандартизацією та одночасно враховано інте-
реси українських учасників ринку та фактичний стан зернового сектору 
України. Нові стандарти на пшеницю створюють перспективні шляхи 
розвитку агробізнесу.
Якщо зерно потягом певного періоду зберігається на складі, це по-

винно бути засвідчено відповідним складським документом на зерно, 
вони бувають трьох видів: подвійне складське свідоцтво; просте склад-
ське свідоцтво; складську квитанцію. Складський документ на зерно ви-
писується після передачі зерна на зберігання.
Отже, для того щоб і надалі розвивати ринок зерна, як одну із основ-

них галузей нашої країни в подальшому необхідно посилити забезпечен-
ня ефективності механізмів державного регулювання зернового ринку. 
Наприклад при розробці цільових галузевих програм можна поетапно 
знизити митний тариф з одночасним посиленням нетарифних методів 
регулювання і захисту внутрішнього ринку. Слід також посилити вплив 
Аграрного фонду на ринок зерна шляхом збільшення обсягів закупі-
вель в період цінових спадів, а також нарощування перехідних запасів 
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зерна. Функціонування стабілізаційного механізму аграрного ринку за 
рахунок сформованих для цієї мети фінансових коштів.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Земля є найбільшим національним багатством України, у нашій кра-
їні налічується приблизно 800 видів ґрунтів, більшість із яких — це 
чорноземи, які займають 27,8 млн га, що становить 8,7 % від світо-
вих їх площ, і є основним фондом отримання рослинницької продук-
ції. Вони становлять основну площу сільськогосподарських угідь Укра-
їни — 67,7 %.
Однак сьогодні ми можемо спостерігати, що землекористування є 

неефективним і нераціональним, законодавство в цій сфері є недостат-
ньо врегульованим.
Земельне питання є дуже актуальним в Україні. Тривалий час у краї-

ні діє мораторій на вільний продаж сільськогосподарських земель, однак, 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призна-
чення», прийнятого 31 березня 2020 р. [1], буде поетапно відбуватися 
становлення ринку земель сільськогосподарського призначення.
Питання правового регулювання ринкового обігу земель сільськогос-

подарського призначення в європейських країнах досліджують у працях 
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П. Ф. Кулинича, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка, А. М. Ряснянської, 
О. В. Ходаківської, В. М. Будзяка, П. Т. Саблука, І. В. Юрченка.
Як уже зазначалося раніше, питання відкриття ринку земель сіль-

ськогосподарського призначення висвітлено в Законі України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення».
Отже, відповідно до нього, з 1 липня 2021 р. право придбати сіль-

ськогосподарські землі отримають лише громадяни України — фізичні 
особи — з обмеженням до 100 га.
Землі сільськогосподарського призначення державної та комуналь-

ної власності продаватися не будуть. Юридичні особи, зареєстрова-
ні в Україні, зможуть купувати сільськогосподарську землю з 1 січ-
ня 2024 р.
Нові законодавчі умови, які передбачалися земельною реформою, 

що були запропоновані до розгляду у першій редакції проєкту Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та пе-
редбачали можливість безперешкодно залучити середніх і великих аг-
ровиробників, у прийнятій редакції звелась до відкладення його дії ще 
на майже три роки [1].
Досить успішним прикладом реформи ринку землі серед країн Цен-

тральної та Східної Європи є Румунія. Порівняно із сусідніми країна-
ми, лібералізація ринку землі в Румунії була проведена більш швидки-
ми темпами.
І хоча, після вступу до ЄС, Румунія також проходила через транс-

формаційний період сім років, у цей період зберігалося обмеження 
щодо доступу іноземців до ринку землі. Законом, який вступив у силу 
в 2014 р., ці обмеження були скасовані і ринок землі є відкритим для 
громадян ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії. Іноземні ком-
панії володіють приблизно 900 тис. га сільськогосподарських земель, 
що становить 11 % від загальної площі орних земель. При цьому Ру-
мунія має найбільшу частку іноземних власників сільськогосподарських 
земель у Європі [4, c. 206].
У розвинутих країнах Західної Європи земельна реформа тривала 

кілька десятиліть, але не була пов’язана із забезпеченням землевласни-
ків повним спектром прав на володіння власним майном.
Основною проблемою там було створення збалансованого постінду-

стріального ринку, залучення прямих інвестицій в агросектор та моти-
вація фермерів на вироблення продукції з максимально високою дода-
ною вартістю.
На сучасному етапі можна констатувати, що сформовані в Україні 

земельні відносини не стільки сприяють, скільки перешкоджають ефек-
тивному використанню земельно-ресурсного потенціалу.
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Тому земля завжди була, є і буде залишатися особливим об’єктом 
суспільних відносин, який характеризується просторовою обмеженіс-
тю, незамінністю, постійністю місцезнаходження тощо. Значення зем-
лі як провідного ресурсу людського розвитку в сільській місцевості, де 
вона є не лише просторовим базисом, а й головним засобом виробни-
цтва, важко переоцінити [3].
Для розвитку потенціалу земельних ресурсів України необхідно 

комплексно вирішувати питання формування державної земельної по-
літики, визначити напрями регулювання земельних відносин.
У першу чергу необхідно створити правовий простір на ринку землі, 

систему захисту прав власності для забезпечення економічної безпеки 
країни та створення привабливого середовища для інвестицій, у тому 
числі іноземних. Обов’язковою умовою цивілізованого розвитку ринку 
землі є ведення державного земельного кадастру й моніторингу земель. 
Поки що система земельного кадастру залишається несформованою.
За результатами аналізу можна виділити чотири типові сценарії за-

провадження реформи українського ринку: повна лібералізація, лібе-
ралізація з кількісними обмеженнями, лібералізація з обмеженнями для 
іноземців, пролонгація умов закритого ринку, аналіз яких мав би нада-
ти матеріал для конструювання ідеальної моделі формування та розви-
тку ринку землі в Україні [2, c. 56].
Отже, запровадження ринку земель сільськогосподарського призна-

чення в Україні має здійснюватися з урахуванням європейського досві-
ду регулювання земельних питань, оскільки ринковий обіг цих країн є 
добре розвинений і функціонує на належному рівні.
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ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ТА ІНТЕРЕСИ ДІТЕЙ

Інститут сім’ї відіграє значну роль у нашій країні, тому що він фор-
мує особистість — її моральні цінності, фізичний, інтелектуальний та 
духовний розвиток, результати якої сприяють покращенню суспільства 
в цілому [2].
Сім’я визнана первинним та основним осередком суспільства Сімей-

не законодавство регулює особисті немайнові і майнові права подруж-
жя. Подружжя самостійно вирішує питання свого подружнього життя, 
здійснює майнові та особисті немайнові права як чоловіка і жінки, так 
і батька та матері. Одним із способів захисту прав подружжя є поділ 
спільного майна подружжя.
Досліджуючи питання поділу майна подружжя, слід визначити пра-

вовий статус майна подружжя. Поділу підлягає тільки те майно, що є 
спільною власністю подружжя. Як нам відомо, при розлучені, зазвичай, 
відбувається поділ майна відповідно до шлюбного договору, а у разі від-
сутності останнього за нормами сімейного законодавства. Статтею 69 
Сімейного кодексу України передбачено право подружжя на поділ май-
на, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя і без ро-
зірвання шлюбу [1].
Актуальному питанню було присвячено ряд монографій, статей, на-

вчальних посібників, зокрема, це роботи таких авторів, як А. О. Дутко, 
О. С. Яворська, Г. В. Чупріта, В. К. Грищук, Т. В. Курило, Ю. О. Заіка, 
Г. Б. Яновицька, В. А. Ватрас та багато інших науковців.
Під час визнання майна спільним сумісним, акцентується увага на те, 

саме за які кошти було придбано, те чи інше майно, а не на кого воно 
зареєстроване (наприклад, якщо автомобіль зареєстрований на жінку, 
але він купувався за спільні кошти чоловіка та дружини, то такий ав-
томобіль є спільною сумісною власністю подружжя). Законодавство ви-
діляє окремі випадки, коли майно одного із подружжя (що на перший 
погляд належить одному із подружжя) може визнаватися спільним. Це 
можуть бути нагороди і премії за особисті заслуги (чоловік допомагав 
дружині у здійсненні наукової праці, тому має право на винагороду 
отриману жінкою). Також майно, яке змінилося за час ведення спіль-
ного сімейного господарства та якщо воно утримувалось за кошти ін-
шого із подружжя то він(вона) мають рівне право на доходи від цього 
майна (наприклад у дружини була квартира, ремонт в якій зробили за 
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кошти чоловіка та здають цю квартиру в оренду, то чоловік має рівне 
право на доходи від оренди) [3].
При поділі майна, подружжя має право самостійно вирішити питання 

кому, що передається, а у разі відсутності домовленості між ними, по-
ділити майно за рішенням суду. Законодавством України передбачена 
можливість укладання угоди між подружжям про поділ майна. Але по-
трібно зазначити, що поділ здійснюється не автоматично із розлученням 
(якщо після розірвання шлюбу ніхто не ініціює питання про поділ майна, 
то майно подружжя залишається у спільній сумісній власності). Припи-
нення шлюбу розлученням не припиняє права власності на майно.
Угода про поділ майна являє собою договір між подружжям, які самі 

визначають, яке майно кому належить із спільної сумісної власності. В 
угоді необхідно зазначити дані кожного із подружжя; чи перебувають 
вони у шлюбі чи розлучені; перелік майна, визначається ціна кожної речі 
і визначається кому вона буде належати, або частки у ній; може містити 
умови, щодо компенсації один із подружжя іншому за майно, яке вони 
не можуть поділити; якщо в угоді визначається нерухоме майно, то та-
кий договір підлягає нотаріальному посвідченню, що зазначено в ч. 2 
ст. 69 СК [1]. Якщо згоди, щодо поділу окремого майна подружжя не 
дійшло, то вони визначають порядок використання цього майна.
Якщо чоловік та дружина не можуть домовитися про поділ май-

на, то єдиним способом вирішення цього питання залишається позов-
на заява, яку повинен подати до суду хоча б один із подружжя. По-
зовна заява, являє собою документ із встановленими законодавством 
вимогами, де одна із сторін (чоловік чи дружина) просить суд здійсни-
ти поділ майна у запропонований в позовній заяві спосіб. Починаючи 
ділити майно між подружжям, суд, в першу чергу повинен з’ясувати, 
чи дійсно вказане майно є спільним сумісним. Для того, щоб довести, 
що майно є спільним сумісним, суду необхідно надати докази, що воно 
придбано за час шлюбу, а також, що на його придбання використову-
вались спільні кошти. Сторонами можуть бути подані відповідні дока-
зи до суду, щодо суттєвої зміни вартості особистого майна одного з по-
дружжя внаслідок спільної праці, спільних грошей або особистих гро-
шей іншого з подружжя. У зв’язку з цим, суд може включити таке май-
но до загального фонду майна, що підлягатиме розділу між подружжям. 
Окремо слід зазначити, що загальний фонд поділу становлять не тільки 
майно, але й борги подружжя. За загальним правилом частки подруж-
жя є рівними, але це не означає, що суд може поділити кожну річ по-
рівну між чоловіком та дружиною. Майно, що неможливо поділити, за-
звичай, присуджується одному із подружжя, а другий у зв’язку з та-
ким рішенням може отримати: іншу неподільну річ, що відповідає її вар-
тості; грошову компенсацію; річ меншої вартості та часткову грошову 
компенсацію. Застосування судом компенсації допускається тоді, коли 
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особа добровільно погодиться попередньо надати зазначену суму на де-
позитний рахунок суду.
При поділі майна обов’язково враховується не тільки інтереси по-

дружжя, а також їхніх дітей. Речі, що використовуються у професій-
ній діяльності (наприклад музичні інструменти) присуджується одному 
із подружжя (хто користується цією річчю) в натурі. Як правило, при 
поділі майна, суд враховує з ким із подружжя будуть проживати діти 
та який розмір аліментів сплачується одним із батьків на їх утриман-
ня. Оцінивши достатність цих коштів, суд може збільшити частку од-
ного з подружжя. Хоча й враховується інтереси дітей, але право влас-
ності батьків та дітей ніяк між собою не пов’язане [1]. Режим майна ді-
тей і батьків є роздільним.
Суд може відійти від засад рівності часток e cпільному майні, якщо 

один із подружжя: без поважних причин не дбав про заробіток, загаль-
ний добробут сім’ї; не здійснював утримання їхніх дітей; використо-
вував майно на шкоду сім’ї (наприклад, програв гроші в азартні ігри, 
зловживає спиртними напоями за сімейні кошти); знищив або пошко-
див сімейне майно, відповідно до ст. 70 СК [1]. Вплинути на рішен-
ня суду про збільшення частки одного з них можуть такі обставини: 
з цією особою (на користь якої збільшується частка) проживають ма-
лолітні діти, повнолітні непрацездатні діти, розмір аліментів, які вони 
одержують недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовно-
го розвитку чи лікування.
Таким чином, поділ майна подружжя, що є спільною власністю, є пра-

вом подружжя, нездійснення якого не призводить до припинення пра-
ва власності. Поділ майна можна розглядати як засіб захисту прав по-
дружжя так і інтересів дітей, що проживають з одним із батьків. Право 
на поділ майна має як подружжя, так і особи, що розірвали шлюб.
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНИХ 
СПОРТИВНИХ КОНТРАКТІВ

Професійні спортивні відносини не є однорідними, адже прин-
ципова різниця між індивідуальними та командними, ігровими
та неiгровими, олімпійськими та неолімпійськими видами спорту
визначає й характер таких відносин. Однак, відносини між основними 
суб’єктами професійних спортивних відносин (спортсменами-професіо-
налами і профеcійними спортивними клубами) зазвичай є договірними 
і найчастіше регулюються за допомогою цивільно-правових та трудо-
вих договорів. Юридична практика в сфері професійного спорту допус-
кає існування змішаних договорів, які поєднують в собі цивільно-пра-
вові та трудо-правові елементи.
Договір є однією з найдавніших правових конструкцій. Застосуван-

ня договорів протягом уже кількох тисячоліть пояснюється, насампе-
ред, тим, що йдеться про гнучку правову форму, можуть набувати різ-
ні за характером суспільні відносини.
Недосконалість та нечіткість поняття професійного спорту у наці-

ональному законодавстві створює певні проблеми з визначенням того, 
на підставі норм якого саме законодавства повинен укладатися спор-
тивний контракт. Така невизначеність, у свою чергу, призводить до по-
дальшого і гальмування розвитку законодавства про професійний спорт, 
і зокрема — про договірні правовідносини і між суб’єктами професій-
ного спорту.
Згідно законодавства спортсмен набуває статусу спортсме-

на-професіонала з моменту укладення контракту з відповідними
суб’єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях 
серед спортсменів-професіоналів.
Враховуючи специфіку діяльності спортсмена, зазвичай у контракті 

прописують такі ключові моменти:
• здоровий спосіб життя спортсмена, тренування та його підготов-

ка до змагань;
• участь у відповідних змаганнях, їх результативність;
• оплата праці, винагороди, премії;
• обов’язки сторін (клубу та спортсмена);
• відповідальність за порушення умов контракту та особливості ви-

рішення спорів.
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Професійний контракт спортсмена, у порівнянні зі звичайним
трудовим договором, має багато особливостей, пов’язаних із сферою 
його застосуванням — спортом.

1. Встановлені мінімальні (у футболі 6 місяців, у баскетболі — 
60 днів) та максимальні (у футболі — 5 років, у баскетболі — 4 роки) 
строки дії контракту.

2. Сторони можуть встановлювати особливі обов’язки для
сторін договору, такі як заборона вступати в переговори з іншим
клубом щодо свого працевлаштування без офіційної згоди роботодавця; 
заборона самолікування; обов’язок брати участь в громадських заходах, 
які проходять під егідою клубу; участь в рекламнихзаходах лише з до-
зволу керівництва клубу тощо.

3. Особливий вид робочого часу спортсмена, що включає тренуван-
ня та участь в змаганнях. Тренування спортсмена складаються зі що-
денних практичних та теоретичних занять. Крім цьогоспортсмен про-
ходить регулярні медичні огляди, приймає учать впередсезонних збо-
рах, виконує інші обов’язки пов’язані з підготовкою до змагань. Без-
посередня участь спортсмена в змаганнях — це включення спортс-
мена в заявку на конкретні змагання (наприклад, Чемпіонат України 
з футболу, хокею, гандболу, міжнародні змагання та ін.); включення 
спортсмена в заявку на конкретний матч; участь в змаганнях (матчі) 
та післязмагальні процедури (спілкування з журналістами, аналізи на 
допінг та ін.).
Крім цього, робочий час спортсмена регулярно припадає навихідні та 

святкові дні, що прямо заборонено трудовим законодавством України, а 
також на нічні години, адже багатоміжнародних змагань з футболу та 
інших видів спорту розпочинаються близько 22 години вечора.
Таким чином, робочий час спортсмена не може бути конкретно вста-

новленим в контракті, оскільки інтенсивність тренувань такількість зма-
гань змінюється в залежності від календаря змагань таінших обставин, 
а тому і кількість робочих годин спортсмена коливається в більшу і мен-
шу сторони протягом строку дії контракту.

4. Спори, пов’язані зі спортивними контрактами, можуть розгляда-
тися в позасудовому порядку. Наявність таких умов в контракті ре-
зультат світової та європейської практики вирішення спортивних спо-
рів, які розглядаються спеціальними судовими інстанціями (спортив-
ний арбітраж).
Визначною особливістю професійних спортивних контрактів є вік 

спортсменів, що укладають контракти. Якщо у випадках звичайних ци-
вільно-правових та трудових договорів участь неповнолітніх у якості 
сторони договору є виключенням із правила, а роботодавці зазвичай 
намагаються укласти договір з повнолітнім співробітником, то в сфері 
спорту ситуація протилежна.
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Як уже зазначалося, особливістю договорів в сфері професійного
спорту є їх індивідуальний характер. Особливості виду спорту, типу 
спортивного змагання (чемпіонат, кубок, Олімпійські ігри), індивіду-
альні особливості самого спортсмена (вік, досвід, репутація, соціальна 
активність, участь в рекламних, благодійних заходах), політика клубу 
чи федерації (наприклад, футбольний клуб Атлетік з Більбао укладає 
контракти лише з футболістами з баскським походженням) можуть ви-
значати ключові умови цивільно-правових договорів.
Участь у спортивних заходах, тренувальний процес чи процес ре-

абілітації після травм можуть впливати на особисте або сімейне жит-
тя спортсмена. Особливості спортивної діяльності нерідко призводять 
до свідомого обмеження особистих немайнових прав спортсмена в до-
говірному порядку. Однак, згідно чинного законодавства забороняють-
ся будь-які обмеження особистих немайнових прав фізичних ocіб, крім 
тих, які прямо передбачені ЦК України та іншими законами. Саме тому 
незаконним є обмеження в договірному порядку права спортсмена на 
індивідуалізацію особистості, на таємницю особистого життя (особиста 
та сімейна таємниця, невтручання у приватне життя), на охорону здо-
ров’я (нерідко спортсмени вимушені виступати під дією знеболю ючих 
через травми), всього комплексу сімейних прав (права на материнство/
батьківство, виховання дітей) тощо.
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УДАВАНИЙ ДОГОВІР ЯК СКЛАДОВА 
НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ КОНТРАГЕНТІВ

У цивілістиці існує поняття удаваного правочину, тобто такого, який 
вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони на-
справді вчинили. Як відомо, правочин спрямований на набуття, зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків. Таку саму ознаку має 
і договір, а отже він, як і правочин, теж може бути здійснений задля 
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підміни одних правовідносин іншими. Таке явище має назву удавано-
го договору.
Останнім часом збільшилися як випадки шахрайства з боку недобро-

совісних контрагентів, так і спроби злочинного ухилення від справж-
ньої цілі договору обома сторонами. Спираючись на ці факти, громадя-
ни мають чітко розуміти, як унебезпечити себе у разі контрактної ома-
ни, а також знати, на що розраховувати у разі її вчинення.
Одна з найрозповсюдженіших афер сьогодення у сфері нерухомос-

ті — це укладення договору дарування замість договору купівлі-прода-
жу. При цьому, фактично дарувальник є продавцем, а обдарований — 
покупцем, який отримає зовсім небезкоштовний дарунок. В чому сенс? 
Недобросовісний контрагент в такому разі звільняється від оподатку-
вання, яке існує при купівлі-продажу житла, а покупець — навпаки. 
Так, при звичайному договорі купівлі-продажу, продавець мав би спла-
тити податок у розмірі 5% від вартості майна, а також військовий збір 
у розмірі 1,5%. При укладенні договору дарування, цей тягар покла-
дається на обдарованого і, відповідно до підп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 
Податкового кодексу України, сплачується саме ним. Враховуючи на-
ведене, дарування краще укладати з особами, які пов’язані між собою 
родинними зв’язками, або ж до яких є достатній рівень довіри. Для ін-
ших ж залиште купівлю-продаж, а разом з нею і обов’язкове оподатку-
вання з їхньої сторони.
Серед рухомого майна, дуже поширеним видом фальсифікації є ку-

півля-продаж автомобіля за так званою генеральною довіреністю. Сенс 
її полягає у «тіньовій» передачі грошової суми від представника (покуп-
ця) до довірителя (продавця), тобто у відсутності оподаткування при 
вчиненні правочину для двох сторін. Однак, така дія є подвійно ризи-
кованою. По-перше, з довіреністю до особи, що придбала авто, не пе-
реходить право власності. Також, правомочний власник може у будь-
який момент її скасувати. Крім того, у разі смерті власника (що є під-
ставою для припинення дії довіреності) право власності на авто перейде 
до його спадкоємців. По-друге, для продавця довіреність теж приховує 
певні нюанси. Так, юридично залишаючись власником, у разі скоєння 
злочину/правопорушення за участю автомобіля, відчуженого ним по ге-
неральній довіреності, він легко може стати особою, яка буде притяга-
тися до відповідальності/відповідачем в суді [4]. Таким чином, перео-
формлення права власності на авто в даному випадку відбувається ви-
ключно при укладенні договору купівлі-продажу, тому не слід ним нех-
тувати або відкладати на невизначений строк.
Наступним різновидом договорів, що часто підміняють між собою є 

трудові та цивільно-правові договори, зокрема договір про виконання 
робіт (підрядні договори). Різниця між ними полягає у тому, що остан-
ній передбачає певний результат, обумовлений безпосередньо цивіль-
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но-правовою угодою, а трудовий — сам процес, який передує результа-
ту, тобто роботу за конкретною кваліфікацією. Роботодавці часто вда-
ються до даної підміни, адже вона створює можливість «заощадити» 
на робочому місці такого працівника, якому, наприклад, не потрібно 
оплачувати відпустку, а також забезпечувати гарантіями, які перед-
бачаються для найманих працівників Кодексом законів про працю [2]. 
Крім того, податкове навантаження при цивільно-правовій домовлено-
сті у роботодавця значно менше, ніж при укладенні офіційних трудо-
вих відносин. Це ще одна причина підміни зазначених правовідносин 
між собою. Проте, у разі розкриття неоформлення трудових відносин, 
на роботодавців очікують значні штрафи. Наприклад, мінімальний ста-
новить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Тож, перш 
ніж укладати такі відносини, слід ретельно прорахувати ризики та усу-
нути будь-які сумніви, що можуть виникнути у Державної служби Укра-
їни з питань праці, заздалегідь. Як-от правильне формулювання пред-
мета договору, визначення в ньому оплати за результат, а не процес, 
чітких строків тощо.
Щодо взаємної махінації у договірній сфері як приклад можна наве-

сти договір оренди. Особа де-юре надає за квадратний метр іншій осо-
бі суму, яка є меншою за де-факто суму. Як результат, наявність ниж-
чої сплати податків, ніж того вимагає справжній правочин, адже плата 
здійснюється за удаваним, про який сторони попередньо домовилися.

«Популярним» явищем в сфері обміну товарів є оформлення відно-
син між продавцем і покупцем не за договором купівлі-продажу, а за 
договором поставки. Дійсно, вони є схожі, проте не тотожні. Здійсни-
ти операцію у такий спосіб намагаються недобросовісні продавці, які 
вважають, що таким чином зможуть обійти Закон України «Про захист 
прав споживачів», адже він регулює відносини між споживачами това-
рів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавця-
ми робіт і надавачами послуг, а не постачальниками. Але у разі такої 
ситуації, покупець все ж таки може реалізувати свої права відповідно 
до Закону, спираючись на явні відмінності договорів. Так, придбання 
взуття від магазину з іншого міста за допомогою окремих сервісів до-
ставки, не буде вважатись договором поставки. По-перше, предметом 
поставки є товар, призначений для ведення підприємницької чи іншої 
господарської діяльності, яка не пов’язана з особистим споживанням. 
По-друге, сторонами зазначеного договору виступають лише суб’єкти 
підприємницької діяльності [1]. А у прикладі в нас взуття, яке спрямо-
ване виключно на особистісні цілі замовника та укладено зі звичайним 
громадянином — фізичною особою, тобто до взуття мають застосову-
ватися правила договору купівлі-продажу, тому що наявні особливості 
саме цього договору, а отже регулювання згаданого вище Закону є без-
заперечним та влучним.
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Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що удавані до-
говори укладають в першу чергу для того, аби мінімізувати податки 
та обов’язкові платежі. Проте насправді ж у разі викриття подібних 
угод, неминуче настануть несприятливі правові наслідки для обох сто-
рін, зокрема і те ж оподаткування, яке сторони намагались уникнути 
або зменшити. Та як наслідок — регулювання існуючих відносин пра-
вилами того договору, який сторони уклали насправді.
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ 
МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ

Створення сім’ї — це завжди відповідальний та серйозний крок. Сі-
м’я є первісним та основним осередком суспільством і, звісно, не може 
існувати без вирішення майнової, економічної складової. Щоб уникну-
ти будь-яких проблем, пов’язаних з фінансами, убезпечити своє майно 
у разі розлучення або принаймні з’ясувати один з одним спірні питан-
ня, юристи радять укласти шлюбний договір — угоду, якою регулю-
ються майнові відносини між подружжям та визначаються їхні майно-
ві права та обов’язки [2].
Шлюбний договір існує ще з давніх часів. Науковці вважають, що 

зокрема на українських землях стародавньою його формою були усні 
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домовленості батьків наречених перед укладенням шлюбу, які стосува-
лися місця проживання майбутнього подружжя, а також інших речей, 
необхідних для ведення спільного господарства [4]. У сучасному світі 
така угода дуже популярна за кордоном, особливо серед зіркових пар, 
однак, в Україні тенденції до підписання шлюбного договору не спо-
стерігається. Можливо, вина цьому — менталітет та особистісні пере-
конання, які йдуть з покоління в покоління, можливо — наше суспіль-
ство просто не знає усіх деталей та можливостей, які відкриває перед 
ними даний спосіб регулювання майнових відносин.
Українське законодавство надає можливість укласти шлюбний дого-

вір як нареченим, які тільки планують створення сім’ї, так і подружжю, 
що прожило у шлюбі певний час. За формою договір є письмовим, вима-
гає нотаріального посвідчення, укладається у трьох примірниках. Не-
дотримання вимог щодо нотаріального посвідчення робить його недійс-
ним (нікчемним). Нотаріально посвідчена має бути і зміна умов шлюб-
ного договору, яка здійснюється лише за згодою подружжя.
Від суб’єктного складу цього договору залежить початок його дії. 

Так, у разі укладання договору нареченими, моментом набрання ним 
чинності є день реєстрації шлюбу, а для подружжя достатньо нотарі-
ального посвідчення.
На відміну від європейських країн, український шлюбний договір осо-

бисті немайнові права подружжя не регулює. Вітчизняним шлюбним до-
говором можна визначити правовий режим майна подружжя — пропи-
сати його або як спільну сумісну, спільну часткову або ж взагалі роз-
дільну власність, або як особисте приватне майно їхніх дітей; порядок 
користування житлом, майном, що є особистою приватною власністю од-
ного з подружжя; визначити право на утримання — надання незалеж-
но від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі одному з 
подружжя певних виплат, умови, розмір та строки яких зазначені у до-
говорі. Більше того, така угода може визначити «подарункові» аспек-
ти. До прикладу, подаровані коштовні прикраси, за умовами договору, 
беззаперечно залишаться тому, хто отримав їх як подарунок або ж не-
гайно повернуться дарувальнику у разі розірвання шлюбу.
Шлюбний договір може закріплювати граничні суми, які можна ви-

тратити без згоди партнера; розподіл витрат на потреби сім’ї, на роз-
виток подружжя, навчання і виховання дітей; хто за які майнові обо-
в’язки відповідатиме, розмір компенсації у випадку розлучення і на-
віть заздалегідь визначити строки і розмір виплати аліментів на спіль-
них дітей [1].
Шлюбний договір може регулювати майнові права та обов’язки осіб 

як подружжя, так і як батьків. За своєю природою шлюбний договір 
є комплексним сімейним договором. До його правової характеристики 
застосовують основні положення вчення про договір, що напрацьовані 
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у цивілістичній науці: двосторонній, консенсуальний, оплатний, може 
бути з визначеним строком.
В майбутньому можливо будь-що, але точно відомо одне: гучно і дов-

го розлучатися, з’ясовуючи нюанси майнового характеру, не хоче жод-
на людина, тому шлюбний договір є реальною можливістю зведення на-
нівець судових тяжб.
Зрозуміло, шлюбний договір, у першу чергу, є домовленістю двох 

рівних сторін, які на свій розсуд визначають його умови з урахуванням 
вимог Сімейного кодексу України, інших актів сімейного та цивільного 
законодавства, вимог добросовісності, розумності та справедливості. Це 
є так званий принцип свободи договору, закріплений у ст. 6 Цивільного 
кодексу [3]. Головне — прописані умови не мають суперечити мораль-
ним засадам суспільства, погіршувати становище одного з подружжя 
та зменшувати законний обсяг прав дитини і, звичайно, повинні вла-
штовувати обидві сторони. До прикладу, практика рішень Верховно-
го Суду свідчить, що абсолютно точно в шлюбному договорі не можна 
визначити, що все майно, набуте у шлюбі, належатиме лише одному з 
подружжя. Так само, батьки не можуть прописати в договорі умови, за 
якими накладалась би заборона дитині набувати майно у власність або 
спадкувати майно, тощо.
Таким чином, шлюбний договір — це чинний з моменту його укла-

дення у письмовій, нотаріально посвідченій формі сімейний договір по-
дружжя, чи з моменту укладення шлюбу наречених, змістом якого є 
регулювання майнових відносин: права власності, права користування, 
режиму майна, утримання одного з подружжя, дітей тощо. Він встанов-
лює відповідальність сторін, тому спори, які можуть виникати з при-
воду невиконання чи неналежного виконання договору вирішуються у 
встановленому законом порядку.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ

Сьогодні цукрова галузь потерпає від істотних проблем, які безпосе-
редньо пов’язані з виникненням кризи в цій діяльності. Україна завжди 
була успішною аграрною державою, яка займала 4–5 місце по виробни-
цтву цукру, проте в даний час виробництво є нерентабельним. Справа 
в тому, що не тільки обладнання, яке використовує більшість заводів є 
застарілим, а й в ефективності правового регулювання.
Державі необхідно вжити заходи виведення цукрової галузі з 

кризи .
Мета написання даної роботи полягає в аналізі правового регулю-

вання ринку цукру в Україні.
Проблема даного дослідження безпосередньо пов’язана з тим, що 

ряд основних інструментів правового регулювання ринку цукру стали 
не актуальні та потребують змін.
Відновити втрачені позиції національних цукрових виробників на 

світовому ринку можливо за допомогою досвіду зарубіжних країн, а саме 
через налагодження державного регулювання ринку цукру.
Першим кроком до поліпшення ситуації на ринку цукру було визнан-

ня таким, що втратив чинність Закону України «Про державне регу-
лювання виробництва і реалізації цукру», так як даний акт суперечить 
Закону України «Про ціни і ціноутворення» [1]. Позитивний плив на 
ринок цукру відбувся,коли визнали, що втратила чинність постанова 
Кабінету Міністрів України (далі КМУ) «Про затвердження Методики 
визначення мінімальної і максимальної інтервенційної ціни об’єкта дер-
жавного цінового регулювання», що встановлювала щорічні мінімальні 
ціни на цукор через механізм інтервенційного застосування цін. Ска-
сування цих інструментів регулювання допомогло уникнути складного 
процесу регулювання ціноутворення на ринку.
Піддаючи критичній оцінці законодавство, що регулювало досліджу-

ваний ринок можна поділити його на три групи.
1. Незаконні, тобто ті нормативні акти, які не мали підстав для їх 

прийняття. Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України № 654 
від 22.09.1994 р. «Про заходи стримування зростання цін на цукор, 
вироблений з цукросировини вітчизняного виробництва».

2. Неактуальні, так як суперечать законодавству. Наприклад, по-
станова Кабінету Міністрів України № 244 від 03.04.1993 р. «Про пе-
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релік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» є 
неактуальним так як акт суперечить Закону України «Про оплату пра-
ці». Говорячи про Закон України «Про державне регулювання вироб-
ництва і реалізації цукру», то можна зазначити що він суперечить За-
кону України «Про ціни і ціноутворення».

3. Акти, що фактично не діють.
На мою думку, це свідчить про неефективність норм законодавства 

та може стати причиною корупції в даній галузі. Варто враховувати, 
що природні ресурси України для зрощування цукрових буряків не об-
межені та виснажуються через інтенсивне користування. Тому держа-
ва регулювала діяльність цукрової галузі через встановлення квот на 
вирощування, виробництво заводами цукру, декларування цукру та ін-
шими інструментами, що не дало значного ефекту для збереження рен-
табельності даної галузі.
Основним актом регулювання ринку цукру є Закон України «Про 

державну підтримку сільського господарства України» [2]. Він забезпе-
чує продовольчу безпеку держави, стимулює виробництво сільськогос-
подарської продукції та розвиває аграрний ринок. Закон визначає об’-
єкти цінового регулювання, серед яких є буряковий цукор.
В 1992 р. Україна приєдналася до Міжнародної угоди про цукор, 

після чого було прийнято Закон України «Про приєднання до Міжна-
родної угоди про цукор 1992 р.» [3]. Станом на 2020 р. членство в 
Міжнародній організації з цукру було припинено через заборгованість. 
Я вважаю, що приєднання до цієї угоди дало поштовх до розширення 
меж міжнародного співробітництва в галузі ринку цукру, дало розви-
ток торгівлі за допомогою збирання інформації про стан ринку та під-
вищився попит на цукор.
Наказ Мінекономіки України від 20.01.2009 р. № 15 «Про поря-

док видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в ме-
жах тарифної квоти» сприяє регулювання надання ліцензій на імпорт в 
Україні цукру-сирцю [4]. З метою відновлення буряко-цукрової галузі 
в Україні запровадили програму підтримки вирощування цукрових бу-
ряків. Постановою Кабінету Міністрів від 29 вересня 2010 р. № 897 
було визначено механізм виплат дотацій на вирощування цукрових бу-
ряків для виробництва цукру в межах квоти «А» у розмірі 500 грн на 
1 га посівів [5].
Законодавство відіграє важливу роль в регулюванні ринку цукру, 

проте це не єдиний фактор, тому що криза галузі спричинена ще й че-
рез зношеність технічного обладнання, низький рівень культури земле-
робства та ряд інших причин. Тому, не враховуючи прогалини в зако-
нодавстві, на мою думку, вирішити проблеми галузі можна за допомогою 
будівництва нових та реконструкції існуючих цукрових заводів, орієн-
тованих на виробництво.
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Так досвід провідних країн світу показує ефективність функціону-
вання заводів, на яких відбувається переробка цукрових буряків не 
тільки в цукор, а й в біоетанол. І цей шлях обрали не лише країни з 
дефіцитом паливно-енергетичних ресурсів, а й ті, що мають власні за-
паси нафти.
Висновок . Проаналізувавши нормативно-правові акти даного рин-

ку, я можу сказати, що на сьогоднішній день, сукупність проблем пра-
вового регулювання є невирішеною. Цукрова галузь України на даний 
час перебуває у стані кризи та нестабільності.
Я вважаю, що основною причиною занепаду ринку є не ефективність 

правового регулювання. Саме законодавчі методи правової бази забез-
печують доцільну та ефективну основу регулювання. На даному ета-
пі правова база України не має значного впливу на розвиток цукрової 
галузі. Проте держава робить перші кроки для відновлення втрачених 
позицій на світовій арені ринку цукру.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі розвитку питання право власності не є абсолют-
ним. Обмеження права власності на землю є необхідним для гаранту-
вання прав власників на земельну ділянку та забезпечення публічного 
інтересу. Це випливає з основного закону, ст. 41 Конституції Украї-
ни, в якому передбачено, що використання власності не може завдава-
ти шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Обмеження права на землю являє собою встановлену відповідно до 

чинного законодавства заборону або покладення на суб’єктів цього пра-
ва обов’язку щодо здійснення певних дій, пов’язаних з використанням 
земельних ділянок. Для того щоб зрозуміти суть питання, необхідно роз-
межувати поняття «обмеження» та «обтяження» прав на землю, адже їх 
часто використовують як синоніми. Проаналізувавши Земельний кодекс 
України, можна дійти до висновку, що ці поняття мають певні відмін-
ності, а тому стосуються різних правових категорій, які мають відпо-
відні юридичні наслідки. Їх відрізняють спосіб реєстрації та встановлен-
ня, а також форма вираження. Варто зазначити, що обмеження права 
власності стосуються саме суб’єктів права на земельну ділянку та спо-
нукає до здійснення конкретних дій або утримання від них на користь 
третіх осіб. На відміну від «обмежень», в «обтяженнях» прав на землю 
в центрі уваги є земельна ділянка, як об’єкт права в поєднанні з пра-
вами третіх осіб, що виступає перешкодою вільно здійснювати власни-
ком певні правомочності.
Законодавством України, а також прийнятими нормативно-правови-

ми актами, за рішенням суду, а також договором, можуть бути встанов-
лені такі обмеження у використанні землі: забороняється змінювати ці-
льове призначення земельної ділянки, розпочинати та завершувати за-
будову протягом встановленого строку, не дозволяється впровадження 
окремих видів діяльності, здійснення будівництва, ремонту або утриман-
ня дороги або ділянки дороги. Однією з умов є додержання природоохо-
ронних вимог або виконання визначених робіт, умови надавати право 
вилову риби, полювання, збирання дикорослих рослин на своїй земель-
ній ділянці в установлений час і в установленому порядку, збереження 
та утримання полезахисних лісових смуг.
Законодавець сьогодні виділяє такі види обмежень: охоронні зони, 

зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого ре-
жиму використання земель.
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Інформація про обмеження у використання земель вноситься до Дер-
жавного земельного кадастру.
Сьогодні актуальним є питання обмеження використання земель ре-

креаційного призначення. Вони мають вагоме значення для суспільства, 
адже слугують для організації відпочинку, туризму, спорту, розміщен-
ня парків, скверів, розважальних центрів, лікувально-оздоровчих та ін-
ших закладів, тощо. Рекреаційні землі призначені для забезпечення фі-
зичного, духовного відпочинку та оздоровлення суспільства. Тому саме 
ці території потребують розвитку та належної охорони з боку держави, 
шляхом встановлення заборон щодо їх використання. До таких обме-
жень відноситься вимога використання рекреаційних земель відповід-
но до їх цільового призначення, заборони діяльності, що перешкоджає 
використанню їх згідно цільовим призначенням, неможливістю прива-
тизації цих земель.
Проблема організації раціонального використання земель рекреацій-

ного призначення регулюються такими законодавчими актами, як За-
кон України «Про туризм», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про природно-заповідний фонд», Лісовий кодекс Укра-
їни, Земельний кодекс України, Водний кодекс України. Не зважаючи 
на таку кількість законів, мабуть, доцільним було б розглянути питан-
ня про прийняття окремого законодавчого акту «Про рекреаційні зони 
України», щодо використання саме рекреаційних земель України, що 
б дало змогу більш конкретно роз’яснити їх правовий статус, умови та 
обмеження права використання цих земель.
Великою проблемою в ефективному використанні земель України є 

саме забудова особливо цінних земель, хаотична зміна цільового при-
значення. За останні роки, внаслідок бездумного використання земель 
рекреаційного призначення, суспільство втратило доступ до багатьох 
привабливих берегів, морів та озер, скоротився і доступ до річок, стало 
неможливим користування багатьма зеленими зонами. Відсутність кон-
кретики в земельному законодавстві стосовно рекреаційних земель та 
те, що нормативно-правові акти встановлюють лише загальні обмежен-
ня, можуть призвести до втрати найцінніших рекреаційних зон.

17 березня 2011 р. було прийнято закон № 3159-VI «Про морато-
рій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекре-
аційного призначення в містах та інших населених пунктах». Цим нор-
мативно-правовим актом забороняється проводити зміну цільового при-
значення земель рекреаційного призначення, а саме: зелених зон і зе-
лених насаджень, ділянок об’єктів фізичної культури та спорту. Він діяв 
протягом п’яти років від набуття чинності, однак на сьогоднішній день 
втратив силу і взагалі не виправдав свого призначення, тому що зна-
чна частина рекреаційних зон знаходиться за межами населених пунк-
тів. Аналізуючи це питання, можна також дійти до висновку, що існує 
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значно більше земельних ділянок зміна цільового призначення яких має 
не менш важливе значення для жителів країни.
Українське законодавство містить багато обмежень на відведення 

окремих земельних ділянок та зміни їх цільового призначення. В цих 
процесах задіяні різні органи влади, державні експертизи, інспекції, 
але ці інструменти не працюють належним чином. Значні корупційні 
можливості, а відповідальності колегіальних органів, які приймають рі-
шення взагалі не існує. Сьогодні існує нагальна проблема у встановле-
ні рекреаційного законодавства в питанні використання земель рекре-
аційного призначення, урегулювання механізму вилучення отриманих 
у приватну власність земель з порушенням законодавства, ввести змі-
ни в адміністративне та кримінальне законодавства для встановлення 
збалансованих підходів щодо мінімізації порушень законодавства та на-
кладання адекватної відповідальності.
З 1991 р. Україна проводить одну з найдовших земельних реформ 

у Новітній історії. В плані реформування необхідно було б вирішити 
питання захисту рекреаційних земель. Для цього необхідно: ініціюва-
ти інвентаризацію земельних ділянок; становити в земельному кадастрі 
статус для земельних ділянок, які були зареєстровані органами місце-
вого самоврядування; створити офіс земельного омбудсмена, для того 
щоб скоординувати зусилля із захисту прав на землю, наслідком чого 
можуть бути відповідні законодавчі зміни.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Реформування земельного та аграрного законодавства в Україні вже 
багато років поспіль є однією з найважливіших задач, що постали перед 
законодавцями. На сьогоднішній день проблеми, які виникають в про-
цесі покращення ефективності регулювання земельних відносин є ак-
туальними як ніколи раніше.
Серед науковців питання реформи ринку землі перебуває в центрі 

обговорення вже тривалий час. Зокрема, такій тематиці присвячені до-
слідження Н. Багай, Л. Заставнюк, О. Ковтун, Т. Коваленко, Л. Нова-
ковського, М. Пархоменко, А. Третяк, М. Федорова та ін.

27 травня 2021 р. набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення систе-
ми управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» [1], який є 
важливим етапом для розвитку земельного та аграрного законодавства 
України. Закон передбачає наступні положення:

• поглиблення значимості територіальних громад у здійсненні конт-
ролю за використанням та охороною земель;

• документація із землеустрою є гласною та відкритою;
• полегшення доступу громадян до земельних ресурсів;
• встановлення меж земельних ділянок за згодою землевласника;
• затвердження місцевими радами проектів детального плануван-

ня територій;
• встановлення меж територій громад за домовленістю громад [3].
Ще одним не менш значимим кроком на шляху до реформування зе-

мельного законодавства є удосконалення Державного земельного када-
стру, зокрема шляхом внесення відомостей про об’єкти, речові права на 
які виникли до 1 січня 2013 р.
Варто зазначити, що існують прогалини у земельному законодав-

стві, які можливо усунути тільки за допомогою реформування. Однією 
з таких прогалин є заборона купівлі-продажу земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення юридичним особам до 2024 р. Нато-
мість в деяких європейських країнах ринок землі є більш відкритим, що 
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спричиняє збільшення вартості земельних ділянок і як наслідок — по-
жвавлення економіки [4].
На нашу думку, українським законодавцям варто звернути увагу 

на міжнародний досвід у сфері реформування земельного та аграрно-
го законодавства. Наприклад, в Грузії діють обмеження для іноземців 
за кількістю земель, а також існує важлива вимого щодо наявності до-
свіду для орендарів земельних ділянок і для купівлі-продажу земельної 
ділянки. В Польщі існує вимога наявності спеціальної освіти для тих, 
хто має намір придбати земельну ділянку [5].
Варто звернути увагу на Закон України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та 
набуття права користування ними через електронні аукціони», який 
містить наступні засади:
— продаж земельних ділянок державної та комунальної власності реа-
лізується за допомогою електронного аукціону на основі принципу 
конкуренції;

— продаж земельних ділянок приватної власності реалізується на зе-
мельних аукціонах з ініціативи землеволодільців;

— законом чітко передбачено, хто може бути організатором аукціону;
— закон визначає вимоги до учасників аукціону з продажу земельних 
ділянок;

— земельний аукціон проводиться в електронній торговій системі [2].
Тобто, одним з напрямів реформування земельного та аграрно-

го законодавства є розширення законодавчої бази, шляхом запрова-
дження нових законів, а також внесення змін та поправок до існую-
чих законів .
Необхідно підкреслити, що перед державною владою стоїть велика 

кількість задач, результатом реалізації яких стане вдосконалення зе-
мельного та аграрного законодавства і завершення земельної реформи. 
Найважливішим кроком для досягнення цієї мети є розробка чіткої стра-
тегії, враховуючи багатоетапність земельної реформи. Українські зако-
нодавці вже мають таку стратегію та відповідно основні завдання:
— відновити порушені майнові права землевласників шляхом скасуван-
ня мораторію та повернути втрачену довіру до державної влади;

— зменшити вплив корупції на земельні правовідносини і таким чином 
створити безпечний ринок землі;

— модернізувати та оновити Державний геодезичний кадастр;
— додержуватися принципу раціонального використання земель;
— приватизувати державні інститути землевпорядкування;
— розширити повноваження органів місцевого самоврядування щодо 
інвентаризаціїземлі;

— забезпечити експертам право вносити інформацію до земельного ка-
дастру [6].
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Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок про те, що 
реформування земельного та аграрного законодавства України — це 
складний та багатоетапний процес, що триває вже багато років. Спи-
раючись на досвід інших країн законодавці України мають можливість 
завершити земельну реформу шляхом удосконалення земельного зако-
нодавства, а саме усунути недоліки в законах та створити ефективну, 
багатофункціональну нормативно-правову базу. Ми вважаємо, що до-
сягнення поставлених цілей є можливим лише за умови реалізації стра-
тегічного плану, яким передбачено вирішення існуючих проблем, які 
виникають в процесі реформування земельного та аграрного законо-
давства України.
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ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Право на захист цивільних прав є одним із основних конституцій-
них прав особи. У чинному ЦК України вперше передбачено норми, 
що закріплюють право на превентивний захист окремих суб’єктивних 
цивільних прав [1].
Превенція (лат. praeventio) означає «попередження». Особа має пра-

во на захист свого цивільного права навіть у разі, якщо воно ще не 
порушене, але є наявна можливість (загроза) його порушення в май-
бутньому. Мета застосування превентивного захисту полягає у попе-
редженні порушення права, запобіганні негативним наслідкам проти-
правної поведінки «потенційного» правопорушника.
Превентивний захист може розглядатися як один із найдієвіших за-

ходів стабілізації цивільних відносин, оскільки дозволяє запобігти по-
рушенню цивільних прав, мінімізувати можливість втрати суб’єктивно-
го права, зменшити негативні наслідки неправомірної поведінки учас-
ників цивільних відносин [1].
У працях О. І. Антонюк, О. Є. Богданової, М. Р. Габріадзе, І. В. Жи-

лінкової, Т. В. Ліснічої, А. В. Соловйова та інших вчених висвітлюють-
ся питання превентивного захисту цивільних прав, які мають важливе 
наукове і практичне значення. Разом з тим, ці дослідження присвяче-
ні превентивному захисту окремих видів цивільних прав, або окремим 
формам чи способам реалізації права на превентивний захист. Право-
відносини, що при цьому складаються, а також поняття права превен-
тивного захисту не були предметом фундаментальних монографічних 
праць і не аналізувалися у цілому [1].
Досліджуючи форми, у яких реалізуються способи превентивного за-

хисту, було зазначено, що чинне законодавство України передбачає, як 
неюрисдикційну, так юрисдикційну форми. У цьому підрозділі розгля-
нуто декілька підвидів юрисдикційної форми, судову, третейську, но-
таріальну.
Так, у судовій формі, реалізуються наступні способи превентивно-

го захисту: усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької 
або іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров’ю фізичної осо-
би (ст. 282 ЦК України); заборона вчинення дій, які можуть поруши-
ти право власності, або зобов’язання вчинити певні дії для запобігання 
такому порушенню (ч. 2 ст. 386 ЦК України); застосування негайних 

© Ярмощук К. О., 2021



230

заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності 
та збереження відповідних доказів (ч. 2 ст. 432 ЦК України); визнан-
ня та поновлення авторського права і або суміжних прав, у тому чис-
лі шляхом заборони дій, що створюють загрозу порушення авторсько-
го та або суміжних прав (ст. 52 Закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права») та інші.
Особливої уваги приділено дослідженню превентивного захисту у 

неюрисдикційній формі. Основною неюрисдикційною формою захисту 
суб’єк тивного цивільного права та інтересу є самозахист, що охоплює 
як дії фактичного, так і юридичного характеру [2, с. 40].
Превентивний захист здійснюється нотаріусом шляхом вчинення 

протесту векселів у наступних випадках: видачі кількох примірників 
векселя — протест про непред’явлення примірника векселя, надісланого 
для акцепту, держателю векселя, протест про неакцепт за другим при-
мірником векселя, протест про неплатіж за другим примірником векселя; 
коли з векселя зроблено копію — протест про непередавання оригіналу 
векселя законному держателю копії векселя та інших випадках.
Існують спеціальні межі здійснення права на превентивний захист. 

Можливість реалізації права на превентивний захист обмежена часом 
існування реальної загрози порушення цивільних прав. Право на пре-
вентивний захист припиняється у разі припинення загрози порушення 
цивільного права або порушення цього права [2, с. 264].
В науковій літературі була висловлена думка про те, що норма ч. 2 

ст. 386 ЦК України закріплює особливий спосіб захисту — превентив-
ний. В одному з судових рішень схожу точку зору висловив і Верхов-
ний Суд України, зазначивши, що у цій нормі закріплений окремий 
превентивний спосіб захисту права власності, який, на відмінну від ін-
ших способів, передбачає захист права власності у випадку, коли по-
рушення права ще не відбулося, але є підстави вважати, що воно має 
статися. Зміст такого захисту полягає в тому, що у передбачених зако-
ном випадках з метою запобігання порушенню права власності засто-
совуються примусові заходи без покладання на особу юридичної відпо-
відальності [3].
Проблеми превентивного захисту потребують наукового осмислен-

ня, аналітичної оцінки, для чого необхідне проведення його комплек-
сного дослідження, що буде тим підґрунтям, яке слугуватиме забезпе-
ченню єдиного підходу до формування цивільного законодавства Укра-
їни. Наведене свідчить про своєчасність узагальнення теоретичного і 
емпіричного матеріалу, обґрунтування на цій підставі рішень, пов’яза-
них з цим проблем, а також внесення пропозицій щодо їх розв’язання 
в теорії, нормотворчості і судовій практиці [1, с. 137].
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ СУДНОБУДУВАННЯ ТА ФЛОТУ — 
АРХІТЕКТУРНИЙ І ІСТОРИЧНИЙ ПАМ’ЯТНИК МІСТА

Музеї займають важливе місце серед соціокультурних інститутів су-
часного суспільства. Вони несуть головну місію збереження соціальної 
пам’яті, наступності поколінь. У наш час музей став неминущим чин-
ником духовного життя, невід’ємним елементом вільного, духовно на-
сиченого проведення часу, засобом спілкування з раритетами минуло-
го і сьогодення. Цим і пояснюється актуальність цієї теми. Цією про-
блемою займаються вчені та краєзнавці Миколаєва (Т. С. Мітковська, 
Н. О. Рижева, Н. Д. Хлопінська), але не всі питання музейної темати-
ки висвітлено у їхніх роботах [2–4].
Музей суднобудування та флоту було відкрито у Миколаєві у 

1978 р.
За час його існування у музеї офіційно побувало близько 2 млн від-

відувачів та гостей. У 13 залах музею виставлено 3 тис. експонатів, ще 
10 тис. через брак місця перебувають у запасниках [2].
Музей розташований у резиденції колишніх командирів Чорномор-

ського флоту. Будинок зведений у 1794 р. Будівля була притулком ад-
міралів 106 років — до 1900 р. У музеї представлено весь спектр тор-
гового та військового флоту, збудованого за останні 230 років.
З 1794 по 1900 р. будинок та пов’язаний з ним комплекс споруд слу-

жили канцелярією та житлом для Головних командирів Чорноморсько-
го флоту та портів, військових губернаторів Миколаєва та Севастопо-
ля. У документах значився як «адміральський будинок», «палац», «цар-
ський палац», «палац для найвищих осіб», «адміральський палац».
І музей, і будинок мають власну історію. Побудована з використан-

ням архітектурних канонів класицизму XVIII ст. будівля, яка згодом 
пережила кілька перебудов, практично відродилася знову завдяки про-
веденій у 1973–1978 рр. реставрації.
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Початок будівництва будівлі відноситься до 1792 р., до 1794 р. 
будівництво завершили. Будинок було споруджено для віце-адмірала 
М. С. Мордвінова, який обіймав посаду голови Чорноморського адмірал-
тейського правління. Причиною його спорудження був майбутній пере-
їзд Мордвінова до Миколаєва у зв’язку з переведенням Чорноморського 
адміралтейського правління з Херсона до Миколаєва. Будинок був збу-
дований з дерева. М. С. Мордвінов мав намір згодом побудувати новий, 
більш великий кам’яний особняк, але цього не сталося. Надалі поряд з 
основною будівлею були збудовані флігелі та приміщення для господар-
ських служб. Обидва флігелі та господарські будівлі були споруджені 
з каменю. Таким чином, до початку ХІХ ст. будинок Головного коман-
дира Чорноморського флоту вже був комплексом споруд.
Нові Головні командири, які змінили М. С. Мордвинова (В. П. фон 

Дезін та І. І. де Траверсе), не прагнули будівництва нового будинку, 
а розширювали і перебудовували існуючий. Перша значна перебудова 
відбулася під час перебування на посаді Головного командира Чорно-
морського флоту адмірала І. І. де Траверсе (початок ХІХ ст.).
Спочатку перпендикулярно фасаду будинку було зроблено прибу-

дови-ризаліти, внаслідок чого утворився П-подібний затишний дворик 
з вуличного боку. Закінчувалися ризаліти шестиколонними портика-
ми. Перед будинком було розбито квітники, заведено ботанічний сад та 
оранжерею, а навколо будинку висаджено фруктові сади, квітники та 
клумби. В адміральському будинку і при фон Дезіні, і при де Траверсе 
нерідко влаштовувалися бали [4, с. 52].
Наступна перебудова, що змінила архітектурний вигляд будівлі, від-

булася за віце-адмірала О. С. Грейга, який вступив на посаду Головно-
го командира Чорноморського флоту та військового губернатора Мико-
лаєва та Севастополя у 1816 р. [3, с. 187].
Адмірал Грейг у цьому будинку часто влаштовував бали та обіди. 

Миколаїв знаходився на шляху поштового тракту і тому імениті Очако-
ва, Одеси, Херсона, Криму, які проїжджали до міст, зупинялися в Ми-
колаєві. Багато хто з них зустрічався з Головним командиром Чорно-
морського флоту, бував у його будинку. Частими гостями будинку Го-
ловного командира були і офіцери Чорноморського флоту, які тоді слу-
жили в Миколаєві.
Розуміючи важливість розвитку астрономічних знань у морських офі-

церів та штурманів, Грейг вирішив збудувати морську астрономічну об-
серваторію. Але раніше він обладнав «домашню» обсерваторію у своє-
му будинку, спорудивши над його центральною частиною купол, де й 
проводилися астрономічні спостереження.
Після спорудження будівлі Миколаївської обсерваторії у 1827 р. 

функція купола відпала, але як архітектурний елемент він продовжу-
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вав існувати і навіть використовувався для прокладання лінії оптично-
го телеграфу.
Є припущення, що Грейг збудував при будинку Головного коман-

дира музичну школу. Як і де Траверсе, Грейг продовжував розведен-
ня квітників та садів, розбив «Дикий сад» біля берега Інгула, збудував 
дві оранжереї для рідкісних рослин.
У 1833 р. на посаду Головного командира Чорноморського флоту 

та портів та військового губернатора Миколаєва та Севастополя за-
ступив генерал-ад’ютант адмірал М. П. Лазарєв, офіційно затвердже-
ний на посаді 1834 р.
За Лазарєва тривала перебудова адміральського будинку. Купол об-

серваторії, що прийшов у старість, був знятий, а на його місці спору-
джено бельведер з балюстрадою. Здійснено також внутрішнє перепла-
нування будинку. Головний портик став парадним. Раніше зміщені від 
центру бічні двері з терасою були ліквідовані і замінені на центральні 
з широкими сходами перед нею. Так будинок Головного командира на-
був того закінченого вигляду, в якому постає перед нами і зараз. Саме 
за кресленнями 1833–1834 pp. було відновлено цю будівлю у камені 
для розміщення музею суднобудування та флоту.
У період правління М. П. Лазарєва будинок отримав назву «палац», 

у народі — «царський палац», оскільки у ньому зупинялися особи цар-
ської родини та інші знамениті особи.
У наступні роки Головні командири, швидше за все, мали власні бу-

динки в Миколаєві і не мешкали в будинку на Адміральській, а бували 
тут по службі, тому суттєвих перебудов будинку Головного командира 
не відбувалося. Відомо лише, що біля будівлі з вуличного боку поста-
вили гарну чавунну огорожу. У будинку продовжувалися традиції ви-
соких губернаторських прийомів.
З 1900 р., після переведення Управління флотом до Севастополя, 

посаду військового губернатора Миколаєва ліквідували, натомість за-
провадили посаду градоначальника. Військові градоначальники меш-
кали вже не у «палаці», а в одній із будівель на вулиці Адміральській. 
А у будівлі «палацу» розташувалося правління благодійного товари-
ства. Після 1917 р. будівлі, що входили в комплекс «палацу», були 
передані до відомства Народного Комісаріату освіти. У 20–60-ті рр. 
ХХ ст. тут були дитячий будинок, школа-інтернат, фабрично-заводське 
училище.

1973 р. Миколаївськими обласними та міськими органами влади було 
прийнято рішення про створення музею суднобудування та флоту в ко-
лишньому «адміральському палаці». У ході проведених ремонтно-рес-
тавраційних робіт у 1975–1978 рр. збережено архітектурні особливості 
будівлі. Будинок Головного командира Чорноморського флоту та пор-
тів, як архітектурна та історична пам’ятка, було відтворено, але вже не 
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в дереві, а в камені. Сьогодні ця будівля є архітектурною окрасою істо-
ричної частини міста Миколаєва, а музей суднобудування та флоту — 
візитною карткою міста. Про унікальність музею свідчить той факт, що 
він занесений до книги «100 великих музеїв світу» [1, с. 212–213].
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОКУРАТУРИ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО 1919 РОКУ

Задля належного розвитку та зміцнення демократичної держави не-
можливо без утвердження в суспільстві свідомості та соціальній практи-
ці невідчужуваних прав та свобод людини, нормативного закріплення їх 
гарантій механізму прав та запобігання їх порушенню. Одним із елемен-
тів даного механізму є прокуратура України, становлення якої відбува-
ється під впливом соціально-економічних та політичних факторів.
Невід’ємною складовою дослідження будь-якого явища є вивчення 

його генези, тобто виникнення, становлення, розвитку, а також чинни-
ків, що визначають цей процес. Генезис інституту прокуратури в краї-
нах світу тісно пов’язаний з процесом формування державно-правових 
систем на окремих історико — правових етапах становлення та роз-
витку державності, тож історичний розвиток потребує особливого до-
слідження.
Дослідження витоків контрольно-наглядових функцій на теренах 

України, необхідно почати з ідеї про їх започаткування та поступаль-
ний розвиток із часів родоплемінної консолідації [1, с. 4]. До сьогод-
ні залишилися згадки, про те, що в Ольвії в VI ст. до н. е. обвинувач 
брав участь у судочинстві. Був час, коли так звані прокуратори керу-
вали маєтками, бібліотеками, господарством царя. Посада ця продава-
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лася, передавалася у спадщину. В добу Античності ідея представлен-
ня державних інтересів у судах залишилася лише в зародку, з якого 
не розвинувся постійний діючий та правильно організований інститут 
державної влади [2, с. 37].
У Давньому Римі найбільше згадок про такого державного чинов-

ника (прокуратора) знаходимо в період правління римського імпера-
тора Августа (Октавіана — 27 р. до н. е. — 14 р. до н. е.). Прокура-
тор призначався імператором і займався визначеними питаннями дер-
жавного управління (адміністративного, військового, фінансового, по-
даткового тощо), він міг бути направлений імператором як намісник 
для управління провінцією. Імператор Клавдій у 10 р. до н. е. розши-
рив права прокураторів, вони одержали право виносити судові рішен-
ня [3, с. 146].
Слід констатувати, що у Давній Русі спеціальних державних інсти-

тутів із чітко сформованими прокурорськими функціями створено не 
було. У княжу добу закладалися основи подальшої судово — правоохо-
ронної системи із елементами підтримання обвинувачення, представни-
цтва приватних та суспільних інтересів у суді, нагляду за дотриманням 
князівського законодавства. Вперше слово «прокуратор» зустрічається 
у грамотах ХІІІ ст., які діяли при княжих дворах.
Наступний період розглядається на території Російської імпе-

рії. Найчастіше дослідники звертають увагу на розвиток прокуратури 
в Україні саме з часів царювання Петра I у зв’язку з тим, що зна-
чна частина території України була на тоді складовою Російської ім-
перії і розвиток державних інститутів і права розвивалися взаємопо-
в’язано. Прокурор тоді підпорядковувався безпосередньо імператору 
і зобов’язаний був здійснювати нагляд за діяльністю сенату та коле-
гій, «...щоб не порушувалася воля Його Величності». Наступні істот-
ні зміни у нормативно-правовому регулюванні організації та діяльності 
прокуратури Росії, а водночас і України як складової частини імперії, 
відбулися в часи правління Катерини II та Олександра II. Наприклад, 
у 1764 р. у зв’язку з реформою сенату розширюється інститут обер-
прокурорів, які одержали право наглядати за законністю рішень п’яти 
департаментів сенату.
Судові статути 1864 р. зробили новий крок у регулюванні функ-

ціонування прокурорської системи. Прокуратуру частково позбавили 
функції повсюдного нагляду, в її компетенції залишили лише процесу-
альні функції. Наступні найбільш істотні зміни функцій органів про-
куратури запроваджені законом від 7 березня 1866 р. Відтоді почи-
нається поступове обмеження у правах основних ланок місцевої про-
куратури — губернських та повітових прокурорів і присяжних. Вони 
звільняються від перегляду цілої низки постанов губернських, міських 
і повітових службових місць.
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У зв’язку з проведенням судової реформи у 1852 р. шляхом рефор-
мування фінансової палати було створено Галицьку фінансову проку-
ратуру (м. Львів). Унормування діяльності галицької фінансової про-
куратури здійснювалося окремими законодавчими актами, що свідчило 
про особливе становище цього органу в системі управління Королівства 
Галичини та Володимерії [4, с. 44].
Особливої уваги заслуговує наступний період, а саме 1917–1919 рр. 

Майже по всій території України розгортався національно-визвольний 
рух. У різних містах періодично змінювалась влада. Місцевій прокура-
турі доводилося діяти здебільшого ситуативно, в залежності від полі-
тичної обстановки. У березні 1917 р. була заснована Українська Цен-
тральна Рада, а на початку січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила 
спеціальний Закон «Про урядження прокурорського догляду на Украї-
ні». Це було продовженням роботи зі створення прокурорського нагля-
ду в УНР. Прокурори запроваджувалися при апеляційних та окружних 
судах. Органи прокуратури після їх формування активно включилися 
в роботу та стали на сторожі не лише державних інтересів, а й захис-
ту прав громадян.
Заступникам прокурорів неодноразово доводилося виїзджати у ре-

гіони. За дорученням міністра судових справ в складі парламентських 
комісій, вони здійснювали перевірки дотримання законності за окреми-
ми зверненнями і клопотаннями громадян [5, с. 19]. Центральна Рада 
4 січня 1918 р. прийняла Закон «Про заснування прокураторського на-
гляду на Україні», згідно з яким прокураторії утворювалися при апе-
ляційних і окружних судах. Штат прокураторії при Генеральному Суді 
складався із старшого прокуратора, трьох прокураторів, писаря і поміч-
ника писаря. За архівними документами було встановлено, що за ча-
сів Гетьманату Павла Скоропадського частина прокурорських функцій 
переходила до військових комендантів німецьких військ, зокрема у міс-
цях, де вони квартирувалися.
Враховуючи особливості розвитку прокуратури до 1919 р. необхід-

но удосконалювати законодавство сьогодення. Аналізуючи певний іс-
торичний період становлення інституту прокуратури, можливо поба-
чити прогалини, що існували та як їх вирішують нормативно-правові 
акти сучасної України.
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ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА

Рух сучасного українського суспільства до становлення правової 
держави, здійснення соціальних реформ в України вимагають демокра-
тизації всього життя країни, в тому числі високої психологічної культу-
ри професійної діяльності та поведінки юристів. Її головне призначен-
ня — сприяти підвищенню ефективності роботи юристів з клієнтами, 
створення доброзичливої атмосфери у між людських відносинах. З огля-
ду на особливу значущість, видається актуальним здійснити досліджен-
ня психологічної культури юриста та її особливостей.
Опрацюванням питання щодо вказаної проблематики займались такі 

науковці, як О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, В. Л. Васильєв, О. В. Зем-
лянська, С. Н. Ємельянов, В. О. Коновалова, С. С. Сливка, В. В. Рома-
нов та ін.
Розкриваючи сутність та особливості психологічної культури юри-

ста, на нашу думку, насамперед варто визначити його поняття. Відмі-
тимо, що серед науковців відсутній однозначний погляд щодо розумін-
ня цього терміну. Разом з тим, усі вони не є суперечливими та загалом 
зводяться до наступного тлумачення. Психологічна культура юриста — 
це синтез переконань і майстерності, етики і професійних якостей юри-
ста, стилю діяльності в організації, а також його ставлення до юридич-
ної діяльності, клієнтів колег і до самого себе.
Відзначимо, що професійна діяльність правників здійснюється пере-

важно в умовах конфлікту, особливо це стосується адвокатів, слідчих, 
прокурорів, суддів, які щоденно працюють в умовах великого наванта-
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ження та стресу. Саме юристів суспільство уповноважує розв’язува-
ти соціальні і міжособистісні конфлікти (цивільні, господарські, адміні-
стративні, кримінальні) відповідно до вимог чинного національного за-
конодавства.
З огляду на вказане, погоджуємось із думкою В. Коновалової, про те, 

що «психологічна культура реалізовує таку важливу функцію, як своє-
часне формування психічної адаптації юриста до різноманітних неперед-
бачуваних ситуацій. Правник має бути готовим до будь-яких вказівок, 
умов праці і при цьому не має піддаватися паніці, гарячкувати. В дано-
му випадку йде мова не про будь-яку, а саме про своєчасну адаптацію, з 
проявами швидкого реагування, приведення себе у стан професійної го-
товності. Психологічна культура передбачає також уміння юриста фор-
мувати необхідну адаптацію у клієнтів та інших осіб» [1, с. 45].
Загалом, як справедливо зазначає С. С. Сливка, «структура психоло-

гічної культури юриста складається з кількох структурних складових:
• знання психічного складу людини, осягнення психолого-правової 

сутності фундаментальних категорій юриспруденції;
• впевненість в необхідності психологічних знань для високопрофе-

сійної діяльності;
• вміння користуватися психодіагностикою в процесі спілкування, 

розкривати психічні стани різних суб’єктів в конкретних ситуаціях про-
фесійної діяльності, відчувати характер поведінки людини: клієнта, пі-
дозрюваного, обвинувачуваного та ін.;

• психологічно точно поводити себе під час розгляду юридичної спра-
ви тощо» [3, с. 96].
Аналіз наведених положень дає змогу дійти висновку, що психоло-

гічна культура юриста за своєю суттю являє собою органічну єдність 
психологічної освіченості, волі та відповідних професійно-психологічних 
якостей, що здійснюють ефективний вплив на врегулювання різноманіт-
них правових ситуацій. Не викликає сумніву те, що висока психологіч-
на культура відповідальна за формування справжнього професійно-пра-
вового характеру будь-якого правника. Однак, необхідно враховувати, 
що психологічна культура є результатом не тільки соціалізації, а й ви-
ховання висококультурного фахівця, здатного до великої внутрішньої 
роботи над собою.
Психологія професіоналізму діяльності юриста передбачає ціннісне 

ставлення особи до юридичної діяльності, мотиваційну готовність про-
вадити вказаний вид праці у конкретному середовищі та за конкретних 
(часто екстремальних) умов. У юридичній психології сучасна діяльність 
юриста послідовно розгортається в бік психології, а пошук шляхів ак-
тивізації людського чиннику — в юриспруденції та врахуванні психоло-
гічних і соціальнопсихологічних особливостей індивіда у контексті під-
вищення ефективності юридичної діяльності [2, с. 181].
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Характеризуючи психологічну культуру юриста, видається доціль-
ним звернути на таку особливість діяльності даного суб’єкта як наяв-
ність владних повноважень. В інтересах справи правникам надається 
можливість за необхідністю в конкретній ситуації здійснювати втручан-
ня в особисте життя людей, з’ясовувати обставини, обмежувати в окре-
мих випадках волю певних громадян і навіть позбавляти її. З огляду на 
це, психологічний стан юриста визначається насамперед високим сту-
пенем відповідальності, а застосування своїх повноважень припускає 
вирішення низки розумових завдань, які дають змогу встановити не-
обхідність і розумність дій, їхню законну основу. Останні характери-
зуються особливою напруженістю та вимагає від правників зберігання 
«холодного» розуму.
У підсумку вважаємо за потрібне підкреслити, психологічна культу-

ра юриста є складним та багатогранним явищем. Останнє впорядковує 
мислення та ділове мовлення юриста, що надає змогу останньому вста-
новити та зрозуміти своє місце в суспільстві та серед колег, де можливі 
зверхність, формальне ставлення до справи. Окрім цього, психологічна 
культура активізує свідомість, розвиває почуття, забезпечує правнико-
ві розумну дію його волі, підвищує ефективність виконання службових 
обов’язків, що в цілому сприяє захисту прав та свобод громадян та по-
дальшому формуванню правової держави.
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ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ

Після здобуття незалежності України до нас поступово повертаєть-
ся забута козацька спадщина. Козацтво — це найяскравіший спалах в 
історії України. Нас, українців, і сьогодні звуть у світі козацьким на-
родом. Та й самі ми не втратили духовного зв’язку з козаками. Тому 
козацька тематика актуальна, оскільки в Запорізькій Січі, як ніде, спо-
стерігається поєднання народних самоврядних вічових і копних тради-
цій з основами державного управління України.
Запорізька Січ, за свідченням першоджерел, була заснована особис-

тим коштом українського магната Димитрія Вишневецького на острові 
Хортиця [2, с. 56]. За півстоліття це була струнка політично-військо-
ва система, яка характеризувалася чіткою ієрархією, що зазнавала по-
стійних змін. Запорізький Кіш (як усе військове товариство фортеці) 
налічував у різні часи десятки тисяч осіб і поділявся на курені (заго-
ни воїнів): «Їх було записано 38 тисяч, вони поділялися на 38 куренів-
поселень … цей народ жив по берегах Дніпра» [6, с. 395]. Основною ж 
територіально-адміністративною одиницею поза фортецею була палан-
ка. Сюди ж належали зимівники й інші поселення, де селилися козаки 
у мирні часи. Вони були джерелами постачання матеріальних ресурсів 
для запоріжців (як і мисливські, риболовецькі та вільні земельні угід-
дя, розділені між кошовиками порівну або ж «за справедливістю» — за-
лежно від військових заслуг).
Вища влада належала загальній військовій Раді. Центральний ви-

конавчий орган — уряд Січі, обирався всім «товариством низовим» аж 
до середини XVIII ст., коли звичаї козацької демократії у Новій Січі 
зазнають численних сторонніх утисків. Особливістю організації січово-
го урядування було постійне існування «двох» урядів: виборного, який 
виконував адміністративно-судові функції у мирний період, та наказ-
ного, який залишався на Січі під час воєнних походів (оскільки попе-
редня старшина практично завжди очолювала козацтво в боях і повер-
талася на свої посади лише після завершення бойових дій). Посада го-
ловного керівника — кошового отамана Січі виникла в XVI ст. — од-
ночасно з першою Січчю. Інколи кошових отаманів, особливо тих, які 
перебували під особливою протекцією польської або російської коро-
ни, називали гетьманами. У зарубіжній історіографії замість «кошовий 
отаман» або «гетьман низовий» часто вживається термін верховні «ко-
зацькі вожді» [3, с. 122].
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Верхівка січової виконавчої ієрархії починалася саме з кошового ота-
мана та з військової старшини: військового судді, військового осавула 
(керівника бойової сили), військового писаря (начальника канцелярії), 
курінних отаманів і колишньої старшини, яка добровільно поступила-
ся владою, зберігши за собою дорадчі функції. «Повний штат керівного 
складу запорізьких козаків різними джерелами визначається по-різно-
му: 49, 118, 149 осіб. Послідовні ступені цього керівництва уявляються 
приблизно так: військові начальники — кошовий отаман, суддя, осавул, 
писар, курінні отамани та сотники. Військові чиновники — підписарій, 
шкільний отаман; булавничий, хорунжий, бунчужний, пірначний, до-
вбиш, пушкар, гармаш (носії символіки та відзнак) товмач (перекла-
дач), чауш (посол), шафарій, кантаржій (скарбник), канцеляристи. По-
хідні й паланкові начальники — полковник, писар, осавул, підписарій, 
підосавулій» [7, с. 104].
Окрему впливову січову ієрархію становили носії та охоронці звича-

їв і порядків — «сивовусі діди-лицарі», колишня старшина, яка зали-
шалась добровільно в Січі на правах старослужилих і виконувала пе-
реважно дорадчі функції при виборному та наказному урядах, а також 
брала найактивнішу участь у діяльності загальної військової Ради. Ін-
коли її слово було вирішальним під час прийняття рішень про походи 
або під час винесення вироків [5, с. 56].
Врядування кошового отамана у мирний час обмежувала військо-

ва козацька Рада, яка вимагала обов’язкового щорічного звіту (неви-
конання своїх зобов’язань інколи каралося не лише відставкою, але й 
смертю). Важливим центром урядування була й канцелярія Запорізької 
Січі, очолювана військовим писарем. Вона вела, насамперед, внутріш-
ню документацію : універсали, накази, листи, переписи населення та 
майна, реєстри шкод, спричинених війнами, опис злочинів і покарань у 
Січі, листування з іноземними державами [1, с. 23].
Особливими ознаками державності є козацькі клейноди: булава ко-

шового отамана (гетьманська булава) як символ міцної верховної вла-
ди, запорозька печатка — ознака її автохтонності. Бунчук, який сим-
волізував перемогу над невірними. Сюди ж належали литаври — бойові 
національні інструменти, які сигналізували початок бою, каламар — 
мирна зброя писаря, корогви — стяги, гармати, сурми, ножі, шестопе-
ри, перначі (відзнака полковників паланок), значки, які мали сотники 
в куренях, тростини суддів. Існували загальні січові, полкові, курінні, 
сотенні відзнаки. Козацька запорозька символіка має власні кольорові 
вирішення — червоно-біле (на відміну від червоно-чорного, характер-
ного для Гетьманщини); для неї притаманний звіриний стиль, мілітар-
ні мотиви та використання сріблястого хреста.
На доказ того, що Січ була самобутнім державним утворенням, слу-

гує і її окрема дипломатична діяльність: зазвичай посади чаушів (послів) 
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були актуальними переважно під час військових походів, проте з літо-
писів відомо напевне, що Запоріжжя у різні часи відвідували посланці 
німецьких, французьких, англійських, татарських, османських урядів. 
Тож постійно підкреслювалось особливе місце, яке займала Січ у Речі 
Посполитій, у Російській імперії та навіть у Європі (зважаючи на важ-
ливу роль козацтва у боротьбі з турецькою агресією).
Невід’ємною сторінкою державного будівництва в Запорізькій Січі було 

й козацьке право. Такі його принципи, як рівноправність сторін, справед-
ливість, волелюбність, діставали загальну підтримку серед населення.
Судові функції офіційно виконувала та ж військова старшина (вій-

ськовий суддя), проте поширеним було колективне правосуддя й пока-
рання: право, як і державність, формувалися тут переважно не за пев-
ними вказаними законами, а згідно з давніми звичаями громади, віче, 
копи. Звичаєва колективна процедура стосувалася не лише загально-
відомих аспектів на кшталт вирішення питань про вибори керівництва, 
військові походи або розподіл матеріальних благ, вона також функці-
онувала і в кримінальному праві, вносячи в цю систему охлократію та 
ризики самосуду, але забезпечуючи прозорість і публічність правосуд-
дя й покарання на Січі.
Запорізька Січ — видатне явище в історії української державності: 

у середовищі європейського монархічного абсолютизму зародився абсо-
лютно новітній державний організм, який багато вчених називає «хрис-
тиянською козацькою республікою» [4, с. 19]. Будучи прототипом май-
бутньої української держави, козацька Січ увібрала в себе національні 
прагнення як селянства, так і освіченої місцевої шляхти, службовців, 
буржуазії, протиставивши європейському абсолютизму та місцевій маг-
натерії зачатки справжньої демократії. Для усіх нас важливо реалізу-
вати державотворчий та націотворчий потенціал козацької ідеї.
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ДИНАСТІЯ КНОРРЕ 
ТА ЇЇ ВКЛАД В РОЗВИТОК АСТРОНОМІЇ

Кожна людина на землі залишає певний слід: в пам’яті друзів і лю-
дей, з якими вона спілкувалась, в конкретних справах, які встигла зро-
бити. В Миколаєві багато пам’ятних місць, які пов’язані з іменами ви-
датних вчених, письменників, художників і композиторів, чиє життя і 
творчість пов’язані з нашим містом. Однією з визначних пам’яток Ми-
колаєва є астрономічна обсерваторія — науково-дослідний інститут в 
Миколаєві. Сьогодні вона є історичним і науковим надбанням України, 
немає аналогів у нашій країні. У світі в порівняння з нею можна поста-
вити тільки Королівську Обсерваторію у Великобританії і Морську Об-
серваторію в США. Заснована вона в 1821 р. і є однією з найстаріших 
обсерваторій Східної Європи. У 2007 р. вона була включена в список 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Наявність обсерваторії має на увазі присутність в місті знатних звіз-

дарів. В історії Миколаєва жирним шрифтом вписана династія астро-
номів Кнорре.
Династію астрономів Кнорре заснував в кінці XVIII ст. Ернст Кріс-

тоф Фрідріх Кнорре з роду саксонців. Він народився в 1759 р. в Халь-
денслебене близько Магдебурга. Вивчав в університеті міста Галле 
(близько Лейпцига) теологію і працював приватним вчителем у домі 
продавця книг. У 1789 р. він переїжджає в Дерпт (нині Тарту), де обі-
ймає посаду директора жіночої гімназії. Після заснування Дерптського 
університету в 1802 р. працює там професором математики і астрономом 
в новій тимчасовій обсерваторії [6, с. 13–14]. Е. Кнорре дбав про по-
стачання обсерваторії секстантами, годинниками та іншими необхідни-
ми приладами, замовив нові телескопи. Брав активну участь у створен-
ні постійної астрономічної обсерваторії Дерптського університету, в під-
готовці її проекту. У бібліотеці Дерптського університету зберігаються 
два рукописних журнали, що містять щоденник астрономічних спосте-
режень і обчислень Ернста Крістофа Фрідріха Кнорре. Перші спостере-
ження і записи в журналі починаються з 1795 р. [6, с. 14]. Йому нале-
жать перші визначення географічних координат Дерпту. В університеті 
він працює до своєї передчасної смерті в 1810 р. у віці 51 року.
Безсумнівно, життя і діяльність Ернста Крістофа Фрідріха Кнор-

ре — це самовіддане і безкорисне служіння астрономії. Серед головних 
його заслуг слід зазначити: перші астрономічні роботи в Дерптському 
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університеті за 15 років до постійної астрономічної обсерваторії; перші, 
хоча і не точні, визначення географічних координат міста Тарту і дея-
ких інших пунктів Ліфляндії; популяризація астрономії; початок астро-
номічної династії Кнорре (ХІХ–ХХ ст.).
Самим значним внеском Ернста Кнорре в розвиток науки астрономії 

став його син Карл, якому він прищепив любов до зірок. Карл віддав все 
своє життя Миколаївській обсерваторії, прослуживши в її стінах понад 
півстоліття. Народився Карл Фрідріх Кнорре 28 березня 1801 р. Йому 
не було і 10 років, коли помер його батько. Карл продовжив своє ви-
ховання в сім’ї свого дядька, Карла Зенфа, професора витончених мис-
тецтв Дерптського університету. За рекомендацією дядька Карл почав 
вивчати теологію в тому ж університеті, але щось передалося йому від 
батька, і він захопився астрономією, присвятивши їй все своє життя. 
До Миколаєва Карла привело клопотання професора Вільгельма Стру-
ве, який з повагою поставився до можливостей студента Дерптського 
університету. Карл Кнорре в 1820 р. був рекомендований самому адмі-
ралу Грейгу — Головному командиру Чорноморського флоту і портів, 
військовому губернатору Миколаєва і Севастополя на посаду морського 
астронома для дослідження морської астрономії в місті і директора но-
вої обсерваторії в Миколаєві [2, с. 285]. Йому було тоді тільки 19 ро-
ків і диплома про закінчену освіту ще не було, оскільки Карл був сту-
дентом 4-го курсу Дерптського університету [6, с. 27–28]. Карл прибув 
до Миколаєва в лютому 1821 р. Він був єдиним штатним співробітни-
ком обсерваторії, помічників у нього не було.
З 1825 по 1827 р. Карл подорожував по Західній Європі, переймаю-

чи досвід тамтешніх астрономів. Повернувшись в Миколаївську обсерва-
торію, він взявся за науку ще більш ґрунтовно. Карл повинен був про-
водити гідрографічні експедиції — походи в Чорному морі і в сусідніх 
морях для забезпечення флоту морехідними картами, піклуватися про 
бездоганний стан навігаційних приладів і виконувати атестацію. Крім 
того, він повинен був викладати практичну астрономію кадетам штур-
манського училища для навчання їх астрономічним методам орієнтуван-
ня на морі [2, с. 289–290]. Карл стає всесвітньо відомим. Його «П’я-
тий аркуш зоряної карти Берлінської академії наук» допоміг згодом ви-
явити дві малі планети Astraea (1845 р.) і Flora (1847 р.) [3, с. 168]. 
У 1855 р. Карл видав в Миколаєві «Лекції практичної астроно-
мії». В цілому відомо близько 20 його наукових робіт [4, с. 20–24]. 
У 1870 р. Карл Кнорре був обраний членом-кореспондентом Санкт-
Петербурзької Академії наук. У 1871 р. Карл йде у відставку і разом 
з дітьми їде в Берлін, де помирає 10 вересня 1883 р. на 83-му році 
життя [7, с. 23].
Естафета славної династії космічних дослідників представлена астро-

номом третього покоління Віктором Карловичем Кнорре, який народив-
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ся в Миколаєві 4 жовтня 1840 р. Він був п’ятою дитиною в сім’ї Карла 
Кнорре, що здавна займалась астрономією, і далеко не останнім (у ди-
ректора Миколаївської обсерваторії Карла Кнорре було 15 синів і до-
чок). Віктор, на відміну від діда і батька, отримав блискучу астрономіч-
ну освіту. Оскільки отримати гарну освіту в Миколаєві в той час було 
неможливо, батько відіслав його на навчання в Феллін (нині Вільян-
ді в Естонії), після чого в 1860 р. він повернувся до Миколаєва вже в 
особі асистента свого батька [6, с. 98]. У 1862 р. Віктор їде в Берлін, 
де вступає на навчання до Вільгельма Ферстера — відомого німецько-
го астронома, а вже через 5 років захищає дисертацію. Якийсь час пра-
цює в Пулковській обсерваторії недалеко від Петербурга [1, с. 227]. 
У 1869 р. повертається на батьківщину в Миколаїв і починає викла-
дацьку діяльність. Спочатку навчає своїх молодших братів і сестер. 
Пізніше викладає в місцевій школі. Віктор отримує визнання, але ма-
леньку зарплату, через що знову переїжджає в Берлін до свого батька, 
який на той час там влаштувався. У Берліні в 1873 р. починає працю-
вати в місцевій обсерваторії, в якій в 1892 р. стає професором астро-
номії, незважаючи на те, що він не займав в Берлінському університе-
ті посади викладача. У 1906 р. він йде на заслужений відпочинок і пе-
реїжджає в новокуплений будинок в Ліхтенфельд, де проводить остан-
ні роки свого життя [5, с. 55].
Світові астрономи добре знають його ім’я. Віктор Кнорре пролив 

світло на життєдіяльність подвійних зірок, малих планет і комет. Від-
крив світу 4 планети Koronis, Oenone, Hypathia і Penthesilea [6, с. 137]. 
Серед його знахідок — оригінальний телескоп з екваторіальним монту-
ванням. Для спостереження за астероїдами і визначення орбіти він кон-
струює прилад (мікрометр), принцип роботи якого описує в спеціаль-
ному журналі. Віктор Кнорре бере участь в подальшій розробці і по-
ліпшенні інших астрономічних приладів і екваторіальному монтуванні 
телескопів. У 1909 і 1911 р. публікує роботи на тему «екваторіального 
монтування телескопів» типу (нім. Knorre und Heele), з якого був зро-
блений прототип. Дослідний варіант був побудований за його рахунок, 
коли Віктор Кнорре вже був на пенсії. Помер Віктор Кнорре 25 серп-
ня 1919 р. в Берліні у віці 79 років.
Династія астрономів Кнорре за майже двохсотлітній період внесла 

значний вклад в світову астрономію.
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