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Шановні учасники  
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Приватне і публічне право в умовах війни» 

До 25-ї річниці від дня заснування 
Національного університету 

«Одеська юридична академія»

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Приватне і пуб-
лічне право в умовах війни» — неоціненний внесок у розвиток юри-
дичної науки загалом. Наукова діяльність завжди була пріоритетним 
напрямком розвитку Національного університету «Одеська юридична 
академія» як профільного закладу вищої юридичної освіти, навіть в 
умовах війни. Я пишаюся таким динамічним розвитком наукового по-
тенціалу професорсько-викладацького складу та студентства.

Актуальність заходу зростає з кожним роком у зв’язку з затребува-
ністю на ринку праці спеціалістів з цивільного права та процесу, кри-
мінального права та процесу.

Для молодих науковців та професорсько-викладацького складу 
конференція — це перш за все шанс проявити себе, шлях, який до-
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 війни, 
надає можливість учасникам обговорити проблематику доповідей з 
видатними науковцями та практиками юридичного бізнесу. Це уні-
кальна можливість для студентів та молодих науковців представити 
до уваги юридичної спільноти результати своїх досліджень щодо роз-
витку науки саме в обраному ними напрямку. У свою чергу практикам 
цікаво почути думки студентів та наукової спільноти щодо розвитку 
науки. Саме поєднання цих аспектів зумовлює цінність та наукову 
практичність конференції.

Впевнений, подані матеріали конференції не тільки будуть ціка-
вими фахівцям з відповідних напрямків юриспруденції, а також ста-
нуть підґрунтям для подальших наукових досліджень.

Сергій КІВАЛОВ, 
доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України, 
заслужений юрист України,

президент Національного університету
«Одеська юридична академія» 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН

Чанишева Г. І.,
д. ю. н., професор, завідувачка кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЩОДО СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері 
малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративно-
го навантаження на підприємницьку діяльність» від 19 липня 2022 
року № 2434-ІХ [1] запроваджений договірний режим регулювання 
трудових відносин застосовується між працівником та роботодавцем, 
який є суб’єктом малого або середнього підприємництва з кількістю 
працівників не більше 250 осіб, або між роботодавцем та працівни-
ком, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад вісім 
розмірів мінімальних заробітних плат. Застосування договірного ре-
жиму регулювання трудових відносин роботодавцями, які мають пра-
во його застосовувати, є добровільним. 

Потрібно відзначити, що зазначений Закон викликав неоднознач-
ну реакцію у суспільстві. Так, Федерація професійних спілок України 
від імені 5 млн. членів звернулася до Президента України з прохан-
ням скористатися правом вето і не підписувати цей Закон, який, на 
думку профспілок, «не відповідає ст. 24 Конституції України та євро-
інтеграційному курсу нашої держави» [2]. Окремі положення законо-
проекту (реєстр. № 5371 від 13.04.2021) отримали негативну оцінку й 
вітчизняних науковців [3]. 

Висловлені точки зору науковців заслуговують на підтрим-
ку. Водночас видається необхідним висловити й інші критичні за-
уваження щодо прийнятого Закону України від 19 липня 2022 року 
№ 2434-ІХ. По-перше, викликає заперечення частина назви Закону 
«щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і 
середнього підприємництва» та впровадження в чинне трудове за-
конодавство терміну «спрощений режим регулювання трудових від-
носин». «Режим регулювання трудових відносин» не є складовою 
понятійно-категоріального апарату галузі трудового права. Одним із 
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елементів галузевого юридичного механізму є джерела трудового пра-
ва, що розташовані в певній ієрархічній послідовності залежно від їх 
юридичної сили. Систему актів трудового законодавства складають 
Конституція України, міжнародні договори, ратифіковані Україною, 
закони, підзаконні нормативно-правові акти, акти соціального діа-
логу, локальні правові акти. У національній правовій системі трудо-
вий договір не є джерелом трудового права, і надання йому статусу 
регулятора трудових відносин з іменуванням цього факту «спроще-
ним режимом регулювання трудових відносин» викликає заперечен-
ня. Тим більше якщо анонсується «спрощений режим», то необхідно 
виокремлювати й інші види режимів регулювання трудових відно-
син, а такі ані в теорії трудового права, ані в трудовому законодавстві 
України та практиці його застосування не відомі.

Законом України від 19 липня 2022 року № 2434-ІХ КЗпП Украї-
ни доповнено новою главою ІІІ-Б «Спрощений режим регулювання 
трудових відносин». Зазначеним Законом ст. 21 Кодексу доповнено 
частиною четвертою, відповідно до якої «в умовах спрощеного режи-
му регулювання трудових відносин, визначеного главою ІІІ-Б цього 
Кодексу, трудовий договір є основним засобом регулювання трудових 
відносин працівників та роботодавців (власників приватних підпри-
ємств), у яких кількість працівників або рівень оплати праці відпові-
дає критеріям, встановленим статтею 49–5 цього Кодексу». 

Наслідком цього є закріплення в одній ст. 21 «Трудовий договір» 
КЗпП України двох трудових договорів, які мають різну правову сут-
ність: у частині першій ідеться про трудовий договір як угоду між 
працівником і роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), а 
в новій частині четвертій — трудовий договір як основний засіб регу-
лювання трудових відносин працівників та роботодавців (власників 
приватних підприємств). Крім цього, до глави ІІІ-Б включено окрему 
нову ст. 49–6 «Трудовий договір в умовах спрощеного регулювання 
трудових відносин». 

При цьому варто звернути увагу на неузгодженість між нормами 
частини четвертої ст. 21, частини першої ст. 49–6 та частини десятої 
ст. 49–5 КЗпП України. У першому випадку трудовий договір визнано 
основним засобом регулювання трудових відносин, що, відповідно, 
передбачає й застосування актів трудового законодавства. Одночасно 
в частині першій ст. 49–6 Кодексу закріплено імперативну норму про 
те, що «регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, 
на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим 
договором». Тобто в такому випадку на працівників і роботодавців 
трудове законодавство не поширюється. Згідно з частиною десятою 
ст. 49–5 Кодексу «трудові відносини між працівниками та роботодав-
цями в умовах спрощеного режиму, які не врегульовані положеннями 
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цієї глави та/або умовами трудового договору, регулюються відповід-
ними положеннями цього Кодексу». Це вже третя модель, яка дода-
ється до перших двох моделей. 

Отже, слід дійти висновку, що у цей час у КЗпП України (зі зміна-
ми, внесеними Законом України від 19 липня 2022 року № 2434-ІХ) 
не закріплена чітка модель регулювання трудових відносин між пра-
цівниками і роботодавцями в «умовах спрощеного режиму». Фактич-
но у вище наведених статтях закріплені три моделі регулювання таких 
відносин, що, безсумнівно, призведе до виникнення розбіжностей у 
правозастосовній практиці. 

У 16 пунктах частини четвертої ст. 49–6 КЗпП України закріпле-
ний перелік істотних умов трудового договору. Проте варто відзначи-
ти, що істотні умови договору — це цивільно-правова, а не трудопра-
вова категорія. У науці трудового права і навчальній літературі у змісті 
трудового договору виокремлюються похідні та безпосередні умови. 
Своєю чергою, останні поділяються на необхідні (обов’язкові) та фа-
культативні (додаткові) умови [4, c.102]. При цьому така класифікація 
має конкретні правові наслідки: без досягнення угоди за необхідними 
умовами, трудовий договір не може вважатися укладеним. 

Зі змісту частини четвертої ст. 49–6 КЗпП України випливає, що 
сторони мають досягти угоди за всіма 16 істотними умовами трудо-
вого договору в умовах спрощеного режиму регулювання трудових 
відносин, що ставить під сумнів його трудоправову природу і надає 
ознак цивільно-правового договору.

Викликає заперечення й положення частини одинадцятої нової 
ст. 49–6 КЗпП України, відповідно до якої «в умовах воєнного ста-
ну положення трудового договору застосовуються в тій частині, що 
не суперечить законодавству щодо регулювання трудових відносин в 
умовах воєнного стану, якщо інше не встановлено домовленістю сто-
рін». Тобто на працівників і роботодавців, які уклали трудовий до-
говір в умовах спрощеного регулювання трудових відносин, у разі до-
сягнення домовленості між ними, не поширюватимуться обмеження 
і особливості організації трудових відносин, встановлені нормами За-
кону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану» від 15 березня 2022 року №№ 2136-ІХ.

Таким чином, щодо назви і змісту Закону України від 19 липня 
2022 року № 2434-ІХ виникає чимало запитань, що суперечить прин-
ципу юридичної визначеності як складової принципу верховенства 
права. 
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директор Миколаївського навчально-наукового інституту права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕЖІ РОЗСУДУ УЧАСНИКІВ 
ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВІЙНИ

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться 
в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загро-
зи нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіаль-
ній цілісності та передбачає надання відповідним органам держав-
ної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям 
та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення націо-
нальної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежнос-
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ті України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 
загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень [1].

Як зазначає суддя Конституційного Суду В. В. Лемак у Окремій 
думці стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий се-
нат) у справі за конституційною скаргою Поліщука Сергія Олексі-
йовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
пункту 4 статті 16–3 Закону України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сімей» (справа про посилений 
соціальний захист військовослужбовців), обмеження прав людини 
під час війни є цілеспрямованими і масовими, однак очевидно, що 
в умовах конституційного особливого режиму — воєнного стану — 
підстави для його виправдання є іншими ніж у мирний час. Пробле-
ма оцінки таких обмежень за традиційними схемами тесту пропор-
ційності пов’язана, окрім іншого, з тим, що у воєнні часи публічна 
влада з метою здійснення оборони держави може надавати перевагу 
аргументам, які обумовлюють посилення обороноздатності (потре-
би оборони), а не іншим аргументам, які, наприклад, акцентують на 
індивідуальних правах. Більшість конституційних прав можуть бути 
обмеженими — так випливає прямо з Конституції України. Однак не 
всі. У ч. 2 статті 64 Конституції України називається більш як півтора 
десятка статей Конституції України, якими передбачені права і сво-
боди людини і громадянина, що не можуть бути обмеженими у період 
воєнного стану [2]. Зазначається, що під час війни найбільше має ви-
являтися сприйняття того, що публічний інтерес (наприклад, оборо-
на, національна безпека), в якому акумулюються індивідуальні пра-
ва і свободи людини. Наприклад, обмеження пересування громадян 
(комендантська година, блокпости) чи навіть вилучення для потреб 
оборони майна громадян спрямоване на захист найбільш засадничих 
прав і свобод людини — права на життя, їх гідності і свободи (напри-
клад, захист від діяльності диверсійно-підривних груп ворога). Такий 
підхід підтверджується не тільки теоретично, а й суворими реаліями 
оборонної війни в Україні. Обмеження деяких конституційних прав і 
свобод людини з указаних в законі підстав спрямоване на досягнення 
розумного балансу між інтересами окремих осіб, суспільства та дер-
жави [3].

Отже, під час воєнного стану відбувається певне «звуження», об-
меження приватного інтересу на користь інтересу публічного. Це 
означає також і звуження меж розсуду учасників цивільних відносин 
в умовах воєнного стану. З метою з’ясування цих меж слід визначи-
тися спочатку з тими категоріями, які мають значення для даної про-
блематики. 
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Однією з найбільш складних і дискусійних проблем в українській 
цивілістиці є проблема розсуду в приватному праві. При цьому, на 
відміну від деяких інших правових питань, які або викликають бурх-
ливі суперечки серед практикуючих юристів, або, навпаки, приверта-
ють увагу тільки вчених-правників, розсуд у праві цікавить як одних, 
так й інших.

Аналіз чинного законодавства дозволяє зазначити, що термін 
«розсуд» найчастіше зустрічається та використовується в приватно-
му праві. Це пов’язано з тим, що з прийняттям Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК України) законодавець розширив можливість 
суб’єктів цивільних відносин самостійно визначати варіанти своєї 
поведінки, врегульовувати взаємовідносини за допомогою диспози-
тивних норм. 

Аналіз норм ЦК України свідчить, що поняття «розсуд» вжива-
ється не тільки в статтях, присвячених окремим цивільним право-
відносинам (ст. 708 ЦК України), а й у статтях, що мають загальне 
значення для регулювання правовідносин: ч. 1 ст. 12 ЦК України 
(особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд); ст. 20 
ЦК України (право на захист особа здійснює на власний розсуд); ч. 1 
ст. 319 ЦК України (власник володіє, користується, розпоряджа-
ється своїм майном на власний розсуд); ч. 1 ст. 628 ЦК України (зміст 
договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і 
погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів 
цивільного законодавства); ст. 271 ЦК України (зміст особистого 
немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, 
на власний розсуд визнавати свою поведінку у сфері приватного 
життя).

У правовій науці більшість публікацій в основному зводиться до 
дослідження категорії «розсуд» за двома аспектами: вивчення право-
застосовчого розсуду в загальнотеоретичному ракурсі або досліджен-
ня судового розсуду як особливого різновиду правозастосовчого. По-
дібні підходи необґрунтовано звужують категорію «розсуд» у праві, 
виключаючи з неї, наприклад, розсуд суб’єктів приватного права при 
виборі можливих варіантів поведінки. Однак зазначені прогалини 
поступово заповнюються. З’являються праці, в яких зловживання 
правом розглядається як результат розсуду в праві [4].

Таким чином, на перший погляд здається, що вільний розсуд учас-
ників цивільних відносин в умовах війни є досить суттєво обмеже-
ним, що пов’язано з пріоритетом в цій ситуації національних, а отже, 
публічних інтересів.
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Національного університету «Одеська юридична академія»

ЕКОЦИД В УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 
24 лютого 2022 року, екологічна система нашої держави зазнає зна-
чних уражень. Під ударами знаходяться абсолютно всі складові еко-
системи: грунти, води, ліси, атмосферне повітря, територіальне море, 
тваринний і рослинний світ. 

З лютого 2022 року Україна почала фіксувати діяння, що мають 
ознаки екоциду. Як зазначається в ст. 441 КК України «екоцид» — 
масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмо-
сфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть 
спричинити екологічну катастрофу, а у статті 241 КК України визна-
чено відповідальність за забруднення атмосферного повітря або інша 
зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими 
для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами, відходами 
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або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва вна-
слідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку 
для життя, здоров’я людей чи для довкілля[1].

Всі ми стали свідками обурливих, безвідповідальних і виключно 
непрофесійних дій російської армії в Чорнобильській зоні та зоні 
ЗАЕС, що вже призвели до незворотних наслідків у довкіллі, а саме 
зміні грунтового покриву внаслідок активних артилерійських бо-
йових дій, бомбардувань, використання тяжкої військової техніки. 
Крім того, перебування окупантів на території «рудого лісу» ЧАЕС 
призвело до активізації радіоактивного пилу в атмосферному повітрі, 
а пожежі спричинені бойовими діями на цих же територіях нанесли 
непоправну шкоду атмосфері в цілому. Територія ЗАЕС, яку російські 
найманці та їх непрофесійна група «фахівців» з атомної енергетики 
перетворили на військову базу, замінували, а потім зовсім зупинили 
станцію, чим призвели до того, що перестала поступати тепла вода у 
Каховське водосховище, що сьогодні обернеться загибеллю великої 
кількості рибних ресурсів, які потребують певного температурного 
режиму. 

З часу окупації півдня України загарбники контролюють гідро-
технічні споруди Північно-Кримського каналу, яким здійснювалось 
водопостачання до Криму. З 27 лютого, зруйнувавши перегороджу-
вальні споруди, ворог проводить неконтрольований водозабір вод з 
Каховського водосховища. За даними Державної екологічної інспек-
ції пропускна спроможність Північно-Кримського каналу становить 
4,32 млн м3/добу. За день Україна зазнає збитків на 32,63 млн.грн.

Ще одну загрозу, яку принесла війна — це мінування терито-
рії населених пунктів, сільськогосподарських угідь, транспортної 
інфраструктури, тощо. За даними Асоціації саперів України понад 
80,5 тис. км2 території України заміновано, що спричинило до част-
кового або повного вилучення земель (ґрунтів) з господарського ви-
користання до повного розмінування [2].

Такі дії підпадають не тільки під кримінальну відповідальність за 
національним законодавством України, але і порушують вимоги між-
народного законодавства. В першу чергу це порушення Статуту ООН, 
а також порушення додаткового Протоколу до Женевських конвенцій 
1949р., який у ст.55 говорить про захист довкілля та вказує на необхід-
ність виявлення турботи про захист природного середовища від широ-
кої, довгочасної і серйозної шкоди при веденні воєнних дій. 

Такий захист включає заборону використання методів або засобів 
ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, за-
вдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть 
шкоди здоров’ю або виживанню населення. А ст.56 вказує, що уста-
новки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й 
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атомні електростанції, — не повинні ставати об’єктами нападу навіть 
у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий 
напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі 
втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені 
в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати 
об’єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення 
небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі 
втрати серед цивільного населення [3].

Дані діяння також підпадають і під юрисдикцію Міжнародного 
кримінального суду, діяльність якого ґрунтується на Римському ста-
туті, у якому визначено такі злочини: геноцид, проти людяності, вій-
ськові злочини, агресії. Зокрема, у частині військових злочинів у ста-
туті виділено окремий пункт — iv. b) 2. ст. 8 щодо умисного вчинення 
нападу, коли відомо, що такий напад стане причиною випадкової 
загибелі або каліцтва цивільних осіб або шкоди цивільним об’єктам 
або великого, довгострокового та серйозного збитку навколишньому 
природному середовищу, який буде явно несумісний з конкретним і 
безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою.

Враховуючи вище викладене, Україна має сьогодні невідкладно 
приєднатись до Римського статуту, що дасть нам змогу налагоджу-
вати співробітництво і звертатися за допомогою до Суду відповідно 
до Консультаційного документа щодо відбору справ і визначення прі-
оритетів (2016) [4]. Наша держава отримає можливість зупинити пе-
ріод безкарності за злочини в сфері довкілля, особливо коли це тяжкі 
злочини. 

Існуючі нині міжнародні інституції є неприйнятними для притяг-
нення до відповідальності за такого роду злочини, тому дана ситуація 
потребує створення спеціальних міжнародних трибуналів або спеці-
альних компенсаційних органів. Тим паче, що така світова практи-
ка вже існує, наприклад, Компенсаційна комісія ООН успішно роз-
глядала позови та надавала компенсацію збитків, завданих внаслідок 
вторгнення Іраку в Кувейт у 1990–1991 роках; Незалежний слідчий 
механізм М’янми був створений у 2018 році для збору доказів най-
серйозніших порушень міжнародного права та підготовки справ до 
кримінального розгляду [5].

Ситуація сьогодення в більшій мірі стосується саме України, саме 
наша країна найбільше потерпає в екологічному сенсі від даної війни, 
і ми найбільше маємо бути зацікавлені в тому, щоб винні понесли по-
карання, але світова спільнота повинна забувати, що атмосферне 
повітря не має кордонів, річки, тваринний світ їм також не підкоря-
ються, тому екоцид в Україні спричинений Росією є проблемою між-
народного значення і міжнародним злочином, що потребує адекват-
ного покарання.
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УСУНЕННЯ ВІД СПАДКУВАННЯ НЕДОСТОЙНИХ 
СПАДКОЄМЦІВ ТА ЇХ ПРОБАЧЕННЯ 

На сьогодні питання визначення кола спадкоємців, як за законом, 
так і за заповітом, законодавчо чітко врегульовано Цивільним кодек-
сом України. Але для отримання статусу «спадкоємець» недостат-
ньо бути зазначеним у заповіті, чи бути належним до однієї з 5 черг 
спадкоємців, які законодавчо визначенні. Історично склалося, що в 
суспільстві завжди існують «паршиві вівці», які за життя спадкодавця 
поводили себе аморально чи протиправно по відношенню до нього. 
В юридичній теорії такі спадкоємці часто називаються «недостойний 
або негідний спадкоємець». Українське право приділяє значну увагу 
інституту недостойних спадкоємців та праву спадкодавця захистити 
свої права та інтереси. Цивільним кодексом України передбачені по-
ложення, які законодавчо закріплюють неприпустимість отримання 
спадщини недостойними спадкоємцями, щоб особи, які за життя по-
водили себе негідно по відношенню до майбутнього спадкодавця (на-
віть батьки після дітей, відносно яких вони позбавлені батьківських 
прав), не були закликані до спадщини. 

Законодавством передбачено різні умови усунення від спадкоєм-
ства негідних спадкоємців, виходячи з пануючих у суспільстві уяв-
лень про справедливість надання майна особам, що вчинили умисні 
протиправні або аморальні дії відносно спадкодавця. Тоді як розуміти 
абз. 2 ч. 1 ст. 1224 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), 
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в якому залишилась можливість «пробачити» негідного спадкоємця 
спадкодавцем? 

Аналіз досліджень показує, що над даним питанням працювали 
вітчизняні вчені та науковці, такі як Спасибо-Фатєєва І. В., Куха-
рєв О. Є., Рябоконь Є. М., Фурса С. Я., але й досі тривають дискусії 
та продовжуються спори про можливість повного позбавлення недо-
стойних (негідних) спадкоємців права на спадкування, тобто зробити 
цю норму імперативною, тоді як сьогодні абз.2 ч.1 ст. 1224 ЦК Украї-
ни є диспозитивною в цьому питанні. 

Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили жит-
тя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили 
замах на їхнє життя[1, 2].

Положення абзацу першого цієї частини не застосовується до осо-
би, яка вчинила такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все 
ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом [1; 2].

ЦК України у статті 1224 визначив вичерпний перелік підстав 
усунення від спадщини. Положення цієї статті поширюються на всіх 
спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову част-
ку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідаль-
ну відмову [3]. Рішення щодо усунення від права на спадкування має 
прийняти лише суд. Але навіть і в цьому є виключення, у зв’язку з 
тим, що неможливо позбавити спадщини особу до 14 років та неді-
єздатних громадян, бо вони є неосудними.

В цьому розумінні законодавцем забезпечено принцип свобо-
ди вибору спадкодавцем спадкоємців, яких він бажає закликати до 
спадщини; принцип охорони правопорядку і моралі, інтересів самих 
спадкодавців та взагалі принцип охорони майбутньої спадщини від 
будь-яких протиправних посягань та дій. 

Право на позбавлення спадщини майбутнім спадкодавцем (запо-
відачем) своїх законних спадкоємців — це його особисте рішення ви-
ключити певних осіб з кола претендентів на спадок. Воля заповідача 
про заборону в майбутньому на придбання його майна недостойни-
ми спадкоємцями взагалі не повинна мати обґрунтування чи будь-
які роз’яснення. Відповідно до ч.2 ст. 1235 ЦК України він вправі 
позбавити права на спадкування будь-яку особу трьома «шляхами»: 
не зазначити в заповіті (при цьому спадкоємці можуть спадкувати за 
законом), зазначити в заповіті своє бажання позбавити когось спад-
щини (в такому разі спадкують на обов’язкову частку в спадщині), 
або — найсуворіший — зазначити в заповіті причини по ст. 1224 ЦК 
України, які спонукали спадкодавця перешкодити отриманню спад-
щини негідними спадкоємцями, як за законом, та і за заповітом та 
позбавити права на обов’язкову частку в спадщині. Таке категорич-
не позбавлення права на спадок має місце лише щодо конкретного 
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спадкодавця, але не позбавляє права спадкувати після інших спадко-
давців за законом цього ж «негідного» спадкоємця [4].

Однак, для того, щоб правила про позбавлення негідних спадко-
ємців права спадкоємства не порушували принцип свободи заповіту, 
спадкодавцю надається можливість «відновити» негідного спадкоєм-
ця в правах, вказавши його як спадкоємця в заповіті. Такий спадко-
ємець закликається до спадкоємства за заповітом, якщо він складе-
ний вже після вчинення таких протиправних дій.

В багатьох країнах приписи щодо усунення від спадщини недо-
стойного спадкоємця, є однаковими і дуже схожими з українським 
законодавством, це пояснюється тим, що всі вони рецепійовани ще з 
римського права майже всіма країнами Європи.

Законодавством Франції та Німеччини питанню позбавлення права 
на спадкування з підстав недостойності, присвячено декілька статей, 
в яких причини усунення від спадкування негідних спадкоємців дуже 
побідні до українського законодавства. Відмінність постає в тому, що 
право Німеччини визнає спадкоємця недостойним, тільки у випадку 
прийняття судового рішення за позовом зацікавлених осіб, а у Франції 
заповідач самостійно за життя може пробачити негідного спадкоємця, 
і тим самим «повернути» його до спадкування, що є схожим на україн-
ське спадкове право. Згідно законодавства Королівства Іспанія, особи, 
визначені конкретними статтями Цивільного кодексу, не мають права 
успадковувати ні за законом, ні за заповітом. При цьому дуже цікавою 
постає норма, згідно якої не може успадковувати повнолітній спадко-
ємець, який, знаючи про насильницьку смерть спадкодавця, не заявив 
про це органам слідства протягом місяця з дня смерті спадкодавця. Ця 
заборона наслідувати припиняє діяти, якщо за законом відсутні під-
стави до кримінального переслідування. Такий принцип є новелою, 
якби його застосували в законодавстві України. У Польщі спадкоємці 
усуваються за тим самим принципом, що і в Україні, але в польське за-
конодавство не допускає «прощення» негідного спадкоємця [5].

Серед багатої чисельності закордонних держав, різноманітності 
їх законодавства в питанні спадкуванні, питання позбавлення спад-
щини найбільш відмінним постає у Японії. Серед умов позбавлення 
права на спадкування в Японії розрізняють поняття: відсторонення 
від спадкування і втрата статусу спадкоємця. В першому випадку по 
аналогії з українським законодавством, спадкоємець може бути до-
пущений до спадщини тільки у випадку, якщо особисто спадкодавець 
його «помилує та простить», без зазначення будь-яких підстав для 
прощення. Протилежною є поняття втрата статусу спадкоємця, яка 
означає, що закон не допускає спадкування особою, яка вчинила або 
має намір вчинити незаконні дії з метою отримання недобросовісної 
вигоди з метою отримання спадку [5]. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ  
МАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

До усвідомлення того, що дитина є цінністю, людство пройшло 
довгий шлях. На початку двадцятого століття, в 1925 році, в Женеві 
(Швейцарія) була проведена Міжнародна конференція Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця, яка була присвячена саме питанням 
благополуччя дітей. Саме на цій конференції було прийнято рішен-
ня щодо започаткування такого свята як Міжнародній день захисту 
дітей.

Діти як самі незахищені маленькі люди, потребують постійної 
турботи і захисту, після перемоги над фашизмом, стало зрозуміло, що 
діти це майбутнє кожної країни, що їх зростання, виховання, підго-
товка до дорослого життя можливі тільки в умовах миру.

Міжнародне право і право України визначає напрямки правової 
політики держави щодо захисту сім’ї, прав і обов’язків дітей і батьків. 
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Так, Конвенція про права дитини 20 листопада 1989 року, рати-
фікована Україною в 1991 році [1] визначає що дитині для повно-
го і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейно-
му оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння, що вона має 
бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та 
вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, і особливо 
в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і солідарності, 
За конвенцією дитина визнається особистістю, яка наділена всіма 
правами і свободами, що й доросла людина. Здійснювати свої пра-
ва та обов’язки щодо утримання, виховання, навчання, створення 
належних побутових умов, підготовки до самостійного життя, здій-
снення захисту прав та інте ресів своїх дітей батьки можуть в умовах 
мирного життя, в умовах війни на перший план постає питання ви-
живання. 

Повномасштабне вторгнення військ РФ вигнали зі своїх домівок 
мільйони українців. За даними ООН тільки за кордоном опинилися 
близько 6 мільйонів біженців, внутрішньо переміщених осіб більше — 
8 млн. За даними ЮНІСЕФ більше половини всіх дітей України ви-
мушені були покинути свої будинки, це близько 7,5 млн, а біженцями 
за кордоном опинилися 1,5 міл. дітей. Криза українських біженців є 
величезною міграційною кризою в XXI столітті [2].

На тимчасово окупованих територіях залишилися люди, що по-
терпають від російських загарбників : зруйноване житло, зруйно-
ване життєзабезпечення, постачання їжі і медикаментів, зв’язку, 
відсутність свободи пересування, свобода думки, тощо. Війна по-
рушила основні права дітей на життя, на здоров’я, на виховання в 
сім’ї, на матеріальне забезпечення, в умовах війни діти позбавлені 
можливості повноцінно навчатися і розвиватися, розлучені зі сво-
їми рідними. 

З 2014 року в нашому законодавстві, на превеликий жаль (після 
Другої світової війни здавалося що війна залишилася в історії, що на 
землі України вона не спалахне ніколи), з’явилися поняття: дитина, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (ди-
тина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала 
поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, 
психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена 
за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або 
незаконно утримувалася, у тому числі в полоні), дитина, яка перебу-
ває у складних життєвих обставинах [3]. 

Сьогодення поставило перед нашою країною ще одну проблему — 
це проблема дітей, що вивезені до країни-агресора. 

Постає питання на скільки міжнародно-правові норми і націо-
нальне законодавство можуть забезпечити захист прав дітей (майно-
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вих, немайнових) у воєнних конфліктах, як повернути тисячі дітей, 
що утримуються на території РФ.

За статтею 8 Конвенції про права дитини держави-учасниці 
зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуаль-
ності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, як перед-
бачається законом, не допускаючи протизаконного втручання. По-
ложення цієї статті дає впевненість в тому, що діти, які знаходяться 
в країнах світу, як біженці збережуть свою автентичність, українське 
громадянство, віросповідання, українську мову і культуру. Проте, не 
має жодної впевненості, що діти евакуйовані до країни-агресора мо-
жуть на це сподіватися, нехтування нормами міжнародного права, 
його пряме попрання є складовою агресивної політики РФ. За сло-
вами представника офісу Президента окупанти вивезли з України 232 
тисячі дітей, понад 2 тисячі з них — або сироти, або розлучені з бать-
ками [5]. 

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викра-
дення дітей була підписана в Гаазі 25.11.1980 році [4], Україна при-
єдналася до неї у 2006 році, своїми цілями визнає забезпечення не-
гайного повернення незаконно переміщених дітей, забезпечення 
прав опікунів, визнає які дії є незаконними щодо переміщення дити-
ни, закріплює процедури порушення питання про повернення дітей, 
здійснення такого повернення.

Стаття 3 цієї Конвенція визнає що переміщення або утримання 
дитини є незаконним якщо цим 1) порушуються права піклування 
про дитину, що належать «будь-якій особі, установі або іншому ор-
гану, колективно або індивідуально, відповідно до законодавства 
держави, у якій дитина постійно мешкала до переміщення або утри-
мування»; 2) «у момент переміщення або утримування ці права ефек-
тивно здійснювалися, колективно або індивідуально, або здійснюва-
лися б, якби не переміщення або утримування».

Ст. 8 Конвенції і ст.32 закону України Про охорону дитинства пе-
редбачає захист дитини від незаконного переміщення «держава вжи-
ває заходів для недопущення незаконного переміщення, вивезення 
та неповернення дітей з-за кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми; 
всіх необхідних та можливих заходів для розшуку та повернення в 
Україну дітей, які були незаконно вивезені за кордон, у тому числі у 
зв’язку з обставинами, пов’язаними з воєнними діями і збройними 
конфліктами» [3. 4]

Вже зараз, коли запеклі бої точаться за незалежність України, у 
держави є всі правові підстави зробити все задля захисту прав дітей, 
для збереження свого майбутнього. В умовах масштабного військо-
вого вторгнення РФ на територію України першочерговими для кра-
їни залишається забезпечення безпеки дітей, що перебувають в зоні 
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військових дій, забезпечення їх права на життя, право на матеріальну 
допомогу, на освіту, на возз’єднання з сім’єю. Держава повинна за-
стосовувати всі можливі заходи для повернення дітей, які незаконно 
вивезенні до країни-агресора. Правовою основою захисту прав дити-
ни є міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, 
Конституція України, закон України Про охорону дитинства та інші 
нормативні акти. 
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ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВА РФ — КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ

Історія людства, нажаль, знає досить багато війн, збройних кон-
фліктів та інших проявів агресії з боку одних держав до інших. В ми-
нулому столітті відбулись дві світові війни. Наслідки були страшними 
та значними для всіх учасників війн та й інших країн, тому що війна 
зачіпає інтереси не тільки безпосередніх учасників.

Саме для забезпечення миру на нашій планеті була створена нова 
міжнародна організація — ООН, яка відповідно до свого Статуту, 
який набув чинності 24 жовтня 1945 року, повинна забезпечувати 
мирне існування всіх держав, націй та народів. [1]

Україна є членом цієї організації ще з моменту її створення, коли 
вона мала статус однієї з п’ятнадцяти соціалістичних республік Ра-
дянського Союзу.

В Статуті Організації Об’єднаних Націй сформульовано та закрі-
плено основні принципи мирного співіснування націй та народів. 
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Всі члени цієї міжнародної організації беруть на себе зобов’язання 
дотримуватись положень цього статуту у своїй діяльності. РФ, яка на-
полягає на тому що вона є членом цієї міжнародної організації, як 
правонаступник СРСР, зобов’язана дотримуватись всіх положень 
цього статуту. Але протягом тривалого періоду вся мирова спільнота 
спостерігає систематичне, постійне порушення цією державою прин-
ципів міжнародного права. 

У 2014 році РФ вчинила перший акт агресії по відношенню до 
суверенної держави –України. Суверенітет, незалежність, кордо-
ни нашої країни були визначені та встановлені відповідно до вимог 
міжнародного та національного законодавства. Жодних вимог або 
претензій в цивілізований спосіб країна-агресор не висувала, грома-
дяни-мешканці Автономної Республіки Крим не ініціювали питання 
проведення референдуму у визначеному законодавством України по-
рядку. Шляхом завуальованого військового захвату території півост-
рову було проведено його окупацію. Наступний крок було здійснено, 
коли був проведений так званий «референдум». За загальними пра-
вилами референдуми повинні проводитись без будь-якої присутності 
силових структур, військових тощо, кількість питань не повинна до-
рівнювати одному. Результати цього псевдорефенендуму не визнала 
жодна цивілізована держава.

В квітні 2014 року під керівництвом спецслужб РФ на території 
Донецької, Луганської, Харківської та Одеської та інших областей 
почали відбуватись масові проросійські мітинги. В середині цього ж 
місяця під керівництвом та за безпосередньою участю було здійсне-
но захват населених пунктів, розташованих на території Донецької 
та Луганської областей. Протягом восьми років під виглядом надан-
ня гуманітарної допомоги країна-агресорка поставляла зброю та її 
військові брали безпосередню участь у військових діях на території 
України. Це був другий крок в напрямку захоплення частини суве-
ренної держави.

І останній етап у військовій агресії РФ — вже неприхований, не за-
вуальований. 22 лютого 2022 року було розпочато війну проти Украї-
ни, яку країна-загарбниця називає «військовою операцією».

Всі події які відбувались між Україною та РФ за останні вісім ро-
ків і все те що відбувається протягом дев’яти місяців війни — це дії, 
рішення що свідчать про грубі порушення принципів мирного співіс-
нування закріплених у статуті ООН з боку РФ.

Норми міжнародного гуманітарного права передбачають, що під 
час ведення війн, збройних конфліктів необхідно забезпечувати від-
повідний рівень безпеки для цивільного населення, не вчиняти руй-
нування населених пунктів, не військових об’єктів. Але за інформа-
цією Офісу Генерального прокурора, яка може бути не зовсім точною, 
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адже кожного дня виявляються нові і нові факти, гинуть люди, 8311 
цивільних осіб загинули, серед яких 437 дітей.[3]

У місті Миколаєві, який не зазнавав обстрілів не більше 40 діб 
з початку війни, станом на початок листопада загинули сто сорок 
дев’ять осіб, а майже сімсот зазнали поранення.[4]

Великою небезпекою як для України так і для всієї мирової спіль-
ноти є ядерна небезпека. Адже відомо, що на території України роз-
ташовані п’ять атомних електростанцій. Одна з яких сумновідома 
на весь світ Чорнобильська. Збройні сили Російської Ферерації не 
тільки не дотримуються правил небезпечного поводження з такими 
об’єктами, а й відкрито нехтують ними та погрожують здійснити ди-
версії, не розуміючи наслідків таких дій.[2]

За весь час здійснення протиправної діяльності на території суве-
ренної України РФ порушила всі принципи, які знайшли своє закрі-
плення у Статуті ООН:

• принцип незастосування сили, погрози силою — застосовувала 
та продовжує застосовувати відкриту та приховану силу з 2014 року;

• принцип суверенної рівності держав — заявляє, що Україна не 
має права на існування як суверенна та незалежна держава;

• принцип добросовісного виконання зобов’язань за нормами 
міжнародного права — порушує принципи, закріплені у Статуті ООН 
та умови міжнародних договорів, відповідно до яких повинна забез-
печувати безпеку України, як країна-гарант. Натомість сама вчинила 
акт агресії.

• Принцип самовизначення народів — у 1991 році в результаті 
проведення референдуму, який відбувався з дотриманням всіх вимог 
міжнародного та національного права, народ України проголосував 
про вихід із складу СРСР та проголошення незалежності України.
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Відомо, що «права людини — поняття, яке характеризує сфе-
ру соціальних можливостей особистості в економічній, політичній, 
культурній та інших галузях, котрі сучасні держави повинні гаранту-
вати» [1]. Проблему захисту прав людини не можна віднести до не-
достатньо вивчених у юридичній науці. Так, питання захисту прав 
людини розкриваються в працях таких дослідників, як І. О. Ієруса-
лімова, М. О. Єльникова, Н. В. Пильгун, О. Ю. Вінічук, П. Рабіно-
вич, В. М. Сущенко, І. Шматко та ін. Зміст же поняття «захист прав» 
стосовно правової сфери в науковій літературі, як правило, розкри-
вається за допомогою виявлення його співвідношення з такими по-
няттями, як «охорона прав людини», «забезпечення прав людини» та 
«гарантування прав людини». Така необхідність виникає ще й тому, 
що, коли йдеться про право як про юридичну форму, мають бути по-
няття, які з юридичної точки зору розкривають цю форму в динаміці. 
Тобто, саме право на захист розкриває поняття «захист», «охорона», 
«гарантування» та «забезпечення». 

Необхідність розгляду даних категорій пояснюється також тим, 
що вони широко використовуються в тексті Конституції України. 
Словосполучення «захист конституційних прав і свобод людини і 
громадянина», «захист прав і свобод людини і громадянина», «за-
хист» окремих прав людини, «права і свободи гарантуються», «гаран-
тується право людини», «забезпечення прав людини» можна знайти 
в статтях Основного Закону [2]. Ці та інші словосполучення харак-
теризують, на наш погляд, ступінь доступності і захищеності прав 
людини і громадянина в українському суспільстві. Таке різноманіт-
тя термінів, що визначають права людини та їх захист, і суттєві роз-
біжності думок у питанні їх тлумачення викликають певні труднощі. 
Тому чітке з’ясування їх сутнісних відмінностей, а також їх розме-
жування мають принципове значення і сприятимуть обґрунтуванню 
деяких напрямів захисту прав людини в сучасному демократичному 
суспільстві. 

На сьогодні при вирішенні питання про співвідношення понять 
«захист» і «охорона» як у загальній теорії права, так і в галузевих юри-
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дичних науках можна виділити два принципово різних підходи. Деякі 
автори поняття «правовий захист», «правова охорона» розглядають як 
синоніми або такі, що можуть заміняти один одного [3]. Вважаємо, 
що ототожнення вказаних понять у багатьох випадках є припусти-
мим і виправданим. Зокрема, відомий теоретик С. Алексєєв ставить 
знак рівності між захистом і охороною. Захист права він розглядає 
як «державно-примусову діяльність, спрямовану на здійснення «від-
новних» завдань — на відновлення порушеного права, забезпечення 
юридичного обов’язку» [4, с. 28]. Таким чином, автор вважає, що за-
хист суб’єктивного права реалізується державними органами в межах 
особливих охоронних правовідносин 

Зауважимо, що в науковці-правознавці неодноразово робили 
спроби розмежувати поняття «охорона прав» та «захист прав». При 
цьому пропонувалися різноманітні варіанти такого розмежуван-
ня. Наприклад, на думку Н. Оніщенко, «охорона прав — це сукуп-
ність різних взаємопов’язаних заходів, які здійснюються органами 
державної влади і громадськими об’єднаннями та спрямовуються на 
попередження порушень прав людини або усунення перешкод, що не 
є правопорушеннями, на шляху реалізації прав і обов’язків особи» [5, 
с. 10]. Під захистом же автор розуміє примусовий щодо зобов’язаної 
особи законний спосіб відновлення порушеного права або самою 
уповноваженою особою, або компетентними органами. Отже, під-
ставою для диференціації виступав момент правопорушення. До по-
рушення прав діяли заходи охорони, після — заходи захисту. Гарантії 
відновлення порушеного права розглядаються через гарантії захисту 
в їх єдиному змістовому значенні. На наш погляд вказана позиція є 
спірною, оскільки заходи захисту прав не можуть застосовуватися 
після порушення права, тому що останнє вимагає вже не захисту, а 
відновлення. Тобто відновлення виступає елементом захисту, а вже 
механізм відновлення порушеного права виступає однією з форм за-
хисту, але не може бути захистом у цілому. 

Інші правознавці вважають, що «захист прав і свобод людини і 
громадянина, виступаючи й конституційно-правовим, і міжнародно-
правовим обов’язком сучасної держави, здійснюється за допомогою 
системи принципів, інститутів, механізмів і процедурно-правових 
правил, прямо або опосередковано призначених для цих цілей» [6, 
с. 39]. Вважаємо, не зовсім вірним відносити «захист прав людини» 
тільки до обов’язку держави, також це є обмеженим вирішенням 
вказаного питання. Зазначений недолік долає у своєму визначенні 
О. М. Руднєва, яка стверджує, що «захист прав людини «являє со-
бою примусову правову діяльність органів державної влади і управ-
ління, правоохоронних органів, громадських об’єднань, посадових 
осіб і державних службовців, а також громадян і негромадян, яка 
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здійснюється у законний спосіб з метою підтвердження або віднов-
лення оскарженого чи порушеного права людини» [7, с. 131]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що захист прав люди-
ни має багаторівневий характер та тісний зв’язок із природою прав 
людини, які є бажанням людини зберегти свої природні якості та 
властивості. Саме цим пояснюється «особлива системотворча і регу-
лятивна роль захисту прав людини стосовно прав людини в цілому і 
правових засобів їх реалізації. Тому захист прав людини — це, по суті, 
головна мета будь-якої правової системи» [8, с. 15]. 

На наше переконання, з юридичної точки зору поняття «охорона» 
є позитивним статичним станом правових норм, спрямованих без-
посередньо на захист реалізації суб’єктивних прав і законних інтер-
есів громадян від можливих порушень. Але охорона прав і інтересів 
громадян реалізується поза конкретними правовими відносинами, а 
захист вже порушених прав відбувається завжди в межах конкретних 
деліктних правовідносин, які є небажаними для інтересів як людини 
так і держави в цілому. 

Таким чином, можна стверджувати, що захист існує тільки тоді, 
коли є конкретне правопорушення, а охорона, в свою чергу, існує на-
віть тоді, коли такого порушення немає. Це два поняття з різним зміс-
том. Поняття «охорона» — ширше поняття «захист»: охороняється те, 
на чому ґрунтується захист. Захист –одноразова ситуація, викликана 
порушенням права, яка потребує активної протидії посяганню. Крім 
того, охорона — це постійно діючий потенційний захист, тобто це по-
стійний процес. 
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ПРАВО ДИТИНИ НА ЖИТТЯ  
В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

Право на життя є основоположним, базовим правом людини, 
без якого неможлива реалізація та захист всіх інших прав і свобод. 
Перше право, яке отримує дитина при народженні — це право на 
життя, з якого по суті і виникає правоздатність. Держава не здатна 
дарувати право на життя, але зобов’язана захищати його. Людське 
життя визнається найвищою соціальною цінністю, на охорону якої 
спрямована діяльність як державного механізму, так і міжнародних 
організацій.

Проте, в умовах збройних конфліктів проблема гарантування пра-
ва на життя постає особливо гостро. Жертвами збройної агресії часто 
стають мирні жителі, серед яких і діти. За даними Офісу Генерального 
прокурора станом на 7 листопада 2022 року внаслідок повномасштаб-
ної збройної агресії Російської Ферерації проти України з 24 лютого 
загинуло 430 дітей, дістали поранення — понад 827 [1]. І це офіційна 
інформація по вже встановленим фактам, а скільки ще приховано во-
єнних злочинів, зокрема вбивств цивільного населення.

Аналізу змісту права на життя присвячена велика кількість науко-
вих праць, серед яких можна виділити напрацювання таких вчених 
як С. Алексєєв, Ю. Баулін, І. Гайдайчук, Ю. Гоголь, В. Заборовський, 
О. Ковальчук, Я. Кузьменко, Б. Островська, В. Слома, Р. Стефанчук, 
Є. Харитонов, Т. Фоміченко, С. Шевчук. Однак, реалії сьогодення 
нашої держави вимагають зміщення вектору дослідження права на 
життя саме в умовах війни. А зважаючи на те, що все частіше жертва-
ми збройної агресії Російської Ферерації стають діти, то актуальнос-
ті набуває проблема забезпечення права дитини на життя в умовах 
збройного конфлікту.
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Право на життя як невід’ємне і основоположне право людини за-
кріплене в міжнародних актах та національних конституціях. Відпо-
відно до статті 3 Загальної декларації прав людини 1948 р. «кожна лю-
дина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність» 
[2]. Більш детально права на життя розкрито у Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. Зокрема, визначено 
умови, за яких позбавлення життя не вважається порушенням пра-
ва на життя. Такими умовами є виключна необхідність застосування 
сили щоб захистити людину від незаконного насильства; здійснення 
законного арешту чи запобігання втечі особи, яка на законних під-
ставах тримається під вартою, а також для придушення заворушення 
або повстання за умови вчинення правомірних дій [3].

Невід’ємне право на життя дитини, як людської істоти, що не до-
сягла 18 років, проголошено в статті 6 Конвенції про права дитини, в 
якій також задекларовано, що держави беруть на себе зобов’язання у 
максимально можливій мірі забезпечити виживання і здоровий роз-
виток дитини [4].

В національному законодавстві право на життя закріплено в ст. 27 
Конституції України, ст. 281 Цивільного кодексу України. Щодо пра-
ва на життя саме дитини, то таке право закріплено в статті 6 Закону 
України «Про охорону дитинства». Показовим є той факт, що з цієї 
статті починається Розділ ІІ Закону «Права та свободи дитини», тоб-
то право на життя займає перше місце в системі прав дітей. Кожна 
дитина має право на життя з моменту визначення її живонародже-
ною та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я. Право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфікова-
ну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я гарантуються державою, яка сприяє створенню безпечних 
умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчу-
вання, формуванню навичок здорового способу життя [5].

Отже, з аналізу законодавства, можна зробити висновок, що право 
на життя є природженим, невід’ємним і невідчужуваним, універсаль-
ним природним право, яке виникає з моменту народження та безпо-
середньо реалізується, без жодного правозастосовного акту.

В наукових працях право на життя розглядається в суб’єктивному 
та об’єктивному значенні. В об’єктивному розумінні право на жит-
тя — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відно-
сини з сфері забезпечення суб’єктивного права на життя. Право на 
життя в суб’єктивному сенсі — це міра свободи індивіда, що полягає 
в можливості на власний розсуд розпоряджатися своїм життям.

Забезпечення прав дитини, як і прав людини в цілому, в тому чис-
лі і права на життя, покладаються в першу чергу на державу. І жод-
ного виключення чи обмеження права на життя в умовах збройно-
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го конфлікту не передбачено. У статті 15 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод визначено, що «під час війни або 
іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Ви-
сока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її 
зобов’язань за цією Конвенцією». Але, це положення не може бути 
підставою для відступу від статті 2 («Право на життя»), крім випадків 
смерті внаслідок правомірних воєнних дій [3].

Визначаючи які саме норми міжнародного права мають засто-
совуватися в умовах війни, необхідно враховувати, що в рішеннях 
Міжнародного Суду ООН, Генеральної Асамблеї, Комісії з прав 
людини ООН визнається обов’язковість одночасного застосування 
міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного 
права, причому останнє виступає як lex specialis по відношенню до 
міжнародного права прав людини [6]. Одним з таких міжнародних 
документів є Женевська конвенція про захист цивільного населен-
ня під час війни від 12 серпня 1949 р. У цієї Конвенції у ст.24 вста-
новлено зобов’язання сторін конфлікту дбати про дітей до 15 років, 
які залишилися самі без батьків та стороннього піклування, а також 
відповідно до ст.23 Конвенції посилки з найважливішими продук-
тами харчування, одягом для дітей до 15 років повинні вільно про-
пускатися [7]. 

Попри законодавче закріплення права на життя, в умовах воєн-
ного конфлікту виникають труднощі щодо фактичного забезпечен-
ня його збереження. На державу покладається обов’язок створення 
ефективних механізмів захисту прав людини, і особливо дітей як 
вразливу категорію, а також забезпечення невідворотного притяг-
нення до відповідальності і покарання винних осіб, що порушуючи 
міжнародні норми щодо звичаїв ведення війни посягають на право 
дитини на життя.
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РОЗВИТОК ПАРАЛЕЛЬНОГО ІМПОРТУ  
В УМОВАХ ВІЙНИ

Останнім часом все більше українських правовласників вносять 
об’єкти інтелектуальної власності в митний реєстр. Як правило, мета 
такого внесення — блокування імпорту і експорту продукції з пору-
шенням прав інтелектуальної власності, іншими словами — виявлен-
ня контрафакта і боротьба з ним.

Одним з ключових питань, що виникає при контролі межі на 
предмет порушення прав інтелектуальної власності, є законність так 
званого паралельного, або «сірого» імпорту. 

Паралельний імпорт — це ввезення продукції, правомірно купле-
ної в іншій країні, без згоди власника прав інтелектуальної власності. 
Такий імпорт процвітає в автомобільній індустрії, електроніці, пар-
фумерії, фармацевтиці, а також у багатьох інших сферах.

Чому власники прав ІС намагаються заборонити «сірий» імпорт? 
Відразу відмічу, що далеко не усі виробники зацікавлені у боротьбі 
з ним, адже товар правомірно введений в цивільний обіг, не є кон-
трафактним, з його реалізації отриманий дохід. Зазвичай заборона та-
кого імпорту пов’язана з:

– роботою дистриб’юторської мережі. Звичайно ж, офіцій-
ні дистриб’ютори зацікавлені в монополії ринку і боротьбі з «сі-
рою» продукцією, яка досить часто є дешевшою. Чи вони пов’язані 
зобов’язаннями з дотримання плану продажів. Тому і звертаються до 
виробника — власника торгової марки — з вимогою забороняти «сі-
рий» імпорт;

– тим, що якість продукції в одній країні може істотно відрізняти-
ся від її якості в іншій країні. Наприклад, автомобілі, виготовлені для 
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ринку Близького Сходу, відрізняються від автомобілів, вироблених 
для ринку СНД;

– відмінностями стандартів, дозволів в різних країнах;
– неможливістю виконання гарантійних зобов’язань, оскільки, як 

правило, саме на офіційного імпортера покладена ця функція.
Забороняти «сірий» імпорт або ні — питання риторичне і, напевно, 

кожен виробник повинен дати на нього свою відповідь, як і кожен по-
купець, який може купити дешевшу продукцію або з іншими характе-
ристиками, але, наприклад, позбутися гарантійного обслуговування, 
або купувати оригінальну продукцію, що розроблену для його ринку 
і продається офіційним дистриб’ютором. Оскільки я займаюся захис-
том прав інтелектуальної власності, в цій статті хочу порушити питан-
ня торгових воєн проти «сірого» імпорту, способів боротьби з ним, а 
також боротьби «сірих» імпортерів за місце під сонцем на ринку.

Правомірність «паралельного імпорту» прямо залежить від підходу 
до принципу вичерпання прав, встановленого в законодавстві тієї або 
іншої країни. Згідно з цим принципом права на товар, правомірно 
введений в цивільний обіг правовласником або з його згоди, вичер-
пуються. Іншими словами, якщо ви купили оригінальну косметичну 
і парфумерну продукцію, ви маєте право її продавати — у свою чергу, 
ваш покупець також має це право продажу. Таким чином, будується 
ланцюжок від виробника до оптового продавця, від оптового продав-
ця — до роздрібного. Існує три підходи до цього принципу:

– міжнародний — вичерпання прав відбувається після продажу то-
вару у будь-якій з країн. Згідно з цим підходом ні виробники, ні офі-
ційні дистриб’ютори не можуть заборонити продаж «сірої» продукції;

– національний — оскільки права на об’єкти промислової власнос-
ті мають територіальний характер, то і вичерпуються для кожної кра-
їни окремо. Згідно з цим підходом паралельний імпорт заборонений;

– регіональний — діє в країнах ЄС. Згідно з цим принципом права 
вважаються вичерпаними для території усього ЄС.

Згідно частини 6 статей 16 Закону «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» виняткове право власника свідоцтва забороня-
ти використовувати знак без його згоди не поширюється на випад-
ки використання знаку для товару, введеного в цивільний обіг саме 
під цим знаком власником свідоцтва або з його згоди, за умови, що 
власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке викорис-
тання у зв’язку з подальшим продажем товару (зокрема, у разі зміни 
або погіршення стану товару після введення його в цивільний обо-
рот). Як бачимо, в Україні немає однозначного розуміння принципу 
вичерпання прав. З одного боку, оскільки закон регулює стосунки в 
Україні, права на торгову марку діють в Україні, то і застосовуватися 
повинен принцип національного вичерпання. З іншого боку, в цій 
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нормі Закону не вказані обмеження по введенню в цивільний оборот 
в Україні, тому слід говорити і про міжнародний принцип.

Судова практика в Україні представлена всього декількома рішен-
нями, які в основному застосовують міжнародний підхід до принципу 
вичерпання. Так, постановою Малиновского районного суду м. Одеси 
№ 521/6940/14-п від 30 травня 2014 року закрито виробництво у адмі-
ністративній справі і покладено зобов’язання на Південну митницю 
Міндоходів повернути декларанту товар, який був вилучений у зв’язку 
з порушенням прав інтелектуальної власності. У цій адміністративній 
справі Південною митницею було припинено декларування това-
ру, а саме мобільних телефонів, планшетів торгових марок Sony, LG, 
Samsung, Apple, HTC, Nokia. Згідно з постановою суду законодав-
ством України визначений принцип вичерпання прав інтелектуальної 
власності. Суть вказаного принципу зводиться до того, що після пра-
вомірного здійснення першого продажу товару під торговою маркою 
правовласник втрачає право на заборону використання торгової мар-
ки для цього конкретного товару, у тому числі і у разі подальшого ко-
мерційного використання такого товару третіми особами у будь-якій 
формі. У такому разі йдеться не про порушення прав інтелектуальної 
власності правовласника, а про втрату ним контролю над каналами 
розподілу товарів і можливості розділити ринки. Чинне законодавство 
України з питань інтелектуальної власності не містить положень від-
носно заборони або обмеження паралельного імпорту і не покладає 
зобов’язання по боротьбі з ним на органи прибутків і зборів.
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студент 1 курсу магістратури
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

Питання цивільно-правової відповідальності в медичних право-
відносинах є завжди актуальним і гострим, оскільки надання будь-
якої медичної послуги може призвести до негативних наслідків для 
пацієнта. 

Ненадання медичної послуги, надання неякісної послуги — все це 
є підставою для застосування заходів цивільно-правової відповідаль-
ності. 
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Але низька правова культура населення, складність доведення всіх 
необхідних елементів правопорушення в діях виконавців медичних 
послуг, а також труднощі, з якими стикаються пацієнти в процесі збо-
ру доказів у медичних установах призводять до того, що тільки не-
велика кількість пацієнтів звертається за захистом своїх порушених 
прав. Все це є підставою для розгляду та аналізу низки проблемних 
питань, які виникають при застосуванні заходів цивільно-правової 
відповідальності за правопорушення в медицині.

Цивільно-правова відповідальність в медицині є одним із видів 
професійної відповідальності, настає у випадках порушення або не-
виконання медичною установою, медичними працівниками своїх 
професійних обов’язків, що призводить до появи певних негативних 
наслідків у вигляді завдання шкоди життю, здоров’ю пацієнта або ін-
ших осіб. 

Особливими рисами цивільно-правової відповідальності в медич-
них правовідносинах є те, що: 

1. Заходи такої відповідальності застосовуються лише при пору-
шенні конкретних прав пацієнта та наявності відповідної шкоди в 
особистій або майновій сфері особи. 

Наявність шкоди є обов’язковою умовою настання цивільно-пра-
вової відповідальності в медичних правовідносинах. Шкода може 
мати вираз у матеріальних збитках (витратах на лікування, купівлі 
ліків) і нематеріальній (моральній) формі. Але, як правильно зазна-
чають деякі науковці, необхідно уточнювати поняття шкоди, завданої 
пацієнту при наданні медичної допомоги, чи послуги, оскільки в про-
фесійній медичній діяльності небажані, але очікувані побічні ефекти 
неминучі, наприклад, всі без виключення лікарські засоби мають по-
бічну дію, будь-яке, навіть мінімальне, оперативне втручання можли-
ве тільки при порушенні цілісності шкірного або слизового покрову. 

Таку неминучу шкоду слід відрізняти від шкоди, завданої в резуль-
таті протиправної поведінки медичних працівників. При цьому по-
рушення, які стосуються здоров’я, одночасно завдають майнової, так 
і немайнової (моральної) шкоди. Деякі автори (М. С. Малеїн) вважа-
ють, що будь-яке правопорушення негативно впливає на особу по-
терпілого (травмує його психіку), тому воно завжди завдає моральної 
шкоди [1, с. 418]. 

2. Встановлений обов’язок потерпілої сторони (пацієнта) доводи-
ти факт правопорушення, наявність заподіяної йому шкоди та при-
чинний зв’язок між діями виконавця послуги та негативними наслід-
ками. 

Причинний зв’язок повинен існувати об’єктивно і бути тією при-
чиною, яка зумовила виникнення шкоди. Медичні працівники при 
виконанні своїх професійних обов’язків повинні дотримуватися не 
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лише приписів законів, спеціальних нормативних актів, але й звича-
їв, певних правил, які склалися в медичній практиці, недотримання 
або порушення яких буде вважатися протиправною поведінкою. 

Протиправна поведінка може мати вияв як у формі активних дій, 
так і бездіяльності. С. Н. Приступа запропонував виокремити три 
форми протиправної поведінки, внаслідок якої може бути завдана 
шкода: а) рішення; б) дії; в) бездіяльність. Науковець при цьому за-
значав, що рішення і дії як форми вияву протиправної поведінки зна-
чною мірою збігаються, оскільки вони виражають певну активність, 
здійснювану суб’єктом права діяльність, і відрізняються лише спеці-
альним оформленням [2, с. 734]. 

Але, як правильно зазначає І. С. Канзафарова, прийняття непра-
вомірних рішень або застосування приписів, які в них містяться, за-
галом охоплюється поняттям неправомірних дій [3, с. 487]. 

3. В зобов’язальних правовідносинах діє принцип презумпції 
вини, тобто особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання 
(ч. 1 ст. 614 ЦК України). Відсутність своєї вини доводить особа, яка 
порушила зобов’язання (ч. 2 ст. 614 ЦК України). 

Будучи одним із видів зобов’язань із надання фактичних послуг, 
у зобов’язаннях із надання медичних послуг також діє принцип пре-
зумпції вини виконавця. Отже, якщо факт правопорушення є доведе-
ним, виконавець медичної послуги презюмується винним у тих збит-
ках, які виникли в результаті правопорушення.

Життя та здоров’я людини є одними з найважливіших і невід’ємних 
благ людини, особливістю яких є те, що при їх порушенні здебільшо-
го не можна ставити питання про їх повне відновлення. З розвитком 
приватної медицини питання цивільно-правової відповідальності 
набувають все більшої актуальності. Сторони все частіше при визна-
ченні розміру збитків звертаються до положень договірного права та 
конкретних умов договору. Але при цьому потрібно розуміти, що роз-
мір передбаченої в договорі відповідальності не може бути меншим 
зазначеного в законі, а положення конкретного договору можуть 
лише доповнювати, «підвищувати» відповідальність, тобто передба-
чати додаткові санкції за надані неналежні медичні послуги.
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ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В УМОВАХ ВІЙНИ

За визнанням Продовольчої та сільськогосподарської організа-
ції ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) у 2021 році Україна 
стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії (майже 
35 %), посіла друге місце за експортом ячменю — 14 %, третє за екс-
портом кукурудзи — 11 %, а також ріпаку (понад 10 %), та п’яте місце 
за експортом пшениці (майже 10 % світового експорту) [4]. За даними 
Державної служби статистики України стосовно товарної структури 
зовнішньої торгівлі України у 2021 році на першому місці за обся-
гом експорту є експорт зернових культур, частка яких становить — 
18.1 %, загального обсягу, що складає — 12.3 млрд дол. США. Якщо 
ж проаналізувати відомості за січень-травень 2022 року, то зернових 
культур експортовано на суму 3.9 млрд дол. США. Отже, у порівнян-
ні з попереднім роком недоотримання коштів становить 8.4 млрд 
дол. США. Також, за відомостями 2021 року, найбільші посівні пло-
щі сільськогосподарських культур знаходяться у Дніпропетровській, 
Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Харківській 
областях [1]. Водночас аграрний сектор є прямою жертвою війни, 
адже посівна кампанія та збір врожаю у 2022 році на цих територіях 
були надзвичайно складними, внаслідок ведення активних воєнних 
(бойових) дій, масивних пожеж та постійних обстрілів.

Свої наукові праці темі експорту зернових культур і продуктів їхньої 
переробки присвятили багато вітчизняних вчених, зокрема, Д. Се-
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менда, В. Біліченко, А. Педорченко, О. Мурадян, Р. Рустамов, В. Олег. 
Проте в умовах війни це питання є надто болючим та актуальним.

Після початку кровопролитної війни 24 лютого 2022 року, через 
дії ворога заблоковано морські порти на чорноморському узбережжі, 
доля агроекспорту з яких складає 90 % від усього експорту продоволь-
ства в мирний час, також зупинені авіаперевезення та значно усклад-
ненні перевезення залізничним та автомобільним транспортом. Усе 
це є катастрофічною проблемою для експорту української сільсько-
господарської продукції, як для українського сектору, оскільки збір 
врожаю здійснюється, а його збут є порушеним, так і для світового 
ринку, для якого це загрожує глобальною продовольчою кризою. На 
сьогодні повномасштабне вторгнення вже призвело до найбільшої 
кількості біженців у Європі з часів Другої світової війни.

З огляду на те, що у 2021 році експорт зернових здійснювався 
через морські порти, лише 10 % припадало на залізничний та авто-
мобільний транспорт, то наша система виявилася неготовою до по-
вноцінного переорієнтування на ці види транспорту. Завдяки чому 
відбулося подорожчання цін на перевезення та паливо у 2,5 рази, що 
робить недоцільним вирощування деяких видів сільськогосподар-
ських культур. В аграріїв є можливість зібрати лише половину збіж-
жя, що ставить під загрозу майбутню посівну кампанію, оскільки 
сільськогосподарські виробники вимушені будуть зменшити клин 
озимої пшениці та ячменю через наслідки бойових дій (залишки не-
розірваних боєприпасів та мінування ріллі) на значній частині деоку-
пованих територій України [2].

Станом на червень 2022 р. збитки сільського господарства ста-
новили понад 4.3 млрд дол. США, з яких 2 135 млн дол. США — 
сільськогосподарські угіддя та незібраний урожай озимих культур, 
926.1 — машинне обладнання, 613.0 — продукти, що зберігаються, 
272.4 — складські приміщення, 136.4 — тваринництво, 119.6 — фак-
тори виробництва (пальне), 89.1 — багаторічні культури [5]. 

Так, задля поліпшення ситуації, 22 липня 2022 року в Стамбулі 
було підписано угоду про розблокування українських портів «Оде-
са», «Чорноморськ» та «Південний» для вивезення на експорт зерна 
та іншої аграрної продукції в країни світу. У рамках підписаної угоди 
Україна отримала гарантії, що зможе протягом 120 днів до 22 листо-
пада використовувати морський шлях для вивозу зерна в інші краї-
ни. Станом на 20 жовтня з українських портів вийшло 363 судна, які 
вивезли продовольства обсягом 8,1 млн тонн. Проте, країна-агре-
сор невпинно намагається зірвати угоду, тому необхідно закликати 
світову спільноту вимагати від РФ виконувати зобов’язання для ро-
боти «зернового коридору». У разі ж припинення «зернової угоди» 
українці хоч і понесуть фінансові втрати від падіння надходжень від 
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експорту, а от для багатьох країн світу питання продовольчої безпеки 
стоятиме досить гостро [6]. 

Водночас досліджувана проблема має відображення і на вітчизня-
них виробниках, адже військова агресія РФ завдає збитків не лише 
під час експортних операцій сільськогосподарської продукції, але 
й надзвичайно негативно впливає на внутрішній ринок діяльності 
сільгоспвиробників, які не відносяться до категорії великих, зокре-
ма фермерських господарств. Реалізація сільськогосподарської про-
дукції є вкрай важливою та необхідною для аграріїв, позаяк більшість 
із них мають зобов’язання перед орендодавцями земельних ділянок, 
підприємствами й підприємцями, які надали свої послуги та банка-
ми, статутний капітал котрих містить частку держави, в яких взято 
кредити для закінчення циклу вирощування продукції та нової по-
сівної кампанії.

Підсумовуючи, можна сказати, що в реальних умовах сьогодення 
необхідно враховувати обставини порушення угод, у зв’язку з форс-
мажорними обставинами для виробників сільськогосподарської про-
дукції, які здійснюють свою діяльність на прифронтових і тимчасово 
окупованих територіях. Ситуація, яка склалась, має бути належним 
чином врегульована чинним законодавством, шляхом внесення змін, 
наприклад, надання пільг в оподаткуванні, також, вже зараз необхід-
но працювати над законопроектами, котрі будуть регулювати аналі-
зовані відносини після закінчення війни.
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ОБМАН ЯК ДЕФЕКТ ВОЛІ ПРИ ВИЗНАННІ  
ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ

Попри великий обсяг досліджень недійсності правочинів, цивіліс-
тична доктрина досі не сформувала єдиної думки щодо кваліфікації 
дефекту волі та волевиявлення при вчиненні правочинів як умови дій-
сності правочину та, відповідно, їх місця в системі юридичних фактів. 

Варто зазначити, що вчинення правочину під впливом обману 
передбачає собою деформацію волі, тобто на волевиявлення впливає 
протиправна поведінка іншої сторони, яка спрямована на форму-
вання та підсилення наміру у особи вчинити правочин, посилаючись 
на викривлене уявлення про обставини, які мають істотне значення. 
Доцільніше таку підставу для визнання правочину недійсним засто-
совувати виключно щодо оспорювання договорів та виключити мож-
ливість застосування до односторонніх правочинів [2].

З аналізу судової практики та позицій науковців щодо умисного 
введення особи в оману щодо істотних умов правочину, внаслідок 
якого одна сторона укладає невигідний для себе правочин, випливає 
що такий правочин називають «вчиненим під впливом обману». Під 
обманом слід розуміти протиправні діяння (дії чи бездіяльність), вчи-
нені з метою хибного сприйняття дійсності іншою особою, зумовлені 
викривленим її відображенням або приховуванням певних обставин.

З наведеного визначення можна зробити висновок, що обман 
може відображатись у двох формах:

1) у формі активних дій — це випадки, коли одна сторона свідо-
мо доводить іншій стороні обставини, які не відповідають дійсності 
або заперечує недоліки чи здійснює підробку. Наприклад, неправди-
ві факти стосовно предмета договору чи його якісних та кількісних 
ознак, стосовно правового режиму речі тощо. 

2) у формі пасивних дій — це випадки, коли одна зі сторін прихо-
вує дійсний стан речей, наприклад, не інформує про факт обтяження 
майна, не зазначає про недоліки предмета договору, замовчує про іс-
тотні умови договору тощо. 

Спільним за таких умов є те, що контрагент або інші особи, які 
діють на його стороні та від його імені, мають прямий умисел на вве-
дення іншої сторони правочину в оману. В доктрині превалює думка, 
що обман може стосуватись не тільки істотних умов договору, але й 
суб’єктивної сторони — мотивів та мети його вчинення [8, с. 35].
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Однак, яка б форма обману не була застосована, суть залишаєть-
ся незмінною — недобросовісна сторона створює у добросовісної 
викривлене уявлення про певні обставини та переконує в передачі 
майнових прав або вступі в зобов’язання з нею [6, с. 12] або треті-
ми особами, в інтересах яких укладається правочин. З ч. 1 ст. 230 ЦК 
України випливає, що в оману вводить особа, яка виступає однією 
зі сторін правочину. Однак, логічним є те, що це також може бути і 
третя особа, яка діє за згодою недобросовісної сторони. В таких ви-
падках для визнання правочину недійсним слід доводити зв’язок між 
третьою особою та недобросовісною стороною, а також те, що вона 
діяла за згодою останньої. Якщо ж стане відомо, що третя сторона не 
отримувала згоди і діяла за власною ініціативою, то підстави говори-
ти про визнання правочину недійсним відсутні. 

Судова практика наводить приклади, коли сторона правочину за 
допомогою обману використовує третю особу без попередньої до-
мовленості [9, с. 69]. Наприклад, у справі № 5–26кс11 Верховний 
Суд України встановив, що особа, працюючи помічником прокурора 
м. Львів, шляхом обману, з метою незаконного збагачення одержу-
вала щомісячну грошову винагороду за сприяння у здійсненні під-
приємницької діяльності та невжиття заходів для усунення порушень 
вимог законодавства в частині розміщення стоянки. Це мало місце 
стосовно директора ПП «Мегават», яка успадкувала підприємство 
після смерті батьків, шляхом повідомлення недостовірних відомостей 
про свої повноваження. З цього було зроблено висновок, що фактич-
ні обставини справи свідчили про те, що засуджений шляхом обману 
та зловживання довірою потерпілих заволодів майном та їх грошима 
як приватна особа, не використовуючи при цьому свого службового 
становища як державного виконавця [5].

Ця ситуація демонструє приклад обману, який застосовує третя 
особа, яка не була та не могла бути стороною договору оренди авто-
мобільної стоянки ПП «Мегават». На підставі вищевикладеного мож-
на зробити висновок, що вплинути шляхом обману на потерпілого 
може тільки контрагент, однак в будь-який спосіб: як безпосередньо, 
так і з залученням третіх осіб, але з відома контрагента або в його ін-
тересах. Це підтверджується та випливає з ч. 2 ст.230 ЦК України, в 
якій зазначено, що саме сторона, яка застосувала обман, зобов’язана 
відшкодувати другій стороні збитки та моральну шкоду, що завдані у 
зв’язку з вчиненням цього правочину.

Тези, наведені вище, дозволяють також конкретизувати форму 
вини при обмані — умисел. Таким чином, головною ознакою обма-
ну є прямий умисел однієї зі сторін правочину. При цьому, сторона 
яка застосовує обман повинна знати або в своїй поведінці керуватись 
тим, що хибне уявлення, що виникає в результаті обману іншої сторо-
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ни, матиме вирішальне значення. Таким чином, обман зачіпає істотні 
моменти формування волевиявлення, тобто такі, при достовірному 
уявленні про яких правочин би не вчинився [8, с. 218].

Однак, як вже зазначалося, не кожен обман є підставою для 
визнан ня правочину недійсним, а лише той, який визнаний судом як 
такий, що має істотне значення для однієї із сторін. Серед науковців є 
одностайність в тому, що обман використовується, аби спонукати осо-
бу до вчинення правочину, оскільки за інших умов вона б відмовилась 
від вчинення правочину взагалі або на інших умовах. Але все ж досі 
точаться дискусії про те, яких саме обставин має стосуватись обман. 

Обман може виступати підставою для визнання правочину недій-
сним за наявності таких ознак:

• по-перше, він має умисний характер;
• по-друге, застосовується контрагентом за договором;
• по-третє, виражається як у вигляді як активних дій, так і безді-

яльності [7, с. 295].
Не можна погоджуватись з позицією деяких вчених, які стверджу-

ють, що у сторони, яка вводить в оману завжди є корисливий мотив 
чи матеріальна вигода, оскільки: по-перше, не всі договори укладені 
під впливом обману, вчиняються з корисливою метою (можливе не-
усвідомлене прагнення до збагачення як законними, так і незакон-
ними засобами, але з відшкодуванням збитків, що не розглядається 
правом як корисливість. Законодавець прямо вказує у тексті Особли-
вої частини КК України на корисливу мету або корисливий мотив, 
як елемент суб’єктивної сторони кримінального правопорушення), 
а, по-друге, ця ознака не згадується в ст. 230 ЦК України, внаслідок 
чого також не підлягає застосуванню.

Тому правильніше говорити не про корисливий мотив сторони, 
яка вводить в оману, а про невигідність правочину для сторони, яку 
ввели в оману. Що є доволі логічним, адже якщо відсутня невигід-
ність для сторони, то і немає підстав для оспорювання правочину. 

Відповідно до чинного законодавства, правочин визнається недій-
сним виключно в судовому порядку. Однак, у ст. 230 ЦК України не 
зазначено хто саме може звертатись до суду з позовом для визнання 
правочину недійсним. Така невизначеність породжує не одностай-
ність позицій науковців з цього питання. Таким чином, одні автори 
стверджують, що позивачем може виступати лише особа, яка вчини-
ла правочин під впливом обману [6, с. 68], інші ж вважають навпаки, 
що з позовом про визнання правочину недійсним та відшкодування 
збитків можуть звертатися як потерпілий, так й інші заінтересовані 
особи [5, с. 13–14]. Особисто ми схиляємось більше до останньої по-
зиції, оскільки до суду за захистом може звернутися кожна особа в 
разі порушення, невизнання або оспорювання її цивільного права.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ 
В УКРАЇНІ

Ще в Стародавньому Римі цивільне право в галузі речових від-
носин не задовольнялося тільки однією власністю, і вже були відомі 
деякі права на чужі речі. Римське цивільне право розрізняло три види 
прав на чужі речі. Найдавнішими з них були так звані сервітутні пра-
ва, або сервітути (від лат. servitus — підпорядкованість, повинність). 
У зв’язку з активним розвитком в Україні права приватної власності 
на землю задовольняти потреби однієї ділянки за рахунок іншої стало 
значно важче, а інколи просто неможливо. 

Залежно від мети використання обслуговуючої ділянки власником 
(користувачем) пануючої ділянки земельні сервітути можуть бути по-
стійними й тимчасовими. На думку П. Кулинича до постійних сер-
вітутів належать земельні сервітути, при яких одна ділянка постійно 
обслуговує іншу, підвищуючи її здатність задовольняти певні потреби 
власника (користувача) ділянки. Прикладом тимчасового земельного 
сервітуту може бути сервітут, у рамках якого здійснюється розташу-
вання на сусідній (обслуговуючій) ділянці власником (користувачем) 
пануючої ділянки будівельних риштувань і складування будівельних 
матеріалів з метою ремонту будинків і споруд [3]. 

Згідно зі ст. 99 ЗКУ, власники й користувачі земельних ділянок мо-
жуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів, як: а) право 
проходу і проїзду на велосипеді; б) право проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху; в) право прокладання і експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комуніка-
цій; г) право прокладання на свою земельну ділянку водопроводу від 
чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; д) право 
відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 
земельну ділянку. Сервітут може бути встановлений договором, за-
коном, заповітом або рішенням суду. Сервітут може належати влас-
никові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій 
конкретно визначеній особі (особистий сервітут), також земельний 
сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає 
його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки.

Згідно з Порядком для державної реєстрації земельного сервітуту 
одержувач права або уповноважені ним особи подають до відповід-
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ного територіального органу Держгеокадастру заяву про державну ре-
єстрацію обмежень у використанні земельної ділянки та документи: 

1. Копію документа, що засвідчує особу власника або одержува-
ча права на земельну ділянку, а в разі подання заяви уповноваженою 
ним особою — також копію документа, що підтверджує його повно-
важення (доручення); 

2. Документацію із землеустрою, яка містить план земельної ді-
лянки та перелік обмежень її використання і наявні земельні сервіту-
ти або охоронне зобов’язання, що містить відомості про координати 
поворотних точок кордонів частини земельної ділянки, і обмінний 
файл, який подається у разі державної реєстрації земельного сервіту-
ту щодо земельної ділянки; 

3. Договір про встановлення земельного сервітуту (кількість при-
мірників договору повинна бути на один більше, ніж кількість сторін 
договору); 

4. Копію реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізич-
них осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів — для 
фізичної особи, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств та організацій України або податковий но-
мер — для юридичної особи; 

5. Документи про внесення плати за надання послуг. Слід 
пам’ятати, що земельний сервітут не може бути предметом купівлі-
продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом осо-
бою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншими фізичними та 
юридичними особами. Власник земельної ділянки, щодо якої вста-
новлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб в інтересах 
яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, 
якщо інше не передбачено законом.

Отже, земельне законодавство України не містить обов’язкових 
вимог до форми договору про встановлення земельного сервітуту. 
Норми права, що регулюють дане питання є нечіткими. Нотаріальне 
посвідчення таких договорів можливо, але й прямо не передбачене. 
Для вдосконалення правового регулювання в даній сфері необхід-
но внести зміни до законодавства. Зокрема, закріпити істотні умови 
договору земельного сервітуту, такі як: спосіб обтяження земельної 
ділянки; опис місця розташування із визначенням меж поширення 
права земельного сервітуту на плані (схемі); строк дії договору зе-
мельного сервітуту; розмір плати за земельний сервітут та вид корис-
тування. Крім того, необхідно закріпити на законодавчому рівні по-
рядок реєстрації земельного сервітуту та визначити, які саме органи 
уповноваженні проводити цю реєстрацію, а також законодавчо вре-
гулювати порядок визначення розміру плати за земельний сервітут.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ 
В УКРАЇНІ

24 лютого 2022 року життя кожної української дитини так і нашої 
країни радикально змінилось. На певний момент все зупинилось. 
Кожна європейська демократична правова держава має захищати 
права та свободи людей, особливо дітей. На сьогоднішній день, меха-
нізм захисту прав дитини в Україні ослаблений через агресію і нелюд-
ські дії РФ. Згідно з правилами, діти в умовах збройного конфлікту 
захищаються нормами міжнародного гуманітарного права у особли-
вому порядку як вразлива категорія людей. Основні гарантії їх захис-
ту, які встановлюються міжнародно-правовими актами, є частиною 
національного законодавства або частиною звичаєвого права. Вод-
ночас, незважаючи на ці міжнародні правила, права дітей в Україні 
порушуються. Так, станом на ранок 13 листопада 2022 року, внаслідок 
агресії РФ загинула 430 дитина, 830 — дістали поранення. За офіцій-
ною інформацією Офісу Генерального прокурора офіційне число ді-
тей які постраждали в Україні внаслідок повно масштабної збройної 
агресії РФ становить більше ніж 1260 дітей. Ці цифри не є остаточни-
ми, оскільки триває робота щодо їх встановлення в місцях фактичних 
бойових дій на окупованих та тимчасово звільнених територіях [1].

Питання реалізації та захисту прав дитини в Україні з почат-
ку збройної агресії РФ проти України та введення воєнного стану в 
Україні залишається актуальним, адже дітей, перш за все, намагають-
ся захистити у цій війні.

Таким чином, відповідно до конвенції ООН про права дитини від 
20 листопада 1987 р. у ст. 1 визначає дитиною кожну людську істоту 
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до досягнення нею 18-річного віку, якщо за законом повноліття не 
настає раніше [2], аналогічне визначення міститься у п. С ст. 2 Єв-
ропейської Конвенції про громадянство (ETS № 166) від 6 листопа-
да 1997 р [3]. Однак Конвенція «Про мінімальні норми соціального 
забезпечення 102» від 28 червня 1952 р. у п. E. ст. 1 визначає термін 
«дитина» як дитину, яка не досягла віку, достатнього для закінчення 
обов’язкової школи, або яка не досягла 15 років [4]. Тому вік «дити-
ни» є основною характеристикою в міжнародних нормативно-право-
вих актах. 

У національному законодавстві вживаються поняття «дитина», 
«малолітні діти», «неповнолітні діти». Відповідно до ЗУ «Про охо-
рону дитинства» дитина — це особа віком до 18 років (повноліття). 
Відповідно до ст. 1 цього закону, дитина яка постраждала внаслідок 
воєнних дій або збройних конфліктів отримала поранення, контузію, 
зазнала фізичного, сексуального, психічного настльства, каліцтво, 
була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучається 
до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у 
тому числі в полні [5].

Сімейний кодекс України у ст. 6 поділяє дітей на малолітніх (до 
14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) [6], тому ми можемо ви-
значити, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею 
повноліття, тобто до 18 років. 

Цивільний кодекс України визначає, що дієздатність фізичної 
особи поділяється, насамперед, за віком на: часткову, якою наділена 
особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа) (ст. 31); 
неповну, якою наділена особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадця-
ти років (неповнолітня особа) (ст. 32); повну, якою наділена фізична 
особа, яка досягла вісімнадцяти років (повнолітня особа) (ст. 34) [7]. 
І від виду цієї дієздатності залежить обсяг її прав. За загальним прави-
лом дитиною є особа до досягнення нею повноліття. 

У розділі ІІ Конституції України під назвою «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» закріплюються права кожної лю-
дини, в тому числі дитини [8]. 

В Україні діє Закон України «Про охорону дитинства» він перед-
бачає право кожної дитини на: життя та охорону здоров’я (ст. 6), на 
ім’я та громадянство (ст. 7), на достатній життєвий рівень (ст. 8) [5] та 
багато інших. 

Загальна декларація прав дитини визначає, що дитина має корис-
туватися всіма правами. Ці права визнаються кожною дитиною без 
винятку та без дискримінації чи розрізнення за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, статі, мови, релігійних, політичних чи інших переконань, 
національного чи соціального походження, майнового стану, наро-
дження чи будь-яких інших обставин, що стосуються самої дитини 



44

[9]. Відомо, що РФ регулярно та зухвало порушує Конвенцію ООН 
про права дитини, Женевські конвенції, хоча є їх державою-учасни-
цею, не дотримується міжнародних декларацій та норм міжнародного 
гуманітарного права. До основних порушень прав дітей під час зброй-
ної агресії РФ належить: використання заборонених засобів та мето-
дів ведення війни, в тому числі щодо дітей (ст. 23 IV Конвенції про 
закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про 
закони і звичаї війни на суходолі [10] та ст. 35 Додаткового протоколу 
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується за-
хисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) [11]; від-
мова в доступі до гуманітарної допомоги (ст. 55 Женевської конвенції 
про захист цивільного населення під час війни [12]); викрадення та 
незаконне вивезення дітей (ст. 49 Женевської конвенції про захист 
цивільного населення під час війни [12], ст. 78 Протоколу I [11], ст. 21 
Конвенції ООН про права дитини [2]); вербування і використання ді-
тей (ст. 38 Конвенції ООН про права дитини [2] та ст. 77 Протоколу I 
[11]); вбивства і каліцтва (ст. 37 Конвенції ООН про права дитини [2], 
ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 
та ст. 77 Протоколу I [11]); зґвалтування та інші форми сексуального 
насильства (ст. 34 Конвенції ООН про права дитини [2]); напади та 
школи, лікарні, позашкільні заклади розвитку та на захищених осіб, 
які пов’язані з ними (ст. 28 та ст. 31 Конвенції ООН про права дитини 
[2]); блокування евакуації дітей з зони бойових дій (ст. 17 Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни); порушу-
ють право на фізичне і психічне відновлення (ст. 39 Конвенції ООН 
про права дитини [2]) тощо.

Ці правопорушення, скоєні країною-агресором, є міжнародними 
злочинами, скоєними проти дітей України, і вони не мають стро-
ків давності. Національне та міжнародне законодавство передбачає 
механізми захисту прав дітей під час війни, але якщо одна зі сторін 
конфлікту не виконує своїх зобов’язань, в даному випадку держава-
агресор — РФ, реалізувати їх важко. Проте українська влада, народ 
України, міжнародне співтовариство та санкції, накладені на РФ, 
«запустили» цей механізм, зокрема щодо відновлення та захисту прав 
дітей. Сьогодні, окрім оборонної сфери, посилено евакуаційний ме-
ханізм у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, інших 
областях та механізми доставки гуманітарної допомоги. В Украї-
ні організовано способи фіксації усіх правопорушень, в тому числі 
щодо дітей, особливо злочинів. З дітьми проводяться інформаційно-
роз’яснювальні заходи про дії під час повітряної тривоги. Також у 
необхідних місцях підготовлені споруди цивільного захисту. 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах, що склалися, Парламентом та Урядом України докла-
дається максимум зусиль для налагодження й стабілізації роботи всіх 
державних механізмів, в тому числі й органів, що здійснюють судо-
чинство. Проте, з огляду на реалії сьогодення, важко не помітити що 
діяльність державних інституцій вимушено притерпіла суттєвих змін, 
та працює зовсім не так так, як це було в Україні у мирний час. 

В основу правового режиму воєнного стану покладено норматив-
ні положення п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та Закон Украї-
ни «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII 
(Закон № 389-VIII), а у статті 64 Конституції України зазначається, 
що право на судовий захист не підлягає обмеженню, і це означає, що 
правосуддя має чинитися навіть в період війни. Нормами статті 26 За-
кону № 389-VIII передбачено, що «Правосуддя на території, на якій 
введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території 
діють суди, створені відповідно до Конституції України. 

Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забо-
роняється» що говорить про те, що правосуддя має відправлятися і 
в період війни, а «у разі неможливості здійснювати правосуддя суда-
ми, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами 
України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, 
що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку 
змінено місцезнаходження судів» при цьому «створення надзвичай-
них та особливих судів не допускається». Але навіть, коли суди мають 
змогу працювати в нормальному режимі існують фактори, які став-
лять під загрозу здійснення судами правосуддя, загалом, і право на 
доступ до правосуддя громадян України, зокрема. 

За інформацією, наданою секретаріатом Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини понад 6 мільйонів українських гро-
мадян виїхали за кордон, 8 мільйонів перемістилися до інших регіо-
нів країни. 

Очевидно, що за умов масового переміщення громадян до інших 
місць перебування обмежені можливості належним чином бути по-
відомленими про продовження слухання справ осіб, які вже є учас-
никами судових проваджень, та щодо яких рішення у справах не при-
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йнято, та доступу до правосуддя осіб права яких порушені вже під час 
дії режиму воєнного стану. 

Конституційний Суд України з цього приводу зазначає наступ-
не: «ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до правосуддя, 
яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати 
безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого 
права»(абзац сьомий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного 
тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рів-
ність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012). 
Відтак, належна поінформованість учасників судового процесу про 
судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які роз-
глядаються судом, є необхідною передумовою реалізації права на до-
ступ до правосуддя.

Варто звернути увагу на те, що зміни виходять за межі правового 
регулювання ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
«Гласність і відкритість судового процесу». В цьому випадку прослід-
ковується намагання досягти можливості повідомлення учасників 
судового процесу у додатковий спосіб, ніж це передбачено процесу-
альними законами, відтак зміни слід вносити саме у процесуальні за-
кони. 

Якщо враховувати той факт, що Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг створювався з метою виконання іншого функ-
ціоналу та виходячи з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про адміністративні 
послуги» він має забезпечувати надання адміністративних послуг в 
електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про 
адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет. 

В положенні про Єдиний державний вебпортал електронних по-
слуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
4 грудня 2019 р. № 1137 сказано, що Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг призначений для реалізації права кожного на 
доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та 
інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, отримання інформації з національних елек-
тронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг. 

І навіть при отриманні повідомлення про призначення часу та 
місця розгляду судової справи тим чи іншим судом, сторона по справі 
не має можливості ознайомитися з текстом ухвали суду, а тим більше 
з позовними вимогами іншої сторони, і в такому випадку особа — 
учасник судового розгляду позбавляється права на справедливий су-
довий розгляд. 



48

Отже, Єдиний державний веб-портал електронних послуг створе-
ний для виконання інших завдань ніж інформування учасників судо-
вого розгляду про перебіг судової справи. 

Таким чином, воєнний стан в Україні вніс свої корективи у процес 
здійснення правосуддя. Однак, навіть в умовах воєнного стану кон-
ституційне право людини на судовий захист не може бути обмежено. 

Тому, сподіваємось, що заходи, які наразі впроваджуються у сис-
темі судочинства, мають на меті забезпечити можливість розгляду су-
дових справ і не наражати на небезпеку життя та здоров’я учасників 
судового процесу, а належна поінформованість учасників судового 
процесу про судові рішення, судові засідання та інформація щодо 
справ, які розглядаються судом, є необхідною передумовою реалізації 
права на доступ до правосуддя. 
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ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Інститут сім’ї в Україні відіграє важливу роль у формуванні як 
певної особистості так і суспільства в цілому, бо несе у собі важли-
ві цінності співіснування та партнерства. Шлюбні відносини кожен 
розуміє по різному. Чинні закони чітко регулюють та захищають такі 
зв’язки. Незалежно від обраної форми шлюбних відносин, сімей-
ним законодавством встановлено, що чоловікові та дружині спільно 
нажите майно належить на праві спільної сумісної власності, якщо 
вони не встановили іншу форму власності за договором. Сумісна 
власність вкрай важлива частина цивільного права, тому що право 
власності передбачає окрему книгу, яка входить до загального Ци-
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вільного кодексу. Спільна власність як право двох або більше осіб за 
спільною згодою володіти, користуватися та розпоряджатися належ-
ним їм майном, що становить єдине ціле. Такі норми прямо зазначе-
ні у Сімейному кодексі України, а також передбачаються Цивільним 
кодексом України.

Стаття 60 Сімейного кодексу України передбачає: 
1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та 

чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, 
що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домаш-
нього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного за-
робітку (доходу).

2. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей 
індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя.

Щодо об’єктів такого майна, то немає чіткого переліку, це гово-
рить про те, що будь-яка річ може бути спільною сумісною власністю 
окрім тих, які вилучені із цивільного обороту.

До таких об’єктів законодавець відносить навіть такі джерела до-
ходу як стипендія, заробітна плата, пенсія. Тобто прибутки, які є за 
уявою належать особі індивідуально, однак сімейним кодексом ви-
значені спільними.

У ідеальному розумінні закону чоловік та дружина мають рівні 
права на володіння об’єктами, навіть якщо один з них не приносив 
заробітку у сімейний бюджет. Даний факт відноситься до презумпції 
цивільного права, а особа яка порушує питання про її спростування 
зобов’язана довести такі обставини, що її спростують. 

Як же відбувається розподіл майна в разі вирішення питання роз-
лучення? Існують два шляхи законного вирішення ситуації — це до-
бровільний і судовий. З цього логічно випливає висновок що добро-
вільний шлях застосовується у разі дружнього примирення, спільної 
домовленості та якщо немає жодних претензій один до одного. Але 
у реальному житті не завжди розподіл майна проходить за спільною 
домовленістю та порівну, тоді на допомогу приходить шлях судового 
розгляду. Поділ майна подружжя здійснюється в два етапи: по-перше, 
суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно, і, 
по-друге, здійснює поділ майна відповідно до встановлених часток. 
Майно, що є об’єктом спільної суміжної власності ділиться в натурі, 
а такому поділу взагалі підлягає тільки те майно, яке належить по-
дружжю на праві спільної сумісної власності виходячи з принципу 
рівності часток за умови відсутності іншої домовленості між ними або 
шлюбного договору.

На першому етапі перед судом постає складна задача: з’ясувати 
вартість майна, що підлягає поділу, обсяг спільного нажитого майна, 
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джерело доходу для його придбання, час та обставини за яких воно 
набуте. Якщо таке майно являє собою неподільний об’єкт житлово-
го типу, тоді одному з подружжя присуджується грошова компенсація 
але тільки за згодою цієї особи. За загальним правилом неподільні речі 
присуджуються одній особі. Так само вчиняють і з речами особистого 
користування, які один з подружжя залучав у професійній діяльності.

Відступом від загального правила можуть стати обставини, що 
мають суттєве значення щодо матеріального забезпечення, напри-
клад: один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, ухи-
лявся від участі в утриманні дитини, приховав, знищив чи пошкодив 
спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї, або якщо 
разом з особою проживають діти, а також непрацездатні повнолітні 
син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недо-
статній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та 
лікування. Нормативними підставами для такого є постанови Вер-
ховного Суду та судова практика у вирішенні схожих спорів, які на-
бувають у сучасних правовідносинах вагомого значення і все більше 
застосовуються при вирішенні справ. Цивільним кодексом України, 
зокрема статтею 365 зазначено, що права особи на частку у спільно-
му майні може бути припинено за рішенням суду на підставі позову 
інших співвласників, у разі:

− частка є дуже малою і саме тому виділити її в натурі не являється 
можливим;

− річ неможна поділити;
− не представляється можливим користуватися майном особам 

спільно;
− таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвлас-

ника і членам його родини.
У справах про розлучення та як наслідок поділ майна у судовому 

порядку вкрай важливо звертатися до вже досліджених випадків, тоб-
то до усталеної практики судових рішень. Українському правосуддю 
доводиться стикатися з різними варіантами та позовами, у яких за-
значені нестандартні вимоги. Деякі з них підіймають спірні питання 
які не до кінця врегульовані чинним законодавством. До таких ситу-
ацій можна віднести:

1. Тягар доведення того, що житло буде спільною сумісною влас-
ністю сімейної пари у випадку, коли одна сторона запевняє про те, що 
таке майно було придбане за кошти, які вона отримала в дар. 

2. Майно, яке було придбане за кошти одного члена родини, на-
буті до шлюбу є особистою чи спільною сумісною власністю.

3. Чи можна поділити у рівних частках спільну сумісну власність 
подружжя, якщо кожна зі сторін отримає своє майно, яке вважає за 
необхідне.
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Рішення щодо таких справ виносив Верховний суд України у різ-
ний час. Наприклад щодо першого пункту, то там суд постановив що 
нотаріально посвідченого договору дарування у сторони немає, а та-
кож квартира значно перебільшує вартість дару. Тобто можна зробити 
висновок про те, що такий позов одного з подружжя не буде задово-
лений, саме так і було здійснено правосуддя. 

По другому пункту варто зазначити, що згідно з п. 1 ст. 57 Сімей-
ного кодексу України, то майно та кошти, які були набуті до шлюбу 
є її особистою приватною власністю. Тому такий позов буде задово-
лено на користь той особи, яка набула кошти до шлюбу і вважає це 
особистою власністю. 

Третій пункт не менш цікавий щодо кінцевого результату справи. 
Кожен з подружжя може вимагати різне майно у частках або взага-
лі у повному обсязі. Тоді для вирішення справи потрібно намагатися 
розділити порівну щодо потреб осіб. Наприклад таким чином: за ко-
лишньою дружиною визнати право власності на квартиру, виділити 
визначену суму грошових коштів, отриманих при відчуженні тран-
спортного засобу, а за колишнім чоловіком — визнати право власнос-
ті на земельну ділянку, депозити на загальну суму, а також стягнути з 
позивача (колишньої дружини) різницю між вартістю майна, що пе-
реходить у її власність.

За наведеними прикладами судової практики можна зробити ви-
сновки, що кожна справа щодо поділу майна подружжя є надзвичай-
но цікавою та унікальною. Різні предмети позову, вимоги та стосунки 
між особами. Звісно набагато краще вирішити спір у добровільному 
порядку дружнім договором та розподілити спільне нажите майно за 
власними переконаннями, однак якщо до одного знаменника пара 
дійти не може, тоді на допомогу приходить судочинство. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРИ ПЕРЕДАЧІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГІЇ

«Зелені технології» — це інноваційне та екологічне та безпечне 
виробництво, яке основане на стійкому розвитку, повторному ви-
користанні сировини, використанні сонячної повітряної або вод-
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ної (природної) енергії та економії природних ресурсів. Основ ними 
функціями «зелених технологій» є зниження негативного впливу 
на довкілля, яке відбувається за рахунок раціонального викорис-
тання ресурсів, використання технологій відновлювальної енерге-
тики та енергетичних інновацій, електромобільності, управління 
відходами та зменшення їх кількості, застосування технологій мо-
ніторингу впливу на довкілля та екологічного менеджменту, а та-
кож запровадження чистих технологій в сільському господарстві та 
інших секторах.

«Зелені технології» є цілими системи, які включають ноу-хау, то-
вари, послуги, обладнання, а такожорганізаційні та управлінські 
процедури. Передача «зелених» технологій, передання виключних 
майнових прав інтелектуальної власності, надання за ліцензією прав 
промислової власності регулюються різними індивідуально укладе-
ними договорами.

«У міжнародній практиці поширено укладання договорів про пе-
редачу (трансфер) технологій, а саме: передачу, відчуження або на-
дання за ліцензією всіх форм промислової власності; надання ноу-
хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань; 
передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації 
і функціонування підприємства та обладнання, а також виконання 
проектів «під ключ»; надання технологічних знань, необхідних для 
придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних 
товарів і/або сировинних матеріалів придбаних шляхом закупівель, 
оренди або яким-небудь іншим шляхом; передачу технічного змісту 
угод про промислове і технічне співробітництво. При цьому під тех-
нологією розуміють «систематизовані знання для випуску відповідної 
продукції, для застосування відповідного процесу або надання відпо-
відних послуг» [1, с. 44].

В Україні правове регулювання договорів про трансфер «зелених» 
технологій регламентується відповідно до положень Закону України 
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу техноло-
гій», Цивільним кодексом України та інших нормативно-правовими 
актами.

Звертаючись до статті 1 Закону України «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері трансферу технологій» вказано, що договір 
про трансфер технології — це договір, який укладений у письмовій 
формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково 
передаються майнові права на технологію або її складові.

Під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, 
визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження май-
новими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог стат-
ті 19 Закону. 
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Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися 
договори про: гарантії осіб, які передають технології та їх складові, 
стосовно можливості досягнення економічних показників і виробни-
цтва продукції.

Істотними умовами укладення договорів про трансфер технологій є:
− перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх 

функціональних властивостей та гарантованих показників);
− ціна технологій чи розмір плати за їх використання;
− строки, місце та спосіб передачі технологій та їх складових;
− умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, екс-

плуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання 
чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплекту-
вальних частин та матеріалів;

− розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання 
технологій, а також вид виплат (разові платежі — паушальні, періо-
дичні відрахування — роялті або інші види виплат);

− відповідальність сторін за порушення умов договору;
− порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов 

договору.
Відповідно до статті 21 Закону не допускається укладення дого-

ворів про трансфер технологій, які передбачають: ввезення в Україну 
технологій та їх складових, які можуть завдати шкоди навколишньо-
му природному середовищу або здоров’ю людей; здійснення виплат, 
що значно перевищують ціну технології та її складових; встановлення 
зобов’язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або 
її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комп-
лектувальних частин, що не застосовуються під час виробництва 
відповідної продукції; встановлення зобов’язань щодо переважного 
продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покуп-
цям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використан-
ня визначеного нею персоналу; заборону або обмеження експорту 
продукції, виготовленої із застосуванням технології; встановлення 
зобов’язань щодо використання запатентованого об’єкта права інте-
лектуальної власності, який не використовується у процесі застосу-
вання технологій та інше.

Відповідно до ст. 1107 ЦК України окремими видами договору 
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної влас-
ності є ліцензія та ліцензійний договір. Крім того, ст. 1109 ЦК 
України визначає наступні умови, які є необхідними при укладен-
ні ліцензійних договорів: вид ліцензії, сфера використання об’єкта 
права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за 
договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія 
та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і стро-
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ки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне 
включити у договір.

Отже, особливостями правового регулювання при «зелених техно-
логій» є те, що укладення вказаного виду договорів регламентуєть-
ся Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій», ЦК України, щодо розпорядження майнови-
ми правами інтелектуальної власності та іншими нормативно-право-
вими актами. 

Передача «зелених» технологій здійснюється за допомогою різних 
договорів, предметом яких є трансфер технологій. При укладанні до-
говорів, предметом яких є передача майнових прав на технологію або 
її складові, рекомендується визначити основні пункти, а саме: визна-
чити вид договору щодо розпорядження майновими правами інте-
лектуальної власності, передбачити істотні умови відповідно до ЦК 
України, передбачити істотні та обов’язкові умови передбачені Зако-
ном України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансфе-
ру технологій» та обов’язково враховувати обмеження, перелік яких 
міститься в статті 21 Закону, оскільки включення умов наведених в 
статті призведе до недійсності правочину та її складових. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Фактично умови воєнного стану великою мірою впливають на всі 
правовідносини та інституції в країні. Судова гілка влади також за-
знала і продовжує зазнавати змін від впливом безжалісної війни, це 
зумовлює внесення певних корективів у процес здійснення судочин-
ства усіх її існуючих форм, зокрема і цивільного. 
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У період воєнного стану, відповідно до ст. 10 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», повноваження судів не можуть 
бути припинені. Тому, продовжуючи свою роботу, суди під час здій-
снення правосуддя повинні вміти пристосовувати чинні процесуаль-
ні норми для дієвого здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. 
При цьому діяти вони повинні в рамках вимог ст. 6 Конвенції про 
справедливий суд та ст. 26 Закону України «Про правовий режим во-
єнного стану». 

Також свою активну роботу над законодавчим закріпленням змін у 
процесі правосуддя в умовах воєнного стану проводить Верховна Рада 
України. Зокрема, нині представлений проєкт Закону України № 7316 
від 26.04.2022 «Про внесення змін до Кодексу адміністративного су-
дочинства України, Цивільного процесуального кодексу України та 
Господарського процесуального кодексу України (щодо здійснення 
судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану)» [1].

Вищезазначеним законопроєктом була запропонована низка змін 
щодо положень ЦПК стосовно здійснення судочинства в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану. Зокрема, перелічені пропозиції 
стосуються внесення корективів до: порядку здійснення письмово-
го провадження; строків розгляду цивільної справи; процедури здій-
снення викликів та повідомлень під час воєнного стану чи надзви-
чайної ситуації; переліку обставин, що дозволятимуть присутність на 
судовому засіданні учасників справи дистанційно з використанням 
режиму відеоконференції; процедури поновлення процесуальних 
строків у разі їх пропуску; порядку розгляду цивільних справ апеля-
ційними судами та ін. 

Проте дані зміни досі залишаються на стадії розгляду у той час, як 
суди уже зараз повинні продовжувати свою діяльність стосовно при-
йняття рішень у цивільних справах, основуючись на існуючих нормах 
та положеннях закону. Так, наразі виникають складнощі в наступних 
питаннях: забезпечення права учасників справи отримувати інфор-
мацію по справі, пристосування до змін територіальної підсудності 
судових справ, пропуск процесуальних строків та інше.

У відповідь на вимоги часу прискорена адаптація системи право-
суддя до сучасних воєнних умов життя створює додаткові особливос-
ті здійснення судочинства. У зв’язку з цим сформульовані наступні 
положення в роз’ясненнях Верховного Суду та підготовлених Радою 
суддів України рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного 
стану: 

– за можливості відкладати або знімати справи з розгляду через 
неможливість прибуття учасниками справи на судове засідання у 
зв’язку із небезпекою для життя або аналогічної загрози для праців-
ників суду; 
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– право учасників судового процесу подати заяву про відкладення 
розгляду справи у зв’язку з активними бойовими діями, а також право 
на розгляд справи у online-режимі (відеоконференції) на підставі від-
повідної заяви; 

– пріоритетний розгляд невідкладних справ;
– необхідність брати на себе відповідальність у напрацюванні від-

повідної судової практики, виходячи із реалій воєнного часу;
– розгляд справ, які не є невідкладними, здійснюється лише за 

письмової згоди на це всіх учасників справи;
– керівництво судів обмежує особистий прийом громадян та до-

пуск сторонніх осіб на судові засідання; 
– для організації безпечних умов відвідувачів судів та учасників 

судових процесів обмежено доступ до деяких е-ресурсів, які дозволя-
ють відстежувати стан розгляду справ [2].

Система судових органів виконує покладену на неї основну функ-
цію — здійснення правосуддя, навіть в умовах воєнного стану, забез-
печуючи право особи на судовий захист, яке гарантоване Консти-
туцією України. Основні засади та аспекти правового регулювання 
цивільного судочинства в умовах воєнного стану визначаються в 
Конституції України, Цивільному процесуальному кодексі Украї-
ни, Законі України «Про правовий режим воєнного стану» та Законі 
України «Про судоустрій та статус судів». 

Так, нормативно-правові засади судочинства залишаються не-
порушними юридичними конструкціями, навіть в умовах воєнного 
стану, і є чітко визначеними в законодавстві України. У процесі реа-
лізації судочинства суди стикаються із рядом питань організаційно-
го та процесуального характеру, пов’язаних із динамічної картиною 
бойових дій на певних територіях і неможливістю в повній мірі ви-
конувати свої професійні обов’язки. По мірі можливостей ці питан-
ня впорядковуються нормативними та організаційно-розпорядчими 
документами вищих та колегіальних судових органів, таких як Вер-
ховний Суд та Рада суддів України з метою якнайшвидшої адаптації 
судової системи до вимог часу. 

В умовах воєнного стану під час здійснення судочинства згідно 
з роз’ясненнями Верховного Суду та рекомендаціями Ради суддів 
України забезпечується пріоритет безпечної роботи суду та учасни-
ків судового процесу, право першочергового розгляду невідкладних 
справ, у яких обмежені строки розгляду, надання можливості про-
водити судові засідання у форматі відеоконференцій, а також зміна 
підсудності справ у разі загрози життю та здоров’ю працівників суду 
та учасників процесу, розширення інструментарію цифровізації та 
електронних систем, зокрема ресурсів ДП «Центр судових сервісів».
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА

Термін «цивільне право», відомий із часів римського права, вико-
ристовувався римськими юристами як синонім «приватного права». 
Приватне право в країнах Європи розглядається як система джерел 
права, які регулюють відносини між їх учасниками як приватними 
особами, а до публічного права традиційно належать такі право-
ві утворення: конституційне, адміністративне, кримінальне право. 
Вітчизняною юридичною наукою приватне право визначається як 
сукупність правил та норм, які стосуються визначення статусу й за-
хисту інтересів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не пере-
бувають у відносинах влади й підпорядкованості один одному, рівно-
правно та вільно встановлюють собі права й обов’язки у відносинах, 
які виникають за їхньою ініціативою. Нині вітчизняна доктрина і за-
конодавство під галуззю права розуміють певну частину публічного 
чи приватного права (цивільне право, адміністративне право тощо), 
чи поєднання частин публічного й приватного права (трудове право, 
господарське право тощо).

При цьому галузями приватного права зазвичай визнаються ци-
вільне, трудове, сімейне, господарське право, інші галузеві утворення 
в частині регулювання їх нормами відносин між юридично рівними 
приватними особами. Основу приватного права становить цивільне 
право як найцінніший елемент усієї системи приватноправових утво-
рень, що найбільш повно та послідовно втілює ознаки приватного 
права. Дія цивільного права України поширюється як на загальноци-
вільні відносини, визначені ст. 1 Цивільного кодексу України (стаття 
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1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством: 1. Ци-
вільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові 
відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників; 2. До 
майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому 
владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до 
податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не засто-
совується, якщо інше не встановлено законом), так і на пов’язані з 
приватноправовими відносини. При цьому до предмета регулювання 
норм цивільного права, окрім традиційно «цивільних» для вітчизня-
ної правової системи відносин власності, деліктних, спадкових та до-
говірних, відповідно до доктрини й судової практики належать також 
корпоративні, сімейні, земельні, підприємницькі відносини, а також 
відносини з використання природних ресурсів та охорони навколиш-
нього середовища, які мають майновий характер між юридично рів-
ними учасниками. Предметом цивільного права України не охоплю-
ються відносини між юридично нерівними учасниками. У зв’язку 
з цим до майнових відносин, заснованих на адміністративному чи 
іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, зокрема до 
податкових та інших фінансових та адміністративних відносин, ци-
вільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено 
законодавством. Нині відбувається процес поширення сфери дії ци-
вільного права на окремі публічно-приватні права людини, безпо-
середньо пов’язані з правами цивільного характеру. Отже, цивільне 
право України можна розглядати як загальне приватне право (мають 
однакові предмет та методи правового регулювання), проте міжгалу-
зеві зв’язки цивільного права дають змогу зарахувати його й до пу-
блічного права.

Цивільно-правові норми займають особливе місце в системі норм 
комплексного законодавства, що утворює певні проблеми співвідно-
шення цивільного права України з іншими галузями права. Зокрема, 
ця проблема існує щодо співвідношення цивільного та господарсько-
го права. З моменту набрання чинності Цивільного та Господарсько-
го кодексів України точиться гостра дискусія між вченими щодо до-
цільності існування в правовій системі нашої держави двох кодексів, 
предмети правового регулювання яких значною мірою збігаються. 

Прикладом такого прояву міжгалузевих зв’язків цивільного права 
є прямі та непрямі посилання на норми, що містяться у відповідних 
нормативно-правових актах інших галузей права, на норми цивільно-
го права і, навпаки, в цивільно-правових нормах — на норми інших 
галузей права. Так, у ст. 9 Цивільного кодексу України безпосеред-
ньо передбачена можливість субсидіарного застосування норм цього 
Кодексу для врегулювання відносин, які виникають у сфері викорис-
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тання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, а 
також до трудових й сімейних відносин, якщо вони не врегульовані 
іншими актами законодавства. А у ч. 2 зазначеної статті законодавець 
встановлює регламентацію господарських відносин Цивільного ко-
дексу України з урахуванням особливостей, які передбачені законом, 
зокрема Господарського кодексу України. Зв’язок із нормами адміні-
стративного права проявляється у ст. 210 Цивільного кодексу України 
про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Також є 
тісний взаємозв’язок адміністративного та цивільного права у сфері 
правового регулювання підприємницької діяльності. Зокрема, міжга-
лузеві зв’язки цивільного, фінансового та господарського права про-
стежуються, зокрема, у відносинах щодо сплати податків суб’єктами 
підприємницької діяльності, пов’язаних з отриманням податкових 
пільг суб’єктами такої діяльності та у випадках бюджетного кредиту-
вання і фінансування зазначених суб’єктів. Взаємозв’язок цивільно-
го та трудового права реалізується, зокрема, у разі застосування від-
повідних норм спадкового права, коли спадкоємець отримує право 
на одержання платежів на трудоправовій підставі. У такому випадку 
суб’єкт цивільного права має змогу отримати платіж, що не виріз-
няється цивільно-правовим характером. Тому для здійснення пра-
ва, передбаченого ст. 1227 Цивільного кодексу України, необхідне 
спільне застосування норм Цивільного кодексу України про спадку-
вання та відповідних норм Кодексу законів про працю України щодо 
заробітної плати. Крім того, норми цивільного права України тісно 
взаємодіють із нормами кримінального, інформаційного, нотаріаль-
ного права та спадкового права, права соціального забезпечення та 
сімейного права. Нині цивільно-правові терміни та поняття, що за-
стосовуються в інших галузях права, у відповідних галузевих кодексах 
чи інших нормативно-правових актах, фактично є посиланнями до 
цивільного законодавства. 

На противагу цьому підходу, є доречна позиція, що дублювання 
норм у системі права призводить до неузгодженості та невпорядко-
ваності, порушує принцип єдності та цілісності системи права, що 
нівелює змогу встановити належність норми конкретній галузі. 

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що цивільне 
право України не є комплексною галуззю права. Проте воно є фунда-
ментальною галуззю права. Таким чином, до кола сучасних проблем 
цивільного права в галузях права України можна зарахувати питання 
зв’язку приватного та публічного в цивільному праві України, спів-
відношення цивільного права України з іншими галузями права, ви-
окремлення засад відмежування цивільного права України від інших 
базових галузей системи українського права, а ще зарахування ци-
вільного права України до комплексної галузі права. 
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СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до чинного законодавством України батьки зобов’язані 
утримувати дітей до їх повноліття [1]. Таке правило триває у дитини 
до моменту досягнення неї повноліття, або, якщо особа продовжує 
навчання та потребує матеріальної допомоги визначено, то до досяг-
нення нею 23 років [2].

Багато науковців зійшлися у визначені, що аліменти це ви-
плата на потреби та утримання дитини. Така виплата може бути 
добровільною, або на підставі договору. Варто зазначити, що алі-
менти можливо на підставі рішення суду за позовом одержувача 
аліментів. 

У СК визначено, що право на примусове стягнення аліментів має 
той с батьків із ким проживає дитина, або безпосередньо син чи до-
чка, які продовжують навчання [2].

Існує певна процедура для присудження аліментів. За нею, стя-
гувач має звернутися до місцевого загального суду із заявою про ви-
дачу судового наказу, або із позовною заявою. Таке звернення до суду 
відбувається за правилами альтернативної підсудності, яка надає стя-
гувачу право обрати суд, до якого він звернеться із заявою чи позо-
вом. Так, звернутися до місцевого загального суду стягувач може як за 
місцем власного проживання, так і за місцем проживання платника 
аліментів (боржника) [3].

Станом на час введення в Україні воєнного стану, закон не за-
знав багато значущих змін, щодо заяв про видачу судового наказу [4]. 
Отже, якщо у одного із батьків з’явився намір звернутися до суду з 
метою стягнення аліментів на утримання дитини, то до суду подаєть-
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ся заява про видачу судового наказу у письмовій формі та підписуєть-
ся заявником або його представником. 

Відповідно ст. 163 ЦПК України у ній повинно бути зазначено:
1. найменування суду, до якого подається заява;
2. прізвище, ім’я та по-батькові заявника та боржника, їх місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника подат-
ків (далі — РНОКПП) заявника та боржника за його наявності або 
номер і серію паспорта заявника та боржника, а також офіційні елек-
тронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифі-
кують боржника;

3. ім’я (прізвище, ім’я та по-батькові) представника заявника, 
якщо заява подається представником, його місце проживання або 
місцезнаходження;

4. вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
5. перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких 

ґрунтуються його вимоги.
Заявник має виключне право відкликати заяву про видачу судово-

го наказу до її розгляду судом. Суд розглядає заяву про видачу судово-
го наказу протягом 5 днів з дня її надходження.

Зазвичай, такий розгляд проводиться без судового засідання і 
повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви 
про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє 
ухвалу про відмову у видачі судового наказу. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.161 ЦПК України судовий наказ може бути 
видано якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на 
одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох 
і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але 
не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку 
на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення 
інших заінтересованих осіб.

Пунктом 5 ч.1 ст.161 ЦПК України передбачено, що судовий наказ 
може бути видано якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів на 
дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана 
із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та не-
обхідністю залучення інших заінтересованих осіб. Боржник у строк 
протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу може 
подати заяву про його скасування до суду, який його видав (ст. 170 
ЦПК України). За приписами ч. 7 ст. 170 ЦПК України у разі видачі 
судового наказу відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 161 цього Кодексу боржник 
має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру алі-
ментів.
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Єдиним недоліком стягнення аліментів на підставі судового на-
казу є гранична межа розміру аліментів, які стягуються — десять про-
житкових мінімумів на дитину відповідного віку

Непоодинокими є випадки, коли стягнення аліментів на підставі 
судового наказу не дозволяє забезпечити належне утримання дітей, 
тоді один із батьків має право звернутися до суду із позовною заявою 
про стягнення аліментів. Позовна заява має відповідати вимогам ЦПК 
і містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається 
заява; 2) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові сторін та інших учасників 
справи, їх місце проживання чи перебування поштовий індекс, реє-
страційний номер облікової картки платника податків за його наяв-
ності або номер і серію паспорта, відомі номери засобів зв’язку, адре-
си електронної пошти; 3) зміст позовних вимог; 4) виклад обставин, 
якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що під-
тверджують вказані обставини; 5)перелік документів та інших доказів, 
що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані 
разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявнос-
ті у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних 
доказів, копії яких додано до заяви; 6)попередній (орієнтовний) роз-
рахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести 
у зв’язку із розглядом справи; 7) підтвердження позивача про те, що 
ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відпо-
відачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Важливо підкреслити, що аліменти на утримання дитини нарахо-
вуються з моменту подачі позову до суду, а не отримання рішення.

У порядку позовного провадження, під час визначення розміру 
аліментів, суд враховує за ч.1 ст. 182 СК України фізичний та матері-
альний стан дитини а також платника. Важливим є наявність майна 
та майнових прав та інших осіб, що перебувають на утриманні, витра-
ти платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або ру-
хомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожит-
кового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів 
не доведено джерело походження коштів тощо.

У випадку, якщо на окремих територіях відбуваються активні бо-
йові дії або територія є окупованою це не є обмеженням прав грома-
дян на судовий захист та регулюються тимчасовою зміною територі-
альної підсудності окремих судів.

Незважаючи на введення воєнного стану на території України та 
перебігу повномасштабної війни, діти, як соціально незахищена ка-
тегорія громадян, потребують належного утримання та виховання не 
менше, ніж у мирний час.

Роблячи висновок, воєнний стан не мав значного впливу на по-
рядок стягнення аліментів. У такий складний період, пов’язаний із 
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російською агресією, наша держава намагається зробити хоч і міні-
мальні, але поліпшення для суспільного блага. Зараз, прийняті, не-
значні, тимчасові зміни до нормативно-правових актів, зокрема що 
стосуються цивільного законодавства є безперечно вдалими. З огляду 
на те, платники аліментів повинні належним чином виконувати свій 
обов’язок, навіть в умовах воєнного стану.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Суспільне та приватне життя будь-якої особи важко уявити без іс-
нування права власності. Майже кожен з нас протягом свого життя 
хоча б раз стикається з питаннями, які пов’язані з набуттям чи припи-
ненням права власності на річ. Крім того, власність — це ще й еконо-
мічна категорія, яка забезпечує нормальне функціонування держави 
та розвиток суспільства загалом. У сучасному світі важко уявити пра-
вову демократичну державу, а такою себе позиціонує Україна з огляду 
на статтю 1 Конституції України, без закріплення у її законодавстві 
права приватної власності та дієвих і надійних способівзахисту цього 
права. Аналізуючи українське законодавство, низка науковців часто 
доходять висновку, що існує велика кількість прогалин і неточностей 
в питаннях регулювання права власності, зокрема в частині основних 
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гарантій на мирне володіння своїм майном та виконання судових рі-
шень у справах щодо приватної власності [6, с. 15]. 

Водночас, на мою думку, є певні позитивні зміни щодо державної 
реєстрації прав власності на нерухоме майно, яка також є важливою 
в контексті забезпечення гарантій права на мирне володіння своїм 
майном. Досить багато було зроблено щодо створення єдиного реє-
стру речових прав, а також прозорості його функціонування і доступ-
ності інформації у ньому. Крім того, дещо було спрощено процедури 
здійснення реєстрації прав власності та зменшення часу необхідного 
для такої реєстрації. Це відбулося у тому числі за рахунок залучення 
більшої кількості інституцій, які мають право щодо реєстрації прав 
власності на нерухоме майно.

У зв’язку з початком повномасштабної війни РФ 24 лютого 2022 
року проти України, інститут права власності в Україні зіткнувся 
з черговими викликами та зазнав суттєвих змін, які спричинені за-
провадженням режиму воєнного стану. З огляду на це, вважаю, що 
вкрай необхідним є провести ретельний аналіз та висвітлити основні 
законодавчі положення, які стосуються інституту права власності в 
умовах воєнного стану.

Відповідно до статті 316 Цивільного кодексу України правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 
закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб [7]. Крім того, 
стаття 41 Конституції України закріплює гарантію, що кожен має 
право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Більше того, 
абзац 4 цієї ж статті передбачає, що ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності, а абзац 5 встановлює виняток у вигляді 
примусового відчуження об’єктів права приватної власності з мотивів 
суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановленому зако-
ном [4]. Примусове відчуження таких об’єктів можливе як за умови 
попереднього і повного відшкодування їх вартості, так і з наступним 
повним відшкодуванням. Останній випадок може мати місце лише в 
умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» від 12.05.2015 року воєнний стан — це особливий правовий 
режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі 
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповід-
ним органам державної влади, військовому командуванню, військо-
вим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повнова-
жень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії 
та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також 
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тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень[3].

Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року 
в Україні із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року у зв’язку з вій-
ськовою агресією Російської Федерації проти України введено в 
Україні воєнний стан. У п. 3цього ж указу зазначено, що у зв’язку 
із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії пра-
вового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні 
права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 
38, 39, 41–44 (саме стаття 41 Конституції України передбачає право 
власності. — Авт.), 53 Конституції України, а також вводитися тим-
часові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах 
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження 
та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які перед-
бачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» [5]. Серед положень зазначеної частини пер-
шої статті 8 міститься норма про те, що військове командування із 
військовими адміністраціями можуть примусово відчужувати май-
но, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати 
майно державних підприємств, державних господарських об’єднань 
для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в 
установленому законом порядку та видавати про це відповідні до-
кументи встановленого зразка, а також у разі порушення вимог або 
невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у 
підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих гро-
мадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і 
аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні за-
соби зв’язку.

Більше того, варто звернути увагу і на те, що перелік заходів пра-
вового режиму воєнного стану у статті 8 Закону не є вичерпним і до-
зволяє військовому командуванню запроваджувати інші заходи, які 
передбачені нормами міжнародного гуманітарного права, що, нато-
мість, означає можливість впроваджувати і інші обмеження що сто-
суються права власності. 

Попри те, що перелік заходів є невичерпним, все ж таки, на мою 
думку, найбільш поширеним обмеженням щодо права власності в 
умовах воєнного стану є примусове відчуження та вилучення майна, 
яке регулюється Законом України «Про передачу, примусові відчу-
ження або вилучення майна в умова правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану» від 17.05.2012 року (далі –Закон від 17.05.2012 
року) та Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питан-
ня здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене 
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в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 
31.10.2012 року. 

Важливо наголосити, що Закон від 17.05.2012 року розрізняє по-
няття примусового відчуження майна та вилучення майна. Приму-
сове відчуження майна — позбавлення власника права власності на 
індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або ко-
мунальній власності та яке переходить у власність держави для ви-
користання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного 
стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування 
його вартості. Натомість, вилучення майна — позбавлення державних 
підприємств, державних господарських об’єднань права господар-
ського відання або оперативного управління індивідуально визначе-
ним державним майном з метою його передачі для потреб держави 
в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану [2]. 
Отже, основна різниця між примусовим відчуженням та вилучен-
ням майна полягає у тому, що примусове відчуження відбувається за 
рахунок приватного чи комунального майна, а вилучення — лише 
за рахунок державного. Ще одна суттєва відмінність полягає у тому, 
що примусове відчуження майна може бути або з попереднім, або з 
наступним повним відшкодуванням його вартості, а вилучення май-
на — без відшкодування вартості такого майна. Рішення про при-
мусове відчуження або вилучення приймається військовим коман-
дуванням за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастополь-
ською міською державною адміністрацією або виконавчим органом 
відповідної місцевої ради.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт 
відповідно до бланку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 998 від 31 жовтня 2012 року. Акт підписується власником 
майна або його законним представником і уповноваженими особами 
військового командування та органом, що погодив рішення про при-
мусове відчуження майна. Право державної власності на майно вини-
кає з дати підписання акта. Оцінка майна, що підлягає примусовому 
відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Не менш важливим в умовах воєнного стану є право осібна від-
шкодування вартості майна, яке було примусово відчужене. Така 
право забезпечується військовим командуванням, яке прийняло рі-
шення про таке відчуження за рахунок коштів державного бюджету 
протягом п’яти наступних бюджетних періодів. Для отримання на-
ступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах право-
вого режиму воєнного стану майно його колишній власник або упо-
вноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного 
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стану звертається до територіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої до-
даються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Також можливі і такі випадки, коли після скасування правового 
режиму воєнного стану майно, яке було примусово відчужене, збе-
реглося. У такому випадку колишній власник має право наполягати 
на поверненні майна і таке повернення здійснюється в судовому по-
рядку. З моменту набрання законної сили рішенням суду в особи по-
новлюється право власності на це майно.

В умовах правового режиму воєнного стану в Україні основними 
положеннями, які торкаються інституту права власності, є положен-
ня, що регулюють порядок примусового відчуження або вилучення 
майна військовим командуванням. Попри це, варто наголосити, що 
воєнний стан також суттєво вплинув, наприклад, на реалізацію осо-
бами права власності на нерухомість, оскільки з 24 лютого 2022 року 
було обмежено доступ до Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно, що, натомість, унеможливили укладання угод щодо ку-
півлі-продажу будь-якої нерухомості. Однак, вже19 квітня 2022 року 
Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 480 «Про вне-
сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ді-
яльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, 
держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану», 
якою, фактично, вдалося відновити функціонування Державних реє-
стрів та з’явилася можливість здійснення купівлі чи продажу нерухо-
мості під час воєнного стану за певних умов.

Іншим важливим моментом є те, що воєнний стан спричинив 
внесення змін до Закону України «Про оренду державного і кому-
нального майна», який доповнили положенням про те, що під час 
дії воєнного стану Кабінет Міністрів України може встановити інші 
правила передачі в оренду державного та комунального майна, ніж 
ті, що передбачені цим Законом[1]. Однак, усі ці зміни потребують 
окремого детального аналізу та дослідження. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО- 
ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

На сьогоднішній день людство перебуває на новому етапі розви-
тку цифрових технологій та демократичного суспільства. Але на тери-
торії України йде війна на тлі збройної агресії Російської Ферерації. 
Як відомо, в умовах будь-якої війни саме інформація є невід’ємною 
складовою. Також потребу висвітлення правової природи інформа-
ції та певних значущих ознак, які допоможуть розглянути її детально 
обумовлює визнання її самостійним об’єктом цивільних прав та за-
лучення інформації в цивільний обіг. 

Через призму цивільного права інформацію характеризують як 
один із численних об’єктів цивільних прав. Інформаційні техно-
логії розвиваються та інформація з погляду цивільного права нара-
зі є досить важливим питанням, тому що відбуваються деякі зміни і 
з’являються нові способи збору, переробки й використання інформа-
ції. Вагому роль у розвитку суспільства і в цілому цивільно-правових 
відносинах займає інформація [3, с. 58]

Через усі перераховані обставини досить важливим завданням 
правової системи є регулювання відносин, які виникають у зв’язку з 
використанням інформації як особливого немайнового блага.

У ст. 177 Цивільного кодексу України зазначається, що об’єктом 
цивільних прав є інформація, а також інші матеріальні і нематеріаль-
ні блага. 

У ст. 1 Закону України «Про інформацію» зазначено, що інфор-
мація — це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [2]. 
Відповідно до ст. 200 Цивільного кодексу України, суб’єкт відносин 
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у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та 
відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими право-
порушеннями. Наразі інформація є об’єктом договірних відносин, 
які пов’язані з її зберіганням, використанням або поширенням у 
багатьох сферах суспільних відносин. Інформація не може бути по-
вністю прирівняна з матеріальним носієм, тому що навіть її товарний 
характер і комерційна цінність не перетворюють інформацію на річ.

Як об’єкт цивільно-правового регулювання інформацію розгляда-
ють у декількох аспектах: як особисте немайнове благо в переліку, на-
веденому у ст. 201 Цивільного кодексу України, або ж як результат ін-
телектуальної діяльності, тобто як об’єкт прав, урегульованих у ст. 199 
Цивільного кодексу України. Також інформацію можна розглянути 
як інформаційний ресурс або документ, інакше кажучи як об’єкт, 
який може бути інформаційним товаром і предметом будь-яких пра-
вочинів, звісно, з урахуванням певних його особливостей. Водночас, 
до інформації неможливо застосувати «тріаду», що входить до базису 
цивільного права, тобто володіння, користування і розпорядження. 
Інформація поширюється і не відчужується, вона не зникає і не пере-
стає існувати у того, хто її передав. Щодо сталого поняття «володіння 
інформацією», то воно є в певній мірі умовним, адже нею володіють 
усі, хто ознайомлений, але ж не кожен має право використовувати її 
та розпоряджатися нею.

Відповідно до Закону України «Про інформацію», а саме ст. 10, ін-
формація поділяється на певні види: інформація про фізичну особу, 
інформація про товар, науково-технічна інформація, податкова ін-
формація, правова інформація та соціологічна інформація [2]. Пере-
лік видів інформації не є вичерпним.

Слід зазначити, що не всі види інформації мають властивості 
об’єкта цивільних прав та можуть бути об’єктами будь-яких право-
вих зв’язків. Інформація, що знаходиться в загальному доступі та для 
якої притаманна спільність для всіх не виступає як об’єкт цивільного 
права.

Інформацію поділяють на інформацію з обмеженим доступом та 
на відкриту. Можливість набуття інформації з обмеженим доступом 
регулюється в інтересах осіб чи суспільства, а її розголошення може 
завдати шкоди цим суб’єктам. Законодавством передбачено великий 
масив інформації з обмеженим доступом: комерційна, державна, ме-
дична, нотаріальна та адвокатська таємниця. Інформація може бути 
віднесена до державної таємниці, це певна процедура прийняття 
рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомос-
тей до державної таємниці з встановленням ступеня їх секретності 
шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній 
безпеці України у разі розголошення цих відомостей [1]. Варто зазна-
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чити, що в законодавстві встановлена та діє презумпція відкритості 
інформації, тому що будь-яка інформація є відкритою. Виключенням 
є інформація, яка віднесена законом до інформації з обмеженим до-
ступом.

Отже, як об’єкт цивільно-правових відносин інформація є не-
майновим благом. Існує у вигляді відомостей про суб’єкта цивільних 
правовідносин, тобто в об’єктивній формі, В системі суспільних від-
носин інформація також займає особливе місце. Правовий режим 
окремих видів інформації регулюється нормативно-правовими акта-
ми цивільного законодавства, які враховують її особливість.
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВНУТРІШНЬО  
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цін-
ністю є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека. Військова агресія Російської Ферерації проти України в 2014 
році змусила десятки тисяч громадян змінити своє місце проживання 
та переселитися в більш безпечні регіони нашої країни. Це і спричи-
нило появу нового суб’єкта права соціального забезпечення — вну-
трішньо переміщеної особи. До повномаштабної війни, яка почалась 
24 лютого 2022 року статус внутрішньо переміщеної особи мали люди, 
що виїхали з Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей. У 2022 році кількість людей, що отримали статус 
внутрішньо переміщеної особи значно збільшилась, це обумовлено 
повномаштабним вторгненням Російської Ферерації на територію 
України. Якщо у 2021 році переселенців було близько півтора міль-
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йона, то у 2022 році ця кількість зросла до восьми мільйонів осіб. Це 
останні дані Міжнародної організації з міграції [4]. На превеликий 
жаль, не відомо, як довго триватимуть воєнні дії на території України, 
адже дуже складно ліквідувати причину, тому правоохоронним орга-
нам, соціальним службам та волонтерам приходиться приймати ці 
сучасні гуманітарні виклики. Питання, що прямо пов’язані зі спро-
щенням життя переміщених осіб у такий період набувають важливого 
значення. Велику роль відіграє саме надання їм статусу внутрішньо 
переміщених осіб.

Основним актом, що регулює відносини, пов’язані із забезпечен-
ням прав та свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні, є Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб».

Відповідно до ст. 1 Закону: внутрішньо переміщеною особою є 
громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка пе-
ребуває на території України на законних підставах та має право на 
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути 
своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негатив-
них наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуа-
цій природного чи техногенного характеру [1]. Особа набуває право-
вого статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на об-
лік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення 
районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, вико-
навчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного 
проживання в Україні, про що видається довідка про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи («довідка переселенця»). Оформити 
довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати також 
можна у застосунку «Дія». Доречно згадати, що нещодавно в даному 
застосунку з’явились дві нові функції для переселенців: ВПО зможуть 
змінити адресу місця проживання, якщо переїхали в інше місто та 
скасувати свій статус, якщо повернулися на місце постійного прожи-
вання. Також у Законі зазначено, що внутрішньо переміщені особи 
користуються тими ж правами та свободами відповідно до Консти-
туції, законів України та міжнародних договорів України, як і інші 
громадяни України [1].

Водночас, встановлено низку спеціальних прав і обов’язків для 
внутрішньо переміщених осіб.

Аналізуючи законодавство, до прав внутрішньо переміщених осіб 
можемо віднести наступні:

За наявності довідки переселенця особам ВПО надається право на 
отримання щомісячної допомоги для покриття витрат на проживан-
ня, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг та на отримання 
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соціального забезпечення і всіх соціальних виплат, встановлених за-
конодавством для громадян України. Допомога оформлюється і ви-
плачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 505 від 01.10.14. «Про надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних по-
слуг» [3]. 

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи держава забез-
печує реалізацію права на зайнятість, пенсійне забезпечення, дер-
жавне соціальне страхування у разі безробіття, у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, 
на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється 
ставши на облік, що підтверджується довідкою та за місцем фактич-
ного проживання таких осіб.

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за бра-
ку документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової 
діяльності та страхового стажу, має право зареєструватися як безро-
бітна й отримувати допомогу з безробіття, соціальні та інші послуги 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі 
безробіття відповідно до чинного законодавства.

Особи ВПО мають право на оформлення документів, що засвід-
чують особу, за місцем фактичного проживання. Паспорт громадя-
нина України (ID-картку) відповідно до законодавства можна офор-
мити в Центрі надання адміністративних послуг за зареєстрованим 
місцем проживання (пропискою) або в територіальному підрозділі 
Державної міграційної служби України. Також при наявності довід-
ки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи документи для 
оформлення паспорта можна подавати за місцем фактичного прожи-
вання в Україні відповідно до довідки.

Звісно, внутрішньо переміщена особа може реалізувати своє право 
голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, 
місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосуван-
ня без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою ст. 7 Закону 
України «Про Державний реєстр виборців» [2]. Це здійснюється на 
підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
Для цього переселенцям слід подати мотивовану заяву про тимчасову 
зміну місця голосування в орган ведення Державного реєстру вибор-
ців, зазначивши дільницю або адресу, за якою він бажає проголосува-
ти. Також до заяви необхідно додати копію довідки переселенця.

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання належ-
ної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я, право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги 
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і право на влаштування дітей в дошкільні та в цілому загальноосвітні 
навчальні заклади.

Окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть 
отримати міжнародну грошову підтримку, що реалізується спільно 
з Урядом України. Таку допомогу ВПО можуть отримати від Місії 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Това-
риством Червоного Хреста України [5] та Міжнародної організації з 
міграції [6].

Свою специфіку мають обов’язки внутрішньо переміщених осіб, 
це обумовлено певними особливостями даного статусу. Покладення 
таких обов’язків є необхідним для надання цим особам особливих 
прав та допомоги. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб»: внутрішньо переміщена особа 
зобов’язана:

Повідомляти структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення районних, районних у місті Києві державних адміністра-
цій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) 
рад про зміну місця проживання протягом 10 днів з дня прибуття до 
нового місця проживання [1].

Повідомляти структурний підрозділ з питань соціального захисту 
населення районних, районних у місті Києві державних адміністра-
цій, виконавчих органів міських, районних у містах про повернення 
на покинуте місце проживання не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

Слід дотримуватись Конституції, інших актів законодавства та ви-
конувати всі обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», особи, що винні в порушенні 
цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом [1]. У разі ви-
явлення надання внутрішньо переміщеною особою явно неправди-
вих відомостей для отримання довідки про взяття на облік — відшко-
дувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих 
бюджетів внаслідок реалізації прав, передбачених чинним Законом.

Отже, внутрішньо переміщена особа — це новий суб’єкт для прав-
ничої системи. Цей суб’єкт є нетиповим для континентальної право-
вої системи, оскільки він виник на тлі збройної агресії найжорстокі-
шої держави. Сьогодні можна визначити певне коло прав і обов’язків 
внутрішньо переміщених осіб, які є невиключними. За певних обста-
вин вони можуть бути як розширені, так і звужені. Ці норми сьогодні 
не містять вичерпного переліку і відповідно вичерпного значення.
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ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ АДВОКАТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 
СТАНУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

24 лютого 2022 року за Указом Президента України був ведений 
воєнний стан на основі Закону України «Про правовий режим воєн-
ного стану» який був прийнятий в 2015 році. Це все внесло зміни в 
суспільне, та професійне життя громадян. З моменту прийняття цьо-
го закону професійна діяльність адвокатів зазнала змін. 

Першою проблемою з якою зіштовхнулися адвокати було несуміс-
ність адвокатської діяльності з військовою службою чи альтернатив-
ною службою, через що створювався конфлікт інтересів відповідно до 
статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Так згідно з статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» за порушення вимог несумісності, адвоката притяга-
ють до дисциплінарної відповідальності. Для вирішення цієї пробле-
ми адвокатам потрібно було подати до ради адвокатів регіону заяву 
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про зупинення адвокатської діяльності. НААУ лояльно віднеслася до 
цієї проблеми, тому що адвокати виконують в першу чергу свій кон-
ституційний обов’язок який прописаний в Конституції України, а 
саме в 65 статті, в якій вказано що «Захист Вітчизни, незалежності та 
територіальної цілісності України, шанування її державних символів 
є обов’язком громадян України». В свою чергу вони вирішили відмо-
витися від притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Ще одною вагомою проблемою є те, що суди працюють з певними 
обмеження через повітряні тривоги та перебої з електропостачанням 
під час судового процесу. Ці два фактори ставлять під загрозу функці-
онування ЄСІТС. Відключення від мережі Інтернет загрожує тим що, 
суд може залишитися без доступу до судових програм, та електрон-
ної пошти, через що суд не зможе отримувати документи саме таким 
способом, та відсутність доступу до модулю «Електронний суд». Все 
це загрожує додержанню принципу гласності та відкритості судового 
процесу що зазначено в статті 11 Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів». 

Система безоплатної правової допомоги теж зазнала змін. В їх ро-
боті з’явилися такі справи які пов’язані з допомога внутрішньо пере-
міщеним особам, ця категорія осіб є однією з багатьох що прописані в 
Законі України «Про безоплатну правову допомогу». Їх допомога по-
лягає в наданні як юридичної, так в деякій мірі і психологічної допо-
моги, через те, що людина коли розповідає про свою проблему, вона 
розраховує на моральну підтримку. Адвокати БПД допомагають на-
дати чіткий план дій у вирішені певних питань, що дає змогу швидше 
вирішити проблему, а не витрачати час на самостійний пошук інфор-
мації. Також в їх роботі з’явилися нові категорії справ, що потребува-
ло в швидкій адаптації щодо вирішення цих справ. Незважаючи на всі 
фактори які заважають у роботі, адвокати БПД намагаються надати 
допомогу усім, хто потребує її.

Комендантська година також надає труднощі в роботі адвоката, 
тому що в умовах воєнного стану обшуки можуть проводитися навіть 
вночі, і щоб потрапити на обшук потрібно брати спеціальну довідку у 
слідчого задля санкціонованого пересування під час комендантської 
години. І задля вчасного захисту клієнта потрібно вирішувати про-
блеми щодо пересування.

У період воєнного часу воєнне право вийшло на перший рівень. До 
війни адвокати які займалися військовим правом було менше ніж в 
інших сферах, але адвокати які спеціалізуються на військовому праві 
мають переваги саме в даний період часу, в свою чергу адвокатам, які 
у своїй роботі надали перевагу іншим категоріям, потрібно приділити 
певний час для підвищенні кваліфікації саме з воєнного права влас-
норуч, чи за допомогою курсів Вищої школи адвокатів НААУ. З од-
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ного боку це підштовхує адвокатів розвиватися в інших юридичних 
сферах, але з іншого це додає незручностей у роботі саме тим, що по-
трібно більше часу та зусиль для вирішення певних питань.

Не менш важливою проблемою є організація роботи адвокатів які 
виїхали за кордон. Першою проблемою з якою зіштовхується адвокат 
саме в роботі в іншій країні, в цьому випадку є мовна проблема. Якщо 
адвокат на достатньому рівні не володітиме мовою, його не допустять 
до вирішення питань, навіть якщо він гарний спеціаліст. Другою, не 
менш важливою проблемою є те, що адвокат зіштовхується з іншими 
правовими системами, наприклад у Великій Британії функціонує ан-
гло-американська правова система, ця проблема потребує поглибле-
ному вивченню певної правової системи та вивченню особливостей 
правових аспектів іншої країни. Також при виїзді за кордон адвокат 
може проводити онлайн консультації зі своїми клієнтами, які зали-
шилися в Україні, але це є проблематично, адже з теперішніми про-
блемами з електромережою не завжди може бути світло чи доступ до 
інтернету, а в роботі закордоном адвокату майже з нуля потрібно на-
працьовувати адвокатське ім’я.

Всі ці фактори впливають на роботу адвоката в наш час, але не-
зважаючи на це їх робота продовжується, тому що зараз, як ніколи 
потрібна юридична допомога у всіх аспектах суспільства. Навіть в 
такий нелегкий для всіх час Асоціація адвокатів України працює в 
посиленому режимі і вирішує всі проблеми в їхній діяльності які ви-
никають.
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ЗАСНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА ЙОГО ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Фермерські господарства є однією з провідних форм ведення саме 
сільського господарства. Такі господарства роблять великий внесок 
саме в розвиток як внутрішнього так і зовнішнього ринків України. 
Вони впливають на розвиток економічного ринку за рахунок раціональ-
ного використання сільськогосподарських угідь, створення продукції, 
використання сільськогосподарської сировини та продуктів життєза-
безпечення. Нині в Україні функціонує ринок конкуренції серед фер-
мерських господарств, що забезпечують продовольчу безпеки країни. 

В Україні кожен громадянин який досяг вісімнадцятирічного віку 
та який виявив бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отриман-
ня прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермер-
ського господарства, відповідно до закону, має на це право у формі 
створення фізичної особи-підприємця чи створення фермерського 
господарства на основі статуту юридичної особи. 

Фермерське господарство та його члени відповідно до закону ма-
ють право: 

1) Продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку;
2) Передавати земельну ділянку в оренду, заставу чи спадщину; 
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3) Самостійно вести господарство на земельній ділянці; 
4) Мати у власності посіви і насадження сільськогосподарських та 

інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію; 
5) Мають право на відшкодування збитків; 
6) Зводити на ділянці житлові будинки, господарські будівлі та 

споруди; 
7) Реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на 

внутрішніх і зовнішніх ринках;
8) Створення фермерських господарств повинно відбуватися від-

повідно до спеціальних вимог щодо заснування фермерського госпо-
дарства. 

Право на створення такого господарства має кожний дієздатний 
громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання 
створити фермерське господарство. Також відповідно до статті 118 
Земельного кодексу України особа, яка виявила бажання створити 
фермерське господарство на землях, отриманих у власність чи корис-
тування зі складу земель державної чи комунальної власності, повин-
на мати досвід роботи у сільському господарстві або освіту, здобуту в 
аграрному навчальному закладі [1]. Також ця особа повинна пройти 
державну реєстрацію у порядку який встановлений законодавством 
України, а саме: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV «Про фермер-
ське господарство» та Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань».

Фермерські господарства функціонують на основі статуту (для 
фермерських господарств які є юридичною особою) та на основі дого-
вору про створення фермерського господарства (для господарств які 
утворені без статусу юридичної особи. При створенні фермерського 
господарства в установчих документах зазначають найменування гос-
подарства, адресу де воно розташоване, мета задля якої його створю-
ють, також в цих документах потрібно вказати порядок формування 
майна та статутного капіталу та органи управління, обов’язково по-
винно вказуватися порядок для вступу та виходу з фермерського гос-
подарства, та порядок прийняття рішень.

Фермерські господарства які є юридичною особою мають статус 
саме сімейного господарства та мають право використовувати лише 
працю членів сім’ї які входять в таке господарство, відповідно до Сі-
мейного кодексу України а саме до статті 3 цього кодексу [4]. Фермер-
ські господарства без статусу юридичної особи діють на основі фізич-
ної особи-підприємця та також мають статус сімейного фермерського 
господарства та мають право використовувати працю саме фізичної 
особи-підприємця та членів його сім’ї. Особливості створення та ді-
яльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу 
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юридичної особи прописані в вищевказаному Законі України «Про 
фермерське господарство», а саме в статті 81. В цій статті детально 
прописані умови та порядок створення фермерського господарства 
без статусу юридичної особи.

Землі на фермерське господарство можуть безоплатно переда-
ватися із земель державної чи комунальної власності у розмірі саме 
земельної частки (паю) на території де розташовується таке госпо-
дарство, відповідно до статті 121 Земельного кодексу України [1]. Для 
придбання у власність, чи отримання в оренду земельної ділянки з 
державної чи комунальної власності саме для ведення фермерського 
господарства, громадянам України потрібно звернутися до спеціаль-
них органів виконавчої влади. Для державної реєстрації фермерсько-
го господарства його засновник чи уповноважена на це особа повин-
на подати документи до органів державної реєстрації як юридична 
особа або фізична особа — підприємець [2].

В умовах сьогодення через продовольчу кризу у світі постає пи-
тання ефективного функціонування та розвитку фермерських госпо-
дарств як однієї з найбільш прогресивних форм господарювання саме 
в Україні. Хоча через бойові дії на території нашої держави показни-
ки виготовлення продукції саме за рахунок фермерських господарств 
значно знизився, але це не заважає виготовляти продукцію як на вну-
трішні, так і експортні ринки, задля забезпечення інших країн. 

Фермерське господарство являє собою фундамент ефективного 
функціонування сільського господарства у всіх країнах світу. Перева-
ги фермерського господарства над іншими формами господарювання 
засновані в тому, що мотивом їх діяльності є результати ефективного 
господарювання, що спричиняє доцільне використання виготовле-
них ресурсів з урахуванням місцевих природно-економічних умов. 

Фермерські господарства виконують важливу соціальну функцію 
та економічну функцію в державі, вони займають більшу частину зе-
мель України у користуванні, та вищий рівень інтенсифікації. Це дає 
можливості вдосконалювати технології та розширювати асортимент 
виробництва задля ефективного виробництва. Пріоритетним напря-
мом розвитку для фермерських господарств України має бути виро-
щування овочів, фруктів, ягід, картоплі, «нішевих» культур олійної 
та зернової груп. Через те що в Україні для цього є потрібні земельні 
ресурси, це надасть змогу збільшити конкурентний ринок в цьому 
напрямі, та вийти на нові ринки збуту продукції, задля підвищення 
економічного рівня держави.

Для кращого розуміння поняття фермерського господарства мож-
на виокремити такі ознаки [2]:

1) Членами фермерського господарства можуть були лише грома-
дяни України; 
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2) Фермерське господарство є одним з видів підприємницької ді-
яльності;

3) Фермерське господарства є самостійним суб’єктом господарю-
вання у сфері аграрного господарювання;

4) Ця діяльність здійснюється виключно на добровільних засадах;
5) Фермерське господарство має сімейно-трудовий характер гос-

подарювання;
6) Їх діяльність пов’язана з використанням земель сільськогоспо-

дарського призначення як головного засобу виробництва;
7) Продукція фермерського господарства має товарний характер;
8) Метою діяльності фермерських господарств — одержання при-

бутку;
9) Фермерські господарства мають всі ресурсні можливості для 

розвитку в Україні, що залежать як від економічної так і політичної 
стабільності в країні. Розвиток фермерських господарств в першу 
чергу повинен орієнтуватися на збільшення виготовлення продукції, 
та забезпечити підвищення рівня якості продуктів. Також фермерські 
господарства повинні забезпечити високий рівень ефективності та 
збільшити ринок конкурентоспроможності як на внутрішніх ринках, 
так і на зовнішніх ринках збуту продукції, щоб підвищити економіч-
ний рівень держави. Для розвитку фермерських господарств потрібно 
збільшити підтримку з боку держави, та внести певні зміни у чинному 
законодавстві [5].
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ  

НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ

Серед усіх існуючих наразі підстав для набуття, зміни чи припи-
нення цивільних прав та обов’язків найрозповсюдженішою можна 
назвати правочин, тобто дію особи, спрямовану на настання зазна-
чених наслідків. Навіть у нашому повсякденному житті нам часто 
трапляється мати справу з укладанням правочинів. Найочевиднішим 
прикладом тут може слугувати договор купівлі-продажу, який ми 
укладаємо, здійснюючи будь-які покупки. Зважаючи на таку розпо-
всюдженість, ще важливішим стає дослідження теми недійсних пра-
вочинів, зокрема тієї їх частини, що відносяться до групи нікчемних. 
Адже для того, щоб укладений правочин призвів до настання саме тих 
наслідків, заради яких його було укладено, обов’язковою умовою є 
дійсність цього правочину. Для цього він повинен відповідати вимо-
гам, що їх встановлено чинним цивільним законодавством. 

Питанням, пов’язаним з нікчемними правочинами, у різні часи 
присвячували свої дослідження різні науковці, зокрема Н. С. Хат-
нюк, Д. П. Цвігун, О. В. Перова, Д. Л. Кондратюк, Т. М. Карнаух, 
В. В. Заборовський, Є. В. Євтушенко, Б. Д. Леонов, Є. О. Харитонов 
та інші.

Серед умов, дотримання яких є обов’язковим для того, щоб укла-
дений правочин вважався дійсним, статтею 203 ЦК України [1] пе-
редбачено наступні: він не може суперечити чинному законодавству, 
а також інтересам держави або суспільства; його учасники повинні 
мати необхідний обсяг цивільної дієздатності для укладання право-
чину та виражати через нього своє вільне волевиявлення; правочин 
має бути укладений з дотриманням тієї форми, яка встановлена для 
нього законом; він повинен бути спрямованим на реальне настання 
обумовлених ним наслідків; якщо правочин укладається батьками 
(усиновлювачами), тоді він також має відповідати інтересам їхньої 
дитини. Недодержання хоча б однієї з таких вимог неодмінно тягне 
за собою недійсність правочину. Цивільним кодексом недійснісні 
правочини поділено на дві групи: оспорювані правочини та нікчемні 
правочини. У цьому ж нормативно-правовому акті встановлено два 
основних критерії, за якими проводиться цей поділ: по-перше, без-
посередня визначеність недійсності законом (нікчемний правочин є 
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недійсним, тому що його недійсність прямо вказана у законі, а оспо-
рюваний правочин визнається недійсним тільки у тому випадку, коли 
виникають спори щодо його недійсності), по-друге, необхідність рі-
шення суду щодо недійсності правочину (для нікчемного таке рішен-
ня не вимагається, а для оспорюваного воно є необхідним). 

Однак, значна кількість науковців вважає, що судове рішення, яке 
б підтверджувало недійсність нікчемного правочину не вимагається 
лише в теорії, а на практиці, не маючи такого рішення, учасникам 
нікчемного правочину або третім заінтересованим особам склад-
но домогтися захисту своїх порушених прав і тому часто доводиться 
звертатись до суду за підтвердженням недійсності такого правочину. 
Зокрема таку думку висловлювала Н. С. Хатнюк [2, с. 144], висунув-
ши пропозицію про внесення змін до чинного законодавства, згідно з 
якими необхідність чи відсутність необхідності відповідного судового 
рішення про недійсність правочину не визначалась би як підстава для 
їх класифікації на нікчемні та оспорювані. В такому випадку, всі не-
дійсні правочини, для яких на практиці необхідно звертатися до суду 
про підтвердження факту їх недійсності, відноситись би до категорії 
оспорюваних. Прихильниками цієї позиції також є такі науковці, 
як Є. В. Євтушенко, Б. Д. Леонов і В. В. Заборовський. Останній, в 
свою чергу, наголошує на тому, що, маючи підтверджений судом факт 
недійсності нікчемного правочину, особа буде мати можливість без-
перешкодно застосувати відповідні наслідки такого правочину, тим 
самим захистити власні права та інтереси, що не завжди можливе без 
такого підтвердження. 

Таким науковцем, як І. А. Безклубий [3, с. 52] було проведено до-
слідження, присвячене протирічності використовуваного у вітчизня-
ному цивільному праві поняття «недійсний правочин». За його сло-
вами, використовуючи термін «правочин» законодавець заздалегідь 
формує наше уявлення про те, що вчинена дія є правомірною, навіть 
якщо ми ще не знайомі зі змістом того чи іншого правочину. На його 
думку, існування поняття «недійсний правочин» неможливе з логіч-
ної точки зору, тому що таке словосполучення буквально трактується 
як «протиправна правомірна дія». За цим же принципом, неможливе 
й існування поняття «нікчемного правочину». І. А. Безклубий про-
понує внести зміни до тексту Цивільного кодексу, де, говорячи про 
недійсність правочинів, використовувати замість «правочину» слово 
«дія», що є менш суперечливим, наприклад, замість поняття «нікчем-
ний правочин» ввести нове, а саме — «протиправна дія». В довершен-
ня своєї думки він висуває пропозицію відредагувати текст Цивіль-
ного Кодексу, зокрема замінити слово «правочин» словом «дія» в усіх 
відмінках, коли мова йде саме про його недійсність. У статті 202 ЦК 
України пропонується відредагувати текст наступним чином: «Пра-
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вочином є правомірна дія особи, спрямована на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків». А у статті 204 ЦК Украї-
ни назву пропонується свормулювати як «презумпція правомірності 
дії» з відповідними змінами в тексті: «Дія є правомірною, якщо її не-
дійсність прямо не встановлена законом або якщо вона не визнана 
судом недійсною». 

Т. М. Карнаух [4, с. 108] свого часу звернула увагу на оціночність 
поняття «інтересів держави і суспільства та його моральних засад», 
коли мова йде про недійсність правочинів, що ці інтереси порушують. 
Вона пропонує для покращення правового регулювання таких право-
чинів використовувати роз’яснення та тлумачення норм відповідни-
ми органами державної влади, щоб таким чином забезпечити їх уста-
лене застосування. Це обумовлено розумінням того, що неможливо 
на законодавчому рівні передбачити усі можливі варіанти порушення 
державних або суспільних інтересів тим чи іншим правочином.

Д. Л. Кондратюк [5, с. 52] вважає доцільним у подальшому пере-
глянути презумпцію, за якою правочин, який не відповідає встанов-
леним у певному нормативно-правовому акті вимогам, є нікчемним 
і натомість ввести презумпцію оспорюваності правочину. Таким чи-
ном, знизилася б вірогідність того, що сторони вже укладеного і ви-
конаного правочину будуть оспорювати такий правочин, навіть якщо 
він і має деякі правові дефекти.

Отже, для поліпшення регулювання відносин, пов’язаних із не-
дійсністю правочинів, зокрема, при проведенні наступних реформ 
цивільного законодавства, важливо також враховувати думки науков-
ців та пропозиції, що висунуті ними після всебічного аналізу прове-
дених досліджень у сфері нікчемних правочинів. 
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ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО ЧАСУ

Через здійснення повномасштабного вторгнення Російської Фе-
рерації на територію України 24 лютого 2022 року (а раніше, фактич-
но в 2014 році), питання прав і свобод громадян України стає акту-
альним і має перебувати в центрі уваги. Через нові реалії Президент 
України видав указ про введення воєнного стану [4]. В цьому Указі 
було зазначено, що в період воєнного стану конституційні права і 
свободи людини і громадянина тимчасово обмежуються із зазначен-
ням строку дії цих обмежень.

2015 року набрав чинності Закон України «Про правовий режим 
воєнного стану» [1]. ст. 20 вказаного Закону передбачає правовий 
статус та обмеження прав і свобод громадян в умовах воєнного ста-
ну, який визначається відповідно до Конституції України та цього 
Закону. Частиною другою ст. 64 Конституції України передбачено, 
що в умовах воєнного стану конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України [3].

Права і свободи є невід’ємним елементом у житті людини. Вони 
забезпечують життєво важливі умови для існування, гарантують не-
втручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. В реаліях сьо-
годення влада змушена тимчасово обмежити права і свободи людей і 
громадян України. Права і свободи людей становлять у правовій дер-
жаві найвищу соціальну цінність, саме на їхнє забезпечення реаліза-
цію у суспільному житті має бути спрямована уся державна діяльність 
і насамперед діяльність у сфері державного управління. Гарантування 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави, держава відпо-
відальна перед людиною та суспільством за свою діяльність. 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свобо-
ди людини є невідчужуваними та непорушними — зазначено в ст. 21 
Конституції України [2]. Права і свободи є невід’ємним елементом у 
житті людини. Вони забезпечують життєво важливі умови для існуван-
ня, гарантують невтручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. 
Основним у характеристиці прав і свобод людини та громадянина ви-
знається те, що вони мають бути під захистом держави. Тобто права 
і свободи гарантуються державою і не можуть бути скасовані, а при 
прийнятті нових законів або внесенні змін чи доповнень не допуска-
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ється звуження змісту та обсягу вже існуючих [5]. Запровадження во-
єнного стану в Україні значно ускладнює гарантування державою прав 
громадян в умовах об’єктивної необхідності їх часткового обмеження. 
Саме це обмеження передбачає законодавче звуження змісту та обся-
гу прав і свобод людини, а також чинники, що унеможливлюють або 
ускладнюють їх реалізацію. Обмеження пересування громадян (ко-
мендантська година, блокпости) чи навіть вилучення для потреб обо-
рони майна громадян спрямоване на захист найбільш засадничих прав 
і свобод людини — права на життя, їх гідності і свободи (наприклад, 
захист від діяльності диверсійно-підривних груп ворога)». Реалізація 
права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань може бути обмежене законом в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам (ч. 3 ст. 34). Право збирати-
ся мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації 
обмежується лише в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 2 
ст. 39). Це обумовлено тим, що під час воєнних дій масові скупчен-
ня людей сприяють роботі диверсійних груп, котрим власне потрібно 
багато жертв. «Принцип невідчужуваності об’єктів права приватної 
власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної 
необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умо-
ви попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове від-
чуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вар-
тості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану» 
(ч. 5 ст. 41). Тобто, можуть бути вилучені автомобілі для користування 
ЗСУ, приватна техніка для моніторингу пересування ворожої техніки, 
використані приватні будинки для штабів ЗСУ тощо. 

Проблематика прав людини і громадянина в умовах воєнного ста-
ну є надзвичайно складна та багатоаспектна. Зазначені обмеження 
можуть відбуватися виключено в межах тимчасових обмежень кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених ука-
зом Президента України про введення воєнного стану. Крім цього, 
обмеження повинні бути розумними і співмірними з цілями, які вони 
переслідують. 
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ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Питання ведення бізнесу в умовах воєнного часу є надзвичайно 
актуальним. Бізнес є невід’ємною частиною української економіки. 
Вклад бізнесу не тільки у сплаті податків, які складають відносний 
відсоток державного бюджету, але й в найголовнішому — створенні 
робочих місць для населення. У зв’язку з воєнною агресією Росій-
ської Федерації проти України деякий бізнес, який носить не критич-
ний характер, тимчасово припинив свою діяльність. Зокрема це біз-
нес у сфері надання послуг (індустрія краси, розважально — торгові 
комплекси, бари, ресторани). Це регіональне явище, тобто це стосу-
ється в цілому тих областей України, які безпосередньо перебувають 
в окупації та в містах, наближених до бойових дій. В цих містах, на 
жаль, мова йде тільки про виживання людей.

Україна є аграрною країною і світовим експортером зерна. Аграр-
на галузь це одна з найбільш постраждалих сфер бізнесу, адже аграрії 
зафіксовані за певною земельною ділянкою, яку, на жаль, не можна 
перенести. Українські фермери виявляють справжню мужність, ри-
зикуючи власним життям, вони засівають поля слідуючи за саперами 
і роблять це під обстрілами російської артилерії. Вартість логістики 
зросла в рази, це пов’язано з блокуванням Чорноморським флотом 
Російської Федерації портів України, в результаті — торішній урожай 
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зернових культур так і не вдалося продати і немає впевненості, що 
цьогорічний урожай буде можливість реалізувати. 

Блокада українських морських портів поставила під загрозу го-
лоду щонайменше 1,5 мільярда людей у всьому світі. Тому 22 липня 
2022 року у Стамбулі була підписана «зернова угода», гарантами якої 
стали ООН і Туреччина. Згідно із підписаними окремо Україною та 
Російською Федерацією документами, угода мала діяти 120 днів до 
19 листопада 2022 року, з можливістю пролонгації терміну дії. В цій 
угоді йдеться про розблокування трьох українських портів: «Одеса», 
«Чорноморськ» та «Південний» для здійснення ефективного експор-
ту української аграрної продукції. Навіть у військовий час, Україна 
ще раз доводить світу, що для неї головними є гуманізм, міжнародне 
співробітництво та демократичні засади. Наша країна дотримується 
своїх зобов’язань за міжнародними договорами, на відміну від Ро-
сійської Федерації, яка у перший же день дії угоди порушила домов-
леності і намагається це робити постійно. За період розблокування 
експортовано близько 9 млн тонн українських зернових та олійних 
культур і продукції їхньої переробки. Понад 400 суден з аграрними 
вантажами спрямовано до країн Азії, Африки та Європи.

Металургія — найбільш значна частина національної економіки. 
Через окупацію Сходу, Україна втратила два великі підприємства: 
ПАТ МК «Азовсталь» та ММК імені Ілліча, на які припадало понад 
сорок відсотків виробництва металургії в державі. МК «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» скоротив виробництво продукції майже на вісімдесят 
відсотків і знизив заробітну плату. Результат — зростання безробіття 
і криза української економіки. Інші підприємства також скоротили 
виробництво продукції, зокрема, підприємства півдня.

Питання існування і ведення бізнесу під час воєнного часу дослі-
джує незначна кількість науковців. Податкове стимулювання бізнесу 
в умовах воєнного стану досліджували Онешко С. В., Кучінік Н. І., 
Гринчук Н. М. Відновлення, функціонування і розвиток малого біз-
несу обґрунтовано Василець Н. М. Кожен з вище зазначених дуже 
детально досліджують тему, тим самим тлумачать юридичний та еко-
номічний матеріал і дають якісні поради підприємцям.

Для підтримання малого та середнього бізнесу, який повинен бути 
ключовою частиною соціально — економічного розвитку України, 
яке забезпечує формування та появу нових робочих місць в умовах 
пандемії та війни, Уряд започаткував державну програму. Держав-
на програма «Доступні кредити 5–7–9 %» була запроваджена у 2020 
році у зв’язку зі спалахом COVID–19. Наразі вона продовжує під-
тримувати бізнес через програми пільгового кредитування. За період 
дії воєнного стану в Україні у межах програми видано позик понад 
54 млрд грн. для більш ніж 13,5 тисячі бізнесів. Ця програма створе-
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на з метою реалізації інвестиційних проектів для збільшення обсягів 
виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного 
виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також 
сприяння створенню нових робочих місць та поверненню трудових 
мігрантів в Україну. Вона дозволить відновити роботу частини бізне-
сів і створить появу нового бізнесу, зокрема того, який був перене-
сений з територій, які перебувають під окупацією, і міст, наближених 
до зон бойових дій.

Верховна Рада України запровадила перелік податкових пільг, які 
допоможуть поступово відновитися та існувати бізнесу під час воєн-
ного стану. Зокрема:

1) Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки 
зупиняються [1].

2) Для платників податків та контролюючих органів зупиняється 
перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим 
законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи [1].

3) Зниження ставки податку — передбачає зменшення ставки пев-
ного податку на деякий відсоток [2].

4) Соціальні податкові пільги. На період дії воєнного стану та про-
тягом 12 місяців від сплати соціального податку звільняються фізичні 
особи підприємці, а також члени селянського господарства, звільня-
ються платники єдиного податку (застосовується спрощене оподат-
кування, ІІ та ІІІ групи) від соціального збору для своїх працівників, 
призваних до ЗСУ під час мобілізації. Для таких працівників соціаль-
ні внески відшкодовуються за рахунок державного бюджету, для чого 
роботодавці мають подати податкові розрахунки [2].

5) Пільги на землю, екологічний податок та орендну плату. Земель-
ний податок та орендна плата за земельні ділянки, розташовані на 
ділянках бойових дій, окупованих територіях, забруднені вибухоне-
безпечними речовинами або підлягають фортифікаційним спорудам, 
не нараховуються (мінімальне податкове зобов’язання за названими 
земельними ділянками не сплачується у 2022 та 2023 роках). У 2022 
році екологічний податок не стягується за об’єкти оподаткування, які 
знаходяться в районах бойових дій або на окупованих територіях [2].

Описаний перелік податкових інструментів стимулювання бізнесу 
в умовах воєнного стану не є вичерпним і допускає можливість появи 
нових [2].

Перспективи розвитку малого бізнесу в національній економіці до-
статньо потужні, оскільки забезпечується формування прошарку нових 
українських виробників, нових брендів, які мають змогу не лише на-
повнювати внутрішній ринок якісними товарами і індивідуалізованими 
послугами, але й можуть конкурувати на міжнародних ринках [3].
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Наше життя після війни вже ніколи не буде таким, як раніше, так 
само і ведення бізнесу. Підсумовуючи вищесказане, можна дійти ви-
сновку, що питання ведення бізнесу в умовах воєнного стану є над-
звичайно актуальним. Запроваджений урядом перелік податкових 
інструментів стимулювання та державна програма допоможуть вийти 
українському бізнесу на міжнародний рівень і гідно конкурувати зі 
світовими марками та якістю їх товарів, навіть у такий складний час. 
Малий та середній бізнес розквітне і стане набагато продуктивнішим 
і складатиме значну частку державного бюджету, кожен повинен буде 
свідомо задекларувати увесь свій прибуток і тим, самим дасть змогу 
українській економіці стати стабільною і наблизиться до економіки 
країн ЄС. 
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PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF AN INDIVIDUAL 
DURING THE WAR IN UKRAINE

The issue of personal non-property rights becomes even more urgent 
against the background of social transformations taking place in Ukraine 
today. Nowadays, there are numerous laws and different organizations es-
tablished to protect these rights, namely the Universal Declaration of Hu-
man Rights (1948), the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (1950), the International Covenant on Eco-
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nomic, Social and Cultural Rights (1966), various international acts adopt-
ed by the United Nations, the Organization for Security and Cooperation 
in Europe, the Council of Europe and other international organizations, 
as well as the sectorial development of constitutional legislation on the pri-
ority of a human being, his life and health, honor and dignity, inviolabili-
ty and security among other social values (Article 3 of the Constitution of 
Ukraine). But in practice, most of the personal non-property rights are not 
ensured unfortunately, even those ensuring the existence of a person. The 
stunning events (war) of the 21st century and the inhuman atrocities suffered 
by Ukraine, one of the cofounders of the UN, convinced whole Europe of 
it. Thus far not a single international organization or its acts could ensure 
the implementation and protection of these rights. Determined actions and 
a revision of charters of the organizations, principles of work are needed so 
in the future no country or its society faces the threat of the complete de-
struction like our country.

Certain aspects of personal non-property rights were studied by such 
lawyers as O. O. Punda, R. O. Stefanchuk, N. O. Davydova, O. I. Anisi-
mov, V. P. Poliiuk, M. M. Aharkov, M. M. Maleina, L. O. Krasavchykova, 
O. V. Kokhanovska, and others. However, these scientists studied largely 
the genesis (concept, signs, system) of personal non-property rights of 
an individual. Currently, there is a lack of scientific researches devoted 
to the practical basis of this topic, namely the protection of these rights 
from violation and encroachment, which is urgent for consideration and 
resolution of existing problems under the conditions of martial law cur-
rently.

After the adoption of the Civil Code of Ukraine in 2003, personal 
non-property rights of an individual were established at the codification 
level for the first time, which is a significant contribution to the process of 
improving civil legislation and enforcing the compliance with international 
standards [1, p. 64].

Article 269 of the Civil Code of Ukraine establishes the following con-
cept of the personal non-property right of an individual:

1) personal non-property rights belong to every natural person from 
birth or by law; 

2) personal non-property rights of an individual have no economic 
meaning and are closely related to it;

3) a natural person cannot waive personal non-property rights, nor can 
they be deprived of these rights; 

4) an individual owns personal non-property rights for life [2].
Therefore, personal non-property rights of an individual are rights that 

belong to each individual from birth, have no economic meaning, and a 
person cannot renounce or be deprived of personal non-property rights and 
owns them for life.
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According to Article 271 of the Civil Code of Ukraine, the content of 
personal non-property rights is the ability of an individual to determine his 
behavior in the field of private law freely, at his own discretion [2].

Book Two of the Civil Code of Ukraine is dedicated to the personal 
non-property rights of an individual that ensure natural existence and social 
existence. These are 35 rights such as the right to life; the right to elimi-
nate danger that threatens life and health; the right to freedom; the right 
to health care and medical care; the right to a name and individuality; the 
right to respect for dignity and honor, inviolability of business reputation 
and others. Each of these rights has its own value and is necessary for a full 
human life in the modern world.

The constitutional rights and freedoms of a person and a citizen pro-
vided by Articles 30–34, 38, 39, 41–44, 53 of the Constitution of Ukraine 
as well as Articles 301, 302, 306, 309, 311, 312, 313, 315 of the Civil Code 
of Ukraine can be limited temporarily for the period of the legal regime of 
martial law under the President of Ukraine Decree № 64/2022 (24.02.2022) 
in response to the military aggression of the Russian Federation against 
Ukraine [3]. In particular, these are the right to personal life and its secrecy, 
the right to information, the right to secrecy of correspondence, the right 
to freedom of literary, artistic, scientific and technical creativity, the right 
to inviolability of housing, the right to choose an occupation, the right to 
freedom of movement, the right to peaceful assembly. These restrictions are 
established for the purpose of protecting the health and life of the popula-
tion, preventing crimes, national security, and preventing the overthrow of 
the constitutional system of Ukraine.

The methods of protection of civil rights are heterogeneous in their legal 
nature, which has a certain influence on the possibility of their exercising. 
The legislator gives legal remedies for a person to protect his/her personal 
non-property right from unlawful encroachment by other persons:

a) general methods of protection (the list and methods of application are 
established by Chapter 3 of the Civil Code of Ukraine) such as recognition of 
the right, recognition of the deed as invalid, restoration of the situation that 
existed before the violation of the right, and termination of actions that vio-
late the right, compensation for damages, compensation for moral damage, 
recognizing as illegal an act of a state body or local self-government body, etc.;

b) special methods of protection (established specifically for a certain 
category of rights in general and for a specific right in particular) that are 
also divided into two subgroups:

§ methods that can be applied to all personal non-property rights which 
are renewal of a violated personal non-property right, the right to refute 
inaccurate information;

§ prohibition of dissemination of information that violates personal 
non-property rights [4, p. 298].
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Summarizing all of the above, we are convinced that none of the meth-
ods of protecting rights and their implementation can be ensured in the 
intolerable situation in our country. International organizations that were 
founded precisely to ensure the rights and freedoms of individuals today, 
one can say — do not justify the purpose of their establishment. There are 
great shortcomings that exist in international law, in humanitarian law, and 
in civil law. It is necessary to look for new ways of ensuring the exercise 
of the inalienable rights of a person. In the future of our country, efforts 
must be made to guarantee the economic development in order to be able 
to exercise basic natural rights in practice (the right to health care, medical 
assistance, the elimination of life-threatening dangers, the right to person-
al integrity, etc.). As the experience of economically developed countries 
shows, the high level of financial security of social institutions plays a lead-
ing role in the transition from declaratively specified rights and freedoms to 
their immediate implementation in a sufficient amount for all citizens of 
the country.
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ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ОСОБАМ,  
ЩО ВТРАТИЛИ МАЙНО В УМОВАХ ВІЙНИ

Початок повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 
2022 року тільки активізувало цілий комплекс проблем, що є наслід-
ком восьмирічних військових дій на Донбасі, анексії Криму. Власне, 
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саме зараз у 2022 році більш активізувалася проблема втрати, пошко-
дження у тому числі і свавільного захоплення збройними угрупован-
нями майна, неможливості його правового захисту, у т. ч. у судовому 
порядку на окупованих територіях. Емпіричними джерелами тез до-
повідей стали відповідні міжнародні та національні нормативно-пра-
вові акти та судова практика.

Приватна власність громадян любої правової сучасної держави є 
недоторканим правовим об’єктом, у тому числі й під час повномас-
штабної війни в країні. Причиною посилити захист майнового пра-
ва є збереження власності від наслідків воєнних дій і забезпечення 
використання майном цивільним населенням. А при пошкодженні, 
знищенні житла розробити певний механізм дій за допомогою якого 
громадян міг би легко заявити про свою втрату та отримати компен-
сацією, реституцію через це. Тому, що якщо судити з досвіду держави 
з виплати компенсації за пошкоджене майно на території збройного 
конфлікту Донецької та Луганської областей, раніше цей процес був 
дуже довготривалий та маловизначений на законодавчому рівні. Ви-
рішувався лише через позив до суду від постраждалого власника і од-
номанітна судова практика у справах такої категорії не сформована, 
оскільки відповідачем у таких справах є держава. Через це держава в 
умовах повномасштабної війни Росії проти України розробила більш 
спрощений механізм подачі позову на компенсацію за пошкоджене 
житло через національний сервіс «Дія», його телефонний додаток та 
вебсайт. При цьому вам потрібно мати лише: дані про об’єкт, що було 
пошкоджено; фото, якщо вони є, та опис пошкоджень; та ваші кон-
тактні дані. Але, при цьому потрібно зауважити, компенсації будуть 
виплачуватися лише за зруйновані або частково пошкоджені житлові 
будинки, квартири та житлові приміщення. На нежитлову нерухо-
мість, побутову техніку, транспортні засоби та інші предмети поки що 
компенсація не передбачена. Ще невідомо, як буде нараховуватись 
компенсація і звідки будуть братися кошти на її виплату, якщо раніше 
це було відтворено шляхом стягнення коштів з державного та місце-
вих бюджетів через органи Державної казначейської служби Украї-
ни. Також, якщо є трудності з подачею заяви про пошкоджене майно 
онлайн, можна звернутися офлайн до ЦНАПу або до нотаріуса. Для 
цього вам знадобиться лише: РНОКПП та паспорт; фото пошко-
джень, якщо є; електронна скринька. Але перед тим, як звертатися 
до ЦНАП, потрібно перевірити, чи приймають в обраному відділені 
повідомлення про пошкоджене майно, це можна зробити в службі 
підтримки Дії.

Можна з впевненістю сказати про те, що Україна дуже сильно 
розвинулась в питанні відшкодування шкоди завданою Російською 
Федерацією починаючи з 2014 року та продовжуючи це робити в по-
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вномасштабному наступі з 2022 року, але досі є чи не мало питань в 
цій проблемі, що остаються невирішеними. Наприклад: відсутність 
компенсації за моральну шкоду при втраті майна, не встановлена 
мінімальна сума компенсації на законодавчому рівні, максимальна 
сума компенсації не відповідає ринку майна при розгляді у судовому 
порядку та інші.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 
У ВИРІШЕНІ СПОРІВ

Світова економіка є важливою складовою нормального існування 
і розвитку людства. На початку ХХІ століття розпочався новий етап 
зростання багатонаціональних компаній світового рівня. Це спрово-
кувало зростання ризиків щодо укладання договорів з іноземними 
партнерами. Які призводять до появи проблемних питань щодо регу-
лювання правовідносин, які можуть бути врегульовані в міжнародних 
комерційних арбітражних інституціях.

Роль міжнародного комерційного арбітражу у вирішені спорів до-
сліджували багато науковців та дослідників. Найвідоміші є праці та-
ких учених, практичних фахівців, як: О. О. Квасніцька, А. С. Кириль-
чук, В. І. Нагнибіда, Б. В. Тилюк. В. Федичин, О. Хрімлі. Проте дана 
тема не втрачає своєї актуальності і потребує більшого дослідження 
для подолання прогалин, які виникають з договірних відносинах.

Вирішення спору, який виникає з іноземною компанією мож-
на розв’язати за допомогою міжнародного комерційного арбітражу 
(МКА). Головною функцією якого є врегулювання спорів, що вини-
кають з комерційних суперечок. Створення МКА дає врегулювання 
спорів, які передбачити заздалегідь неможливо, а сторони не бажають 
приймати участь в тривалій судовій процедури в державних судах.

Відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» можна укласти арбітражну угоду. Це не просто письмова 
угода, яка буде регулювати право сторін з проблемних питань, але й 
передачу до арбітражу спору, який виникає між ними в зв’язку з будь-
якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають 
вони договірний характер чи ні [1]. Сторони укладають її задля того 
щоб передбачити ті ситуації або форс-мажорні обставини, які можуть 



95

мати вкрай негативні наслідки для сторін. Сторони право визначи-
тися зі способом врегулювання спору, а також де буде розглядатися. 
Арбітражна угода протиставляється не тільки звичайному судовому 
процесу вирішення спорів, але й іншим альтернативним процедурам 
(переговори, посередництво), в той же час не стає відособленим від 
системи альтернативного вирішення спорів, наприклад від прими-
рювальних процедур. Щодо її форми то сторони можуть укласти у 
вигляді застереження, задля того, щоб на майбутнє передбачити роз-
гляду спору. Але на практиці це зустрічається доволі рідко [3]. 

Діяльність МКА регламентується Регламентом. Він у свою чергу 
визначає коло суб’єктів спору та орган в якому буде діяти. Якщо сто-
рони звертаються до постійно діючого МКА, то він має процедуру за 
якої буде вирішуватися сам спір:

– внести в письмовій формі зміни до обраного Регламенту; 
– арбітражний розгляд дає можливість сторонам обрати не лише 

арбітражну процедуру, а й право, яке буде застосовуватись; 
– за відсутності такої згоди сторін арбітражний суд застосовує 

право згідно з колізійними нормами; 
– арбітражне судочинство передбачає також погодження мови 

провадження;
– арбітражне рішення. Сторони повинні розуміти, що саме це рі-

шення не буде підлягати оскарженню, хоча є випадки коли рішення 
буде визнано не дійсним на підставі ст. ІХ Європейської конвенції 
про зовнішньо-торгівельний арбітраж [2]. 

Яке право застосовує МКА при вирішені спору в Україні? Насам-
перед сторонам надається можливість самостійно обрати право, яке 
буде застосовано по справі. Якщо сторони згоди не дійшли то суд в 
праві сам обрати його для вирішення спору. Найпоширенішим є за-
стосування Нью-Йоркської конвенції 1958 року. Її сутністю є прин-
ципи автономної волі сторін та колізійна прив’язка [3]. Якщо в ньому 
не висловлено іншого наміру, будь-яке положення права або систе-
ми права будь-якої держави повинно тлумачитись як таке, що без-
посередньо відсилає до матеріального права цієї держави, а не до її 
колізійної норми. А у випадках коли зі сторін не було цих дій то суд 
буде застосовувати принцип колізійної прив’язки. Також керується 
Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Осо-
бливість обрання права полягає в тому, щоб всі подальші дії та питан-
ня були врегульованими і не затримували розгляд самого процесу. Бо 
арбітражний суд дуже просто і чітко вирішує дані питання. А голо-
вним завданням арбітра полягає в правильній кваліфікації вирішен-
ню спору.

Чому виникають такі спори? По-перше, кожна сторона має права 
в своїй державі і не завжди враховує право іншої сторони (іноземного 
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елемента). Вони ще на самому початку в переговорах визначилися з 
рядом їхніх прав та обов’язків. А тепер, коли виникає спір, мирно до-
мовившись чомусь не виходить. По-друге, порушення договору. По-
третє, кожна з сторін не може передбачити ті обставини, які вини-
кають з юридичних фактів і це призводить до зміни або припинення 
домовленостей. По-четверте, неможливість залучення третіх осіб до 
процесу. Серед мінусів є плюси даного розгляду, це:

– кондифенційність. Рішення не може бути оприлюднено без зго-
ди на те сторін;

– простота судового процесу. Надається сторонам самостійно об-
рати процедуру розгляду;

– неупередженість арбітрів. Важливістю у виборі арбітра є те, щоб 
він не був пов’язаний із предметом спору.

Підсумовуючи вище сказане може відмітити, що роль міжнарод-
ного комерційного арбітражу у вирішені спорів є головним атрибу-
том. Без його участі сторонам важко дійти домовленостей в міжна-
родних відносинах. МКА є вирішенню проблемних спорів, які на 
перший погляд неможливо розгледіти. Особливість полягає в тому, 
що на етапі укладення угоди сторони можуть передбачити право, 
яке у випадку виникнення спору буде застосовуватися до вирішення 
справи. Арбітражний розгляд є більш швидким і сторони, як прави-
ло, йому більше довіряють.

Використані джерела

1. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24 лютого 
1994 р. № 4002-XIІ / Верховна рада України офіційний веб-портал. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4002–12 (дата звернення 12.11.2022).

2. Тилюк Б. В. Міжнародний комерційний арбітраж як один із органів, які 
вирішують зовнішньоекономічні спори. Господарське право та процес в 
умовах трансформації суспільних відносин : матеріали Всеукраїнської на-
уково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 
27 вересня 2018 р. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 233–237.

3. Нагнибіда В. І. Проблеми визначення іноземного елементу при вирішен-
ні спорів у міжнародному комерційному арбітражі. Часопис Київського 
університету права. 2020. № 1. С. 361–363.



97

Кубінець І. М.,
студентка 3 курсу Миколаївського навчально-наукового інституту права

Національного університету «Одеська юридична академія» 
Науковий керівник — ст. викладач Данильченко О. В.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Поняття сім’я кожен з нас розуміє по різному, але думки сходяться 
на тому, що це родина яка складається з чоловіка, дружини, дітей та 
інших родичів, які проживають разом. Сім’я є основоположним осе-
редком суспільства в якому народжується і виховується дитина.

Питання виникнення прав та обов’язків батьків і дітей у своїх 
працях досліджували такі науковці, як: В. І. Борисова, А. О. Дудко, 
М. М. Дякович, О. М. Калітенко, Т. М. Кійко, В. П. Мироненко.

Права і обов’язки між батьками і дітьми виникають з моменту 
народження, юридичним фактом, що їх породжують є походження 
дитини. Вони охоплюють сферу забезпечення природного існування 
дитини, формування її як учасника соціуму, що включають обов’язки 
виховання, навчання і підготовки до самостійного життя. Але коли 
дитина підростає то починає сприймати цей світ по іншому і це стає 
проблемою у її вихованні. Не порозуміння є появою конфлікту який 
важко вирішити навіть досвідченим батькам [2]. 

Згідно із законодавством України на батьків покладаються такі 
права та обов’язки. Серед них це:

– забрати дитину із пологового будинку, дати прізвище та ім’я;
– зареєструвати народження дитини в органах державної реєстра-

ції актів цивільного стану;
– виховувати та забезпечувати;
– підготувати до самостійності;
– утримувати дитину до досягнення повноліття ;
– забезпечити здобуття повної загальної освіти [1].
Батьки повинні пам’ятати, що дитина це не копія їх самих. Вона 

також має свої інтереси та погляди. Якщо батьки не будуть їх поважа-
ти, то ким в дорослому житті стане їхня дитина. Чи зможе вона реалі-
зувати себе в суспільстві, серед незнайомих їй людей, знайти з ними 
спільну мову, вирішити життєві проблеми та негаразди, з якими сти-
кається кожна людина. Але на практиці зустрічаються випадки коли 
батьки дуже опікували свою дитину, і це має свої мінуси. По-перше, 
надмірна опіка батьків до дитини не дає їй самостійно прийняти рі-
шення. Наприклад це може стосуватися дрібних побутових правочи-
нів. Коли вона отримала стипендію за високі досягнення по навчан-
ню та планувала ці кошти витратити на власні потреби, але батьки 
вирішили по іншому. Найчастіше чуємо від батьків, що в тебе і так 
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все вистачає для чого її займатися марнотратством. В цей час дити-
на сприймає батьків як зовсім чужих осіб. Можливо отримавши цей 
заробіток вона планувала його відсвяткувати разом з батьками, але 
вони не дали можливості вибору. Згодом вона почне погоджуватися з 
батьками, бо їм краще знати як розпоряджатися власними коштами. 
І це призведе до залежності від думок та дій інших а не від неї самої. 

По-друге, не чути самої дитини. Навіть маленьке висловлення 
може не подобатися батькам і вони не сприйматимуть їх всерйоз. Це 
впливає на сам характер. Коли вже доросла особа в майбутньому буде 
боятися самостійно висловлюватися. В неї не буде багато друзів та 
знайомих, з якими можна провести вільний час, або займатися спіль-
ною справою. 

По-третє, не дозволяли використовувати вільний час з друзями, бо 
вважали, що в майбутньому вона стане на лихий шлях. Але це зіграє 
злий жарт з батьками. Уявімо, як ця дитина, коли почне вчитися в уні-
верситеті, чи буде вона такою, як була вдома. На практиці зустрічаємо 
випадки коли дитина будучи зразковою, попадаючи в компанію вона 
хоче спробувати абсолютно все. І це призводить навіть до летальних 
випадків. Отже, батькам потрібно навчитися слухати, довіряти та в 
потрібний час підставити своє плече на поміч своєї дитини, якщо вже 
без їхнього втручання проблему вирішити неможливо. 

Права та обов’язки дитини в наш час охороняються законодав-
ством України. Серед них виділяють такі:

– на безперешкодне спілкування з батьками. Кожна дитина має 
право спілкуватися з обома батьками навіть якщо вони не прожива-
ють разом через розлучення;

– на батьківське піклування та догляд. Воно регулюється законо-
давством, де дитина має право на невиконанню батьками своїх прав 
та обов’язків щодо неї, звернутися за захистом до органу опіки та 
піклування або інших органів державної влади, місцевого самовря-
дування, а в окремих випадках до суду, якщо дитині на цей момент 
виповнилось 14 років;

– на утримання до досягнення повноліття. Обов’язок утримання 
дитини та способи визначаються за домовленістю між батьками. Най-
частіше це стосується аліментів. Кошти які отримані на утримання ди-
тини є власністю дитини а не того з батьків хто проживає разом з нею; 

– з повагою ставитися до батьків та інших осіб, які піклуються 
про неї;

– піклуватися про власних батьків та утримувати їх через непра-
цездатність або хворобу. Вони повинні пам’ятати, що не лише батьки 
мають утримувати дитину, ай вони самі; 

– право власності на майно, яке призначене для її розвитку, на-
вчанню, а також вихованню[1]. 
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Майно дітей належатиме тільки їм а не батькам. В наш час це є 
більш проблемним питанням. Багато хто не розуміє значення майно 
дитини або майно батьків. Відповідно до законодавства України, яке 
передбачає режим роздільного майна батьків і дітей. Наприклад, для 
навчання дитини батьки придбали сучасний комп’ютер та смартфон, 
який буде належати лише дитині. Батьки повинні це розуміти. На да-
ний час це вже є власністю дитини. 

Майно батьків теж не є власністю дитини. Воно може буде лише 
на праві спадкування або дарування одного з батьків. З власного во-
левиявлення батьки можуть подарувати своєї дитини квартиру чи не-
рухоме майно, яке вони мають. І з цього моменту воно лише тоді буде 
містити частку майно батьків, яке згодом перейде у власність дитини. 

Підсумовуючи викладене: згідно із законодавством України ви-
значено права і обов’язки батьків та дітей, які мають важливе зна-
чення як для сім’ї і так для суспільства в цілому. Обов’язок батьків 
полягає виховані у дитини почуття гідності, взаємоповаги до кожно-
го члена родини і до суспільства в цілому. Українське законодавство 
розвивається в тісному контакті з Європейським законодавством. 
Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини в 1991 році. Тим 
самим підтвердила, що вона зобов’язується поважати та підтримува-
ти ці права [3]. 

Відповідно до законодавства України неналежне виконання 
батьками своїх прав і обов’язків до дитини передбачається відпові-
дальність. Батьки повинні виконувати їх незалежно від того чи про-
живають вони спільно чи окремо від дитини. Також діти повинні 
піклуватися про своїх батьків та виконувати свої права та обов’язки. 
Бо батьки в нашому житті відіграють важливу роль. Повнолітні діти 
мають обов’язок перед своїми батьками.
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НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ:  
ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІСТЬ

Кожен, хто хоча б раз у житті мав справу з оформленням докумен-
тів, добре розуміє, наскільки важливою є роль нотаріуса. Нотаріус по-
свідчує довіреності фізичних осіб, заповіти, договори про відчуження 
нерухомого майна, видає свідоцтва про право на спадщину та вчиняє 
безліч інших нотаріальних дій. Без нотаріального посвідчення не-
можливо укласти шлюбний договір, договір про утримання дитини, 
оформити заяву-дозвіл про виїзд дитини за кордон з одним із батьків 
тощо.

Незважаючи на те, що в Україні тривають бойові дії із-за повно-
масштабного вторгнення на територію України військ РФ, яке розпо-
чалося 24 лютого 2022 року, вносить свої корективи у всі без винятку 
сфери нашого життя. Попри те, що у багатьох областях точаться за-
пеклі бої й мирні жителі потерпають від ворожих обстрілів, існують 
процеси, які навіть війна не може поставити «на паузу». До таких на-
лежить зокрема і нотаріальна діяльність.

Слід зазначити, що українські нотаріуси продовжують свою ро-
боту з метою забезпечення потреб громадян у вчиненні нотаріальних 
дій.

Державні та приватні нотаріуси України в умовах воєнного стану 
продовжують працювати та вчиняти невідкладні нотаріальні дії (за-
свідчувати довіреності, заповіти, засвідчувати справжність підпису на 
заявах, заводити спадкові справи), крім міст та районів, де така мож-
ливість відсутня у зв’язку з веденням активних бойових дій.

Незважаючи на розвиток інформаційних технологій, необхідно 
зміцнювати роль нотаріуса.

Треба відмітити, що основна мета інформаційних технологій — це 
упередити шахрайські схеми, а також спростити життя пересічних 
громадян та професіоналів, якими є нотаріуси. Тобто інформаційні 
технології мають бути інструментом руках професійного нотаріуса.

Можливо, слід ввести у практику можливість участі сторін у нота-
ріальній дії дистанційно, шляхом відео-конференції. Підписи в тако-
му випадку накладаються з використанням цифрових технологій на 
файл формату pdf за допомогою нотаріуса.

Найважливішим недоліком майже всіх розроблених наразі зако-
нопроектів є цілковите ігнорування процесуального характеру нота-
ріальної діяльності, яка передбачає досить велике коло юридичних 
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дій, здійснюваних у рамках нотаріального провадження з приводу 
розгляду і вирішення конкретної нотаріальної справи.

З цієї точки зору нотаріальне законодавство мало б не просто ре-
тельно врегульовувати загальні та спеціальні правила вчинення но-
таріальних дій, тобто процедурні аспекти, але й унормовувати такі 
підстави для скасування нотаріального акта, як його незаконність 
та необґрунтованість. Це було б на користь і нотаріусам, які мали 
б гарантії того, що в їх діях, які вчинені з дотриманням процедур-
них правил, не буде виявлено в подальшому порушення закону, і 
заінтере сованим особам, які отримували б сталий нотаріальний акт, 
зміст якого в подальшому не міг би бути оспорений показаннями 
свідків.

Нотаріальна діяльність має превентивний (попереджувальний) 
характер, захищаючи права і законні інтереси громадян від можливих 
порушень у майбутньому, надаючи нотаріальним документам без-
спірний характер. Правочин, засвідчений у нотаріальному порядку, 
гарантує набувачу прав убезпечення від усяких несподіванок, є пра-
вомірним і стійким.

Таким чином, нотаріальний процес є специфічною правовою 
формою діяльності, сутність якої полягає в тому, що в її межах здій-
снюється застосування правових норм через реалізацію нотаріусами 
юрисдикційних повноважень щодо безспірних справ.

Наразі нотаріальні дії на території України в умовах воєнного ста-
ну здійснюються з урахуванням таких особливостей:

1. Посвідчення заповітів та довіреностей здійснюється без обов’яз-
кового використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

2. Засвідчення справжності підписів на будь яких документах, в 
тому числі підпису на заяві про надання дозволу на виїзд дитини за 
кордон строком до трьох місяців, здійснюється без використання 
спеціальних бланків нотаріальних документів.

3. На час дії воєнного стану зупиняється перебіг строку для при-
йняття спадщини. Свідоцтво про право на спадщину видається спад-
коємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

4. У вчиненні нотаріальних дій відмовляється, або ж зупиняються 
незавершені нотаріальні дії, до прийняття та набрання чинності Зако-
ном України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних 
з державою-агресором, у разі звернення:

– громадянина Російської Ферерації (крім тих, які проживають на 
території України на законних підставах);

– юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до за-
конодавства Російської Ферерації.

5. Забороняється вчинення виконавчих написів за кредитними 
договорами, які не є нотаріально посвідченими.
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6. Встановлено спеціальний принцип територіальної прив’язки у 
разі нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухо-
мого майна, іпотеки, довірчої власності на нерухоме майно.

7. Нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу 
(виділу) нерухомого майна, спадкових договорів та інших визначених 
законом договорів, довіреностей та окремих нотаріальних докумен-
тів, здійснюється виключно нотаріусами, включеними до переліку 
нотаріусів, затвердженого Міністерством юстиції. Визначено крите-
рії, за якими нотаріус може бути включений до такого переліку.

8. Забороняється вчинення нотаріальних дій щодо цінного май-
на нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах 
визначених Міністерством юстиції адміністративно-територіальних 
одиниць, де припиняється доступ користувачів до єдиних та держав-
них реєстрів.

Станом на початок травня 2022 року із загальної кількості 6600 но-
таріусів в Україні нотаріальні дії вчиняють орієнтовно лише 2500 но-
таріусів. Наразі точне число діючих нотаріусів встановити важко че-
рез постійну зміну оперативної обстановки щодо бойових дій, масове 
переміщення населення у більш безпечні регіони України, а також за 
межі України.

Підсумовуючи вище сказане, свідчить про необхідність серйозно-
го доопрацювання проектів Закону з тим, щоб вдосконалити правове 
регулювання організаційних питань нотаріальної діяльності та нота-
ріально-процесуальних правовідносин. Уявляється, що з цієї точки 
зору доцільним було б прийняття не нового Закону «Про нотаріат», 
а принаймні двох законодавчих актів: Закону «Про організацію но-
таріату» та Нотаріального процесуального кодексу, який відбивав би 
процесуальну природу нотаріальної діяльності, регулював процедуру 
вчинення нотаріальних дій та забезпечував гарантії функціонування 
нотаріату.

Важливо зазначити, що в умовах воєнного стану законодавство 
України активно змінюється і продовжує адаптуватися до нових ре-
алій. Не є виключенням і нормативно-правові акти, що регулюють 
сферу нотаріату.
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
В УКРАЇНІ

Державна власність на сьогодні є актуальною темою для дослі-
джень, що можна пояснити декількома причинами. З одного боку, 
значна кількість державних об’єктів потребує підвищення ефектив-
ності управління, що призводить до перетворення державних під-
приємств на більш ефективні організаційно-правові форми існуван-
ня юридичної особи. З іншого боку, сильна конкуренція за державне 
майно зумовлює необхідність забезпечення прозорості процесів при-
ватизації.

Варто зазначити, що надаючи приватну власність особам, держава 
створює умови для економічної свободи, оскільки приватна власність 
є економічною основою свободи особистості, її незалежності від дер-
жави [1, с. 125]. Роздержавлення та приватизація мають вирішальне 
значення для появи недержавних форм власності.

У науковій літературі немає єдиного, загальноприйнятого визна-
чення терміна «приватизація». Наприклад, у тлумачному лексиконі 
термін «приватизація» визначається як передача у приватну власність 
об’єктів державної чи комунальної власності (земель, промислових 
підприємств, банків, засобів транспорту та зв’язку, акцій, культурних 
цінностей тощо) платно або безкоштовно [2].

У вітчизняному законодавстві поняття приватизації визначено у 
статті 1 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна майна». Зокрема, цією статтею приватизація державного 
або комунального майна майна визначається як платне відчуження 
майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на ко-
ристь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону 
можуть бути покупцями [3].

В Україні офіційно визначено та заплановано три основні спосо-
би приватизації та формування підприємницького сектору [4, с. 296]: 
оренда державних підприємств трудовими колективами з наступним 
викупом і перетворенням на неподільне колективне підприємство 
(«сімейне підприємство») або закрите акціонерне товариство; корпо-
ратизація (участь, акціонування) державних компаній з подальшим 
відкритим продажем акцій через аукціони та торгово-інвестиційні 
конкурси; безготівкова сертифікована масова приватизація з рядом 
переваг для робочих груп і керівників підприємств.
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Приватизація мала численні концептуальні, нормативні, право-
ві, організаційні, методологічні, економічні, правові та інформаційні 
недоліки. Зокрема, слід зазначити, що приватизація часто здійсню-
валася сумнівними, а часто й злочинними методами. На найвищому 
рівні офіційно визнано, що держава насправді не контролює ці про-
цеси [5].

Для забезпечення високої ефективності приватизаційних проце-
сів необхідно забезпечити вирішення комплексу системних проблем, 
які виникали під час їх проведення в минулому. Основними завдан-
нями влади в цьому контексті є:

– повернення довіри населення до приватизації. Немає необ-
хідності шукати конкретні засоби для вирішення проблеми. Досить 
проводити прозору, зрозумілу та ефективну політику приватизації, 
враховуючи інтереси пересічних громадян, використовуючи там, де 
необхідно, відповідні соціальні амортизатори в технологіях привати-
зації;

– стратегічна спрямованість розподілу коштів приватизації. У про-
цесі реалізації «нової хвилі» приватизації в Україні слід забезпечити, 
щоб більша частка отриманих коштів спрямовувалась на інвестиції в 
модернізацію національної економіки. Для цього в рамках загально-
го бюджету необхідно виділити окремий бюджет розвитку, до якого 
зараховувати всі інвестиційні видатки бюджету та переважну частину 
надходжень від приватизації.

– оптимізація структури державного сектору. Досягнення постав-
леної мети можна буде забезпечити шляхом встановлення чіткого пе-
реліку пріоритетних галузей для приватизації та галузей, які мають 
залишитися у державній власності, та розробки програми підготовки 
галузей до приватизації; 

– забезпечення прозорості процесу приватизації та зменшення 
можливостей для корупції. Для цього необхідно переглянути норма-
тивно-правову базу, яка регулює порядок проведення приватизацій-
них процесів, та посилити відповідальність за вчинення протиправ-
них дій уповноважених осіб;

– підвищення ефективності управління державними підприєм-
ствами;

– участь громадськості в приватизаційних процесах. Досягненню 
цієї мети сприяє створення спеціальних дорадчих, консультаційних, 
інформаційних комітетів і профспілок.

Тому приватизація є одним із найважливіших рушійних елементів 
розвитку національної економіки та здійснення ринкових перетво-
рень. Проте аналіз практики процесу приватизації в Україні свідчить 
про наявність факторів його вразливості, зумовлених, з одного боку, 
недосконалістю законодавства, а з іншого — неефективністю дер-
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жавного управління та контролю в цій сфері. Усе це створює загро-
зи національній безпеці України в економічній та соціальній сферах. 
Усунення наявних проблем потребує негайного системного вирішен-
ня низки завдань, найважливішими з яких є: повернення довіри сус-
пільства до приватизації; стратегічна спрямованість розподілу коштів 
приватизації; оптимізація структури державного сектору; забезпе-
чення прозорості процесу приватизації та зменшення можливостей 
для корупції; підвищення ефективності управління державними під-
приємствами; участь громадськості в приватизаційних процесах. Ці 
напрями є найбільш перспективними для подальших досліджень у 
аналізованому нами напрямку.
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СПІВПРАЦЯ МІЖ ЄС ТА РАДОЮ ЄВРОПИ

Правові системи Європейського Союзу та Ради Європи беруть 
участь у формуванні європейського права та тісно взаємодіють у сфе-
рі правового співробітництва як засновники європейського право-
вого простору шляхом удосконалення міжнародно-правових норм, 
оскільки всі держави-члени ЄС є одночасно членами РЄ. Сьогодні 
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Рада Європи та ЄС продовжують активно співпрацювати, сприяючи 
та підтримуючи демократію, використовуючи різні правові інстру-
менти та правові засоби на всіх рівнях, утворюючи єдиний європей-
ський правовий простір.

У міжнародно-правовій літературі немає єдиних поглядів на при-
роду права ЄС. Деякі автори вважають, що право ЄС — це сукупність 
правових норм, створених його інститутами [1, c. 89], інші — що пра-
во Європейського Союзу є міжнародним правом [2, с. 80], ще інші — 
так, що воно має комплексний характер, тобто не може бути відок-
ремлене від загального міжнародного права і водночас певна його 
частина є формою координації, зближення та уніфікації внутрішньо-
го права держав-учасниць [1, с. 87].

Стосовно права ЄС слід зазначити, що воно складається з двох 
елементів:

1) норми та принципи міжнародного права, що визначають мету 
та зміст співробітництва держав-учасниць у сферах загальної зовніш-
ньої політики та політики безпеки та правосуддя, а також внутрішніх 
справ;

2) міжнародно-правові норми та принципи, що мають спеціаль-
ний характер і отримали в науці та практиці загальне позначення 
«право Співтовариства» [3, с. 235].

Функціонування та розвиток правової системи ЄС нерозривно 
пов’язане з правовими системами таких організацій, як Організа-
ція з безпеки та співробітництва в Європі, діяльністю Ради Європи, 
інших організацій і, звичайно, з національною правовою системою 
держав-членів. Так, формуючи концепцію захисту основних прав 
людини у справі Міжнародної торгової асоціації, Суд ЄС зазначив, 
що джерелом цих прав є «спільні для держав-членів конституційні 
традиції» [4].

Незаперечним є те, що правова система Ради Європи є невід’ємною 
частиною міжнародного права, яка формується та функціонує на 
основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права, пра-
вової природи, правового статусу та багаторічної практики Ради Єв-
ропи.

Примітно, що сфера захисту прав людини вважалася засновника-
ми Європейських співтовариств нехарактерною для їхніх правових 
систем, заснованих на процесах економічної інтеграції. Європейські 
співтовариства прямо не розглядали цю сферу, яка навмисно була ви-
ключена з їхніх установчих договорів та інтеграційних пріоритетів, 
оскільки вона входила до компетенції Ради Європи на регіональному 
рівні. Конвенція (посилання на яку також стосується Протоколів) є 
основою європейської системи захисту прав людини, характеризу-
ється дієвим та дієвим інституційним забезпеченням колективних 
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гарантій — механізмом контролю в особі Європейського суду з прав 
людини, який не тільки довів корисність свого існування, а й здобув 
авторитет як гарант дотримання норм Конвенції та як їх автентичний 
інтерпретатор [5, c. 60].

Поглиблення співпраці між ЄС та Радою Європи у сфері захис-
ту прав людини сприятиме інтенсифікації та ефективності співпраці 
між ними, координації діяльності та консолідації зусиль для побудо-
ви на їх основі загальноєвропейської системи прав людини, захист 
прав в рамках єдиного європейського судового простору, заснованого 
на спільних цінностях. Наразі між Судом та ЄСПЛ немає суборди-
нації, але Суд застосовує практику ЄСПЛ та обґрунтовує свою пози-
цію, що є яскравим прикладом вирішення конфліктів у сфері захисту 
прав людини в межах окремого регіону, а також відображає динаміку 
та тенденції розвитку європейської інтеграції. Конвенція виявилася 
цінним нормативним довідником не тільки для держав, а й для інших 
суб’єктів міжнародного права.

Право Ради Європи продовжує відігравати принципово важливу 
роль у демократичній трансформації більшості європейських держав, 
зазначають українські вчені. Так, О. Кресін підкреслює її внесок у 
процес посткомуністичного транзиту колишніх радянських респу-
блік [6, с. 149]. У цьому контексті М. М. Гнатовський зазначає, що 
«саме в Раді Європи були досягнуті перші позитивні приклади право-
вої співпраці європейських держав, які є складовими процесу ство-
рення «європейського правового простору» [7, с. 54].

Рада Європи та ЄС є двома головними регіональними організаці-
ями, які працюють на одну (хоча й різними шляхами) мету — єдність 
народів Європи. «Європейськість» як умова набуття «права на інте-
грацію» визнається згаданими організаціями для всіх держав, що те-
риторіально належать до Європи, правовий і політичний устрій яких 
відповідає критеріям демократичного політичного режиму, визнання 
принципу верховенство права, ефективність правових гарантій до-
тримання прав і свобод людини, що істотно розширює політико-пра-
вові кордони Європейського континенту.

Тому активний розвиток співробітництва між Радою Європи та 
ЄС суттєво впливає на розвиток сучасного міжнародного права че-
рез: 1) паралельне та спільне виконання законодавчої та правоохо-
ронної функцій у формуванні європейського права; 2) створення за-
гальноєвропейського простору правосуддя; 3) подальший розвиток 
інституту членства в праві міжнародних організацій; 4) подальший 
розвиток Інституту посольства ММО у сфері зовнішніх відносин; 
5) використання інноваційного методу у правотворчості міжнарод-
них організацій у праві міжнародних договорів — положень «про за-
міну» та «особливих» договорів; 6) встановлення єдиних стандартів 
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у законодавстві про права людини; 7) впровадження спільних про-
грам як найефективнішого інструменту в процесі демократизації та 
інтеграції до ЄС; 8) запровадження особливої форми співробітництва 
міжнародних організацій — асоційованого партнерства тощо.
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ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах сучасної економіки електронна комерція є необхідною 
умовою забезпечення належної конкурентоспроможності підпри-
ємств транспортної галузі.

Одним із видів діяльності суб’єктів господарювання транспортної 
сфери є забезпечення стабільного доходу шляхом розміщення інфор-
мації про них в мережі Інтернет. Така діяльність має декілька напрям-
ків: перше — суто інформаційне (створення сторінок в Інтернеті); 
другий — реклама, створення інформаційного порталу про компанію 
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з розширеними можливостями (можливість реєстрації); третій — ко-
мерційний (створення можливостей порталу продажу товарів через 
Інтернет, оплати товарів чи послуг банківськими картками та інші 
послуги).

Ця діяльність отримала назву — електронна комерція або інфор-
маційна економіка як різновид державної економіки.

У сучасній економіці електронна комерція є необхідною для за-
безпечення належної конкурентоспроможності підприємства тран-
спортної галузі.

Український науковець зазначає, що поява інформації створює 
загрози для інформаційної сфери. Ці загрози є частиною інформа-
ційного середовища та господарської діяльності всіх людей права. За-
грози призводять до появи категорії інформаційної безпеки, але вона 
включає багато елементів».

Пояснюючи свою позицію вчені припускають, що вона ґрунтуєть-
ся на такому:

а) обмеженість природних ресурсів; б) назріває економічна ката-
строфа; в) демографічний дисбаланс; г) посилення нерівномірності 
в економічному, промисловому та інформаційному розвитку різних 
країн та зростання їх нестабільності; д) прискорений розвиток висо-
ких технологій та інформаційних процесів у невеликій кількості най-
більш розвинених країн.

За таких умов масове впровадження нових методів господарю-
вання, розумне регулювання ринкової економіки та стійке глобальне 
моделювання та постійний моніторинг економічних і соціально-еко-
номічних процесів є єдиними шляхами уникнення негативних явищ 
та їх наслідків в економіці. Усього цього, на думку вчених, можна до-
сягти шляхом глобальної інформатизації. Тобто інформатизація всіх 
сфер життя суспільства. Це стосується і транспортної сфери (вантаж-
ні перевезення, логістика, пошта).

Суб’єктами господарювання транспортної галузі є підприємства 
всіх форм власності та організаційно-правових форм, які надають 
транспортні послуги.

Підприємства транспортної галузі повинні розвиватися відпо-
відно до вимог конкуренції не лише на внутрішньому, а й на євро-
пейському транспортному ринку. Тому підприємства транспортної 
галузі переважно беруть активну участь у розвитку інформаційної 
економіки.

Питання інформаційної економіки та інформаційної безпеки є 
ключовим аспектом у забезпеченні стабільності розвитку економіч-
ної сфери країни. Ці питання співвідносяться як загальні та часткові.

Інформаційна безпека підприємства транспортної галузі — це 
стан відсутності загроз і небезпек для підприємств, установ і організа-
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цій транспортної галузі з урахуванням імовірності отримання інфор-
мації з обмеженим доступом особами, які потенційно можуть завдати 
шкоди підприємству.

Насправді інформаційна безпека має три основні складові: пер-
ша складова — не національна (набір державних нормативних актів 
та їх застосування для забезпечення захисту інформації); друга скла-
дова — організаційна (активна організаційна робота шляхом прове-
дення заходів підприємства, присвячених інформаційній безпеці) і 
третя — економічна (тобто фінансове забезпечення діяльності з ін-
формаційної безпеки).

Нині в економічній сфері формується новий сегмент економічних 
відносин. Він базується на розробці та впровадженні суто інформа-
ційних продуктів. На ринку з’явився новий тип продукту — інформа-
ція в різних її формах.

Якщо говорити про державницькі принципи, то Стратегія розви-
тку інформаційного суспільства в Україні одним із основних напря-
мів розглядає розвиток електронної економіки. Тут держава стиму-
лює розвиток електронної економічної діяльності чи інших її видів з 
використанням ІКТ.

Одним із основних нормативно-правових актів у сфері інфор-
маційної безпеки є Закон України «Про інформацію». Окреслено 
ключові шляхи досягнення стану відсутності загроз і небезпек для 
інформаційного простору на макрорівні (держава) та мікрорівні (під-
приємства, установи та організації).

Тобто в економіці існує ризик неконтрольованого розвитку ін-
формаційних технологій та надмірного накопичення знань та їх не-
адекватного використання існуючим умовам. Отже, основою розви-
тку інформації та інформаційної економіки має бути забезпечення 
інформаційної безпеки. Останній має бути зосереджений як на адек-
ватному використанні інформації для економічного зростання сус-
пільства, так і на адекватному регулюванні інформаційного розвитку, 
зокрема в тих сферах, які можуть становити загрозу для суспільства 
(енергетична, екологічна, духовна, культурна).

Водночас, маючи на увазі інформаційну економіку, слід звернути 
увагу на її динаміку та темпи розвитку. Успіх приходить до тієї люди-
ни, яка не тільки отримує хороші результати, але й постійно зосере-
джується на вдосконаленні інструментів і технологій для досягнення 
таких результатів.

Тут слід зробити два проміжні висновки:
1. Об’єктивне розуміння сьогодення та майбутніх перспектив не 

може бути досягнуте лише професійними знаннями, існує потреба у 
більш глибокому знанні соціальних, економічних та політичних про-
цесів, аналізі їх наслідків, які відбуваються в суспільстві та світі.
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2. Нинішню економіку неможливо стабілізувати загалом, вона має 
постійно трансформуватися залежно від того, наскільки глибокі наші 
знання.

Основну роль в інформаційній економіці відіграє відмінність, 
нова ідея, яка несе в собі потенційну цінність незалежно від того, чи є 
вона продуктом, чи буде використана для створення більшої кількос-
ті товарів. Іншими словами, нова вартість формується з відмінностей 
інформаційного потенціалу суб’єктів. Разом з тим проблема інфор-
маційної безпеки, в тому числі транспортної галузі, залишається від-
критою.
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Конституція України проголошує, що державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
Виходячи з цього конституційного положення, можна стверджувати, 
що судова влада займає рівнозначне становище поряд із законодав-
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чою й виконавчою гілками державної влади. Вона виконує особливі, 
лише їй притаманні функції, отже, вирізняється з-поміж інших гілок 
влади наявністю виключних повноважень щодо здійснення право-
суддя. Однією з найважливіших ознак легітимності судової влади в 
її сучасному розумінні є те, що вона реалізується виключно шляхом 
здійснення правосуддя. Такий висновок можна, зокрема, зробити на 
основі аналізу положень ст. ст. 124, 127 Конституції України, у яких 
ідеться про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно суда-
ми та професійними суддями [1].

Однак в умовах сьогодення складно говорити про те, що цивіль-
не судочинство здійснюється виключно у формі правосуддя, що зна-
чною мірою зумовлено недосконалістю окремих норм цивільного 
процесуального законодавства.

Правосуддя — складне й багатогранне соціальне явище. Його 
форми та методи, функції, способи здійснення вдосконалювалися 
разом зі змінами типів соціально-політичного устрою. Перші пись-
мові настанови щодо належного здійснення правосуддя містяться в 
ієрогліфічних написах на стінах гробниць візирів з описом їхніх спе-
цифічних судових повноважень і деталізацією судової процедури. 
Вони належать до епохи фараонів XVIII–XIX династій Стародавньо-
го Єгипту (XVII–XVI ст. до Р. Х.). Так, у написі, відомому сучасній 
науці як «Призначення візира», міститься думка про необхідність 
справедливого, неупередженого суду: «Ось досягнеш ти успіху, вико-
нуючи свою посаду, вчинюючи правосуддя. Ось те, чого бажають, це 
здійснення правосуддя в реченнях візира». 

Настанови щодо додержання встановленої форми й процедури 
здійснення правосуд- дя містяться в написах, відомих як «Посадова 
інструкція візиру» та «Про службові обов’язки візира». Цінні вказів-
ки про те, що правителі Стародавнього Єгипту усвідомлювали ви-
рішальне значення правосуддя для стабілізації відносин у суспіль-
стві, містить зокрема указ фараона Хоремхеба (XIV ст. до Р. Х.) [3, 
с. 46–47]. 

Варто зазначити, що в наукових дискурсах на сьогодні немає єд-
ності щодо змісту правосуддя. Одні вчені доводять, що правосуд-
дя — форма діяльності суду, інші — основна функція суду. Зокрема 
К. В. Гусаров твердить, що судова влада реалізується шляхом здій-
снення правосуддя у формі цивільного, кримінального, адміністра-
тивного, конституційного, господарського судочинства, а правосуд-
дя є формою захисту права судовою владою. Правосуддя, як уважає 
вчений, — це єдина діяльність судових органів, яка полягає в необме-
женій судовій юрисдикції. Функції ж судової влади — це різні форми 
вияву правосуддя під час розгляду цивільних, кримінальних, госпо-
дарських і адміністративних справ [4, с. 9, 21].
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На думку А. В. Грищенко, правовий закон — це нормативно-пра-
вовий акт, спрямований на реалізацію конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, джерелом походження якого є суверенна 
воля народу, тотожна за своєю сутністю і своїм змістом гуманістич-
ним ідеям і загальновизнаним людським цінностям, а метою регулю-
вання є забезпечення існування громадянського суспільства, демо-
кратичної, соціальної, правової держави та досягнення верховенства 
права [5, с. 91]. 

Отже, закон є правовим лише в тому разі, якщо відповідає пев-
ним ознакам, а саме: виражає суверенну волю народу, відповідає 
гуманістичним ідеям і загальнолюдським цінностям, приймається 
в порядку та відповідно до Конституції України як акта установчої 
влади народу. Лише в цьому випадку «право» й «закон» стають то-
тожними категоріями. Тому складність тлумачення поняття «право-
суддя» пов’язана з тим, що не будь-який закон можна вважати пра-
вовим, а отже, рішення, прийняте навіть формально відповідно до 
закону, не завжди є актом правосуддя. У цьому контексті однією з 
проблем, яка виникає на шляху до здійснення правосуддя загалом 
і в цивільному судочинстві зокрема, є неоднакове праворозуміння 
і тлумачення суддею норм закону з їх наступним застосуванням до 
конкретної справи. 

Із цього приводу слушною видається думка В. С. Бігуна, який за-
значає, що суддею самостійно визначається, що є правом у кожному 
конкретному випадку, відповідно до вповноваженого розсуду. Відпо-
відність праву свідчить про правосудність рішення; водночас неви-
рішеними залишаються питання нюансів (критеріїв) правосудності у 
випадках суперечності закону та права [2, с. 121]. 

Погоджуючись із думкою науковця, сформулюємо одну з основ-
них проблем здійснення правосуддя в цивільному судочинстві — 
вільне, неоднакове та як наслідок не завжди правильне тлумачення 
й застосування правових норм суддями під час винесення рішень у 
цивільних справах. Про це, зокрема, свідчить аналіз судової практики 
з розгляду різних категорій цивільних справ.

Отже, для подальшого розвитку цивільного судочинства в Україні 
та формування ефективної моделі цивільного процесу необхідно пе-
редусім чітко усвідомити, що правосуддя має бути єдино можливою 
метою й одночасно способом здійснення судочинства в цивільних 
справах. Для цього потрібно суттєво розширити принципи цивільно-
го судочинства, визначені в розділі І ЦПК України, додавши такі з 
них, як справедливість, об’єктивність, верховенство права.
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РОЗІРВАННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Згідно ст.ст. 106–107 СК України вразі, якщо подружжя не має 
спільних дітей та досягло спільної згоди щодо припинення шлюбних 
відносин, то розірвання шлюбу можливе через органи ДРАЦС шля-
хом подання спільної заяви про розірвання шлюбу особисто або од-
ним з подружжя, в разі якщо другий з подружжя з поважних причин не 
може з’явитись, то таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну 
до неї, від його імені може подати інший з подружжя. У відповідності 
до ст.ст. 109–112 СК України у випадку, коли подружжя має неповно-
літніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, 
шлюб може бути розірваний виключно у судовому порядку. 

Однак в районах де ведуться активні бойові дії тимчасово призу-
пинена робота відділів ДРАЦС та районні, районні у містах, міські та 
міськрайонні суди, які в порядку позовного провадження розглядали 
спори про розірвання шлюбу. Так, відповідно до розпорядження Вер-
ховного Суду від 6 березня 2022 року № 1/0/9–22 змінюється терито-
ріальна підсудність судових справ сорока восьми судів у зв’язку з не-
можливістю здійснювати судами правосуддя під час дії воєнного стану 
[1] (станом на червень 2022 року три суди відновили свою роботу). 
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Таким чином згідно зі ст. 147 Закону України «Про судоустрій та 
статус судів» справи можуть подаватися до суду, який найбільш те-
риторіально наближений до суду, який не може здійснювати право-
суддя, або іншого визначеного суду ВС. Рішення Верховного Суду є 
також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді 
суду, територіальна підсудність якого змінюється [2]. Стосовно від-
ділів ДРАЦС, то на період дії воєнного стану в країні передбачена 
екстериторіальність в отриманні послуг, тож подружжя може зверну-
тися до будь-якого зручного відділу ДРАЦС відповідно до п. 14 гл. 1 
розд. II Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Украї-
ні, затверджених накзом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 
2000 року № 52/5 [3]. Варто врахувати, що органи, яким делеговано 
функції державної реєстрації, здійснюють свої повноваження без ви-
користання Державного реєстру актів цивільного стану громадян. 

Якщо обидва з подружжя перебувають за кордоном і хочуть роз-
лучитися і у них немає спільних неповнолітніх дітей, можна подати 
заяву про розірвання шлюбу до найближчої консульської установи 
України.

Зразок заяви надають на місці. Із собою треба мати паспорти, 
ідентифікаційні коди та оригінал свідоцтва про шлюб.

Якщо ж у подружжя є спільні діти або одна зі сторін не згодна роз-
лучатись, такі спори вирішуються у судовому порядку на території 
України.

Тож подружжю доведеться повернутися на Батьківщину або ж 
знайти адвоката, який подасть позов від їхнього імені та захистить ін-
тереси у суді. Для цього необхідно правильно оформити довіреність.

У випадку розлучення через суд, варто аналізувати: чи є між Укра-
їною та країною громадянства чоловіка або дружини міжнародний 
договір щодо вирішення цивільних та сімейних справ та як він врегу-
льовує питання розлучення. Наприклад, якщо особа одружена з по-
ляком, то розривати шлюб доведеться на території Польщі за місце-
вим законодавством.

Якщо такого договору немає, то необхідно керуватися Законом 
України «Про міжнародне приватне право».

Розірвати шлюб з іноземцем в Україні можна, якщо на території 
нашої держави відповідач має зареєстроване місце проживання чи 
перебування, а також якщо шлюб укладався в Україні.

В інших випадках, доведеться звертатися до суду тієї країни, де ви 
укладали шлюб.

За загальним правилом, розірвання шлюбу можливе через органи 
державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) та суд.

У випадку, якщо подружжя не має спільних дітей та досягло спіль-
ної згоди щодо припинення шлюбних відносин, то розірвання шлюбу 
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можливе через органи ДРАЦС шляхом подання заяви про розірвання 
шлюбу за місцем проживання одного з них. 

Зважаючи на те, що в окремих регіонах України, в яких відбува-
ються бойові дії, органи ДРАЦС не працюють через загрозу небезпе-
ки, а Міністерство юстиції України не надало роз’яснення з приводу 
того, чи має право подружжя або один із них, який/які бажають роз-
лучитись, звернутися до іншого територіального наближеного органу 
ДРАЦС, то наразі таке питання залишається відкритим.

Разсуковська Х. Ю., 
студентка 4 курсу Миколаївського юридичного фахового коледжу 
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ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО 
СТАНУ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Одним з основних завдань держави є гарантування прав людини 
та створення умов для їх реалізації й захисту. Права людини закріпле-
но насамперед в Конституції, а також в Цивільному кодексі України 
та інших законах. Проте поряд з закріпленням прав на законодавчому 
рівні встановлені і підстави їх обмеження.

Тема прав людини, межі їх здійснення та підстави й порядок об-
меження набуває особливої актуальності в умовах повномасштабної 
агресії Російської Ферерації проти України. Права людини в умо-
вах воєнного та надзвичайного стану досліджували такі науковці як 
Н. В. Вороніна, М. М. Гнатовський, Т. А. Занфірова, М. В. Корнієн-
ко, В. В. Обушко, О. В. Сенаторова, та ін.

Конституції сучасних держав передбачають, як правило, два ре-
жими здійснення державної влади — ординарний (звичайний) та 
екстраординарний (особливий правовий, надзвичайний). Особливий 
правовий режим здійснення державної влади передбачений для ситу-
ацій, за яких нормальне функціонування державних інститутів стає 
неможливим і необхідно відновити конституційний правопорядок 
на всій території держави або в окремих територіальних утвореннях. 
Підставою для запровадження надзвичайного режиму є внутрішня чи 
зовнішня загроза конституційному устрою держави, а можливо, й іс-
нуванню самої держави. 

Введення будь-якого різновиду надзвичайного режиму означає 
насамперед перехід до надзвичайних методів управління державою, 
концентрацію владних повноважень у руках виконавчої влади, вста-



117

новлення додаткових обмежень прав та свобод особи. Конституція 
України 1996 р. встановлює два види особливого правового режиму — 
надзвичайний стан та воєнний стан.

Загальновідомо, що невід’ємним елементом режиму воєнного ста-
ну (і будь-якого надзвичайного режиму) є обмеження права і свободи 
людини і громадянина. Щодо визначення поняття обмеження прав і 
свобод людини, погоджуємося з О. В. Осинською, що це законодавче 
звуження змісту та (або) обсягу прав і свобод людини [1, с. 10].

Конституція закріплює принципи встановлення обмежень права 
і свободи особистості в умовах особливих режимів. У статті 64 Кон-
ституції сказано про конституційні права та свободи людини, котрі 
не можуть бути обмежені, крім деяких випадків, які предбачені за-
коном. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встанов-
люватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії 
цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбаче-
ні статтями 24, 25, 27–29, 40, 47, 51, 52, 55–63 цієї Конституції» [2]. 
Отже, з даної статті випливає, що в умовах надзвичайного режиму об-
меження прав особистості, по-перше, допустимі, по-друге, вводяться 
для забезпечення безпеки громадян та захисту конституційного ладу, 
по-третє, мають бути передбачені законом, по-четверте, мають межі, 
по-п’яте, встановлюються на певний термін, по-шосте, не повинні 
торкатися деяких прав і свобод.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, з 24 лютого 2022 
року тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, мо-
жуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадя-
нина, передбачені Конституцією України, а саме:

• статтею 30 (кожному гарантується недоторканність житла);
• статтею 31 (кожному гарантується таємниця листування, теле-

фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції);
• статтею 32 (ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України);
• статтею 33 (кожному, хто на законних підставах перебуває на 

території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір 
місця проживання, право вільно залишати територію України, за ви-
нятком обмежень, які встановлюються законом);

• статтею 41 (кожен має право володіти, користуватися і розпоря-
джатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, твор-
чої діяльності);

• статтею 42 (кожен має право на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом).

Щодо гарантій дотримання прав і свобод громадян у воєнний 
час, то запровадження режиму воєнного стану завжди пов’язане з 
їх обмеженням. Саме тому законодавче визначення правового ста-
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тусу громадян у таких умовах є необхідним для забезпечення дотри-
мання конституційних норм та відповідних міжнародно-правових 
зобов’язань; підтримання легітимності правового режиму воєнного 
стану; виконання зобов’язань влади перед громадянами щодо дотри-
мання їх прав і свобод в умовах воєнного часу; створення належного 
політичного, економічного та психологічного клімату на території, де 
оголошено воєнний стан.

На практиці виникає багато питань з правомірністю обмеження 
прав людини в умовах воєнного стану, зловживання правом, а також 
проблеми із захистом порушених прав під час війни. Наприклад, під 
час воєнного стану людина може бути позбавлена права на майно. 
Держава надає гарантії дотримання права власності, які забезпечують 
можливість власнику самостійно визначати свої правомочності щодо 
власного майна, включаючи можливість на добровільне відчуження 
майна. Так, ч.1 статті 319 Цивільного кодексу України [3] закрітлює 
те, що саме власник наділений правомочностями користуватися, 
розпоряджатися та володіти своїм майном. Проте у ч. 7 цієї ж статті 
міститься норма, яка передбачає у випадках, визначених в законах, 
можливість обмеження діяльності власника, а також встановлення 
обов’язку власника дозволити іншим особам користуватися своїм 
майном. Примусове відчуження майна допускається у встановленому 
законом порядку за подальшої компенсації. Примусове відчуження 
в режимі воєнного стану здійснюється за рішенням військового ко-
мандування (визначено у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про правовий ре-
жим воєнного стану» [4]), погодженому з місцевими адміністраціями. 
У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження чи вилу-
чення майна провадиться за рішенням військового командування без 
узгодження з місцевими органами влади.

Отже, на час дії воєнного стану частина цивільних прав, зокрема 
право власності, може обмежуватися, але виключно з підстав та в по-
рядку, встановленому законодавством. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

Відповідно до ч. 1 ст. 1223 ЦК України право на спадщину мають 
особи, зазначені у заповіті. Кожна недієздатна фізична особа має 
право заповідати своє майно особам, які входять або не входять до 
кола спадкоємців за законом, юридичних осіб, держави, територіаль-
них громад та інших суб’єктів публічного права. Спадковий договір 
має як основну, так і допоміжну мету. Основною метою спадкового 
договору є визначення правової долі належного розпорядження май-
на у разі смерті власника. Іншою метою є контрзахід у вигляді певних 
майнових чи немайнових дій, які повинен вчинити покупець. 

Відповідно до ст.1302 Цивільного кодексу України (далі — ЦК 
України) одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпо-
рядження другої сторони (відчужувача) та набуває право власності на 
майно відчужувача в момент передачі майна. його смерті [1, ст. 1302].

Заповіт, складений відчужувачем на майно, що є предметом спад-
кового договору, вважається недійсним незалежно від часу його 
створення. Якщо в цьому заповіті містяться відомості про майно від-
чужувача, яке не є предметом спадкового договору, то недійсним вва-
жається лише та частина, в якій розпорядження майном, зазначеним 
у спадковому договорі, вважається недійсним. Якщо відповідно до 
спадкового договору було зазначено, що певні дії покупець повинен 
здійснити після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача, якщо 
він не встиг виконати зазначені дії в повному обсязі, обов’язок щодо 
вчинення цих дій переходить до спадкоємців набувача [2, с. 50]. 

У юридичній літературі досі ведуться дискусії щодо того, чи на-
лежить спадковий договір до одностороннього чи двостороннього 
договору. Спадковий договір є: по-перше, консенсуальним, оскіль-
ки він вважається укладеним, коли сторони досягли згоди щодо всіх 
істотних умов у встановленій законом формі; по-друге, відплатним, 
оскільки кожна з договірних сторін зобов’язана здійснити зустрічну 
передачу майна; по-третє, двосторонній, оскільки цей договір є узго-
дженою процедурою двох осіб [2].

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що спадко-
вий договір є консенсуальним договором, це договір з подовженим 
терміном дії. Спадкові правовідносини існуватимуть завжди, що 
є причиною необхідності їх детального вивчення та узагальнення. 
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Спадковий договір — це перехід спадщини, тобто прав та обов’язків 
спадкодавця.

Зважаючи на вищезазначенi доводи, пропонуємо уточнити ч. 2 та 
ч. 3 ст. 1303 ЦК України i викласти її у такiй редакцiї: «Набувачем у 
спадковому договорi може бути повнолiтня дiєздатна фiзична особа 
або юридична особа». «Якщо набувачами є кiлька фiзичних осiб, вони 
стають пiсля смертi вiдчужувача спiввласниками майна, визначеного 
спадковим договором, на правi спiльної часткової власностi. Якщо 
набувачами є кілька фiзичних осiб, їх обов’язок перед вiдчужувачем 
є солiдарним». 

Крім того, суб’єктами цього договору можуть бути подружжя або 
один з подружжя. Особливістю спадкового договору, укладеного по-
дружжям, є спільне сумісне майно подружжя, а також особисте май-
но кожного з них. Запроваджується поступове спадкування: у разі 
смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі 
смерті останнього з подружжя майно переходить до набувача за спад-
ковим договором. Причому, кожен з подружжя може бути одночасно 
і набувачем і відчужувачем. Тому категорiя «подружжя», безумовно, 
потребує доповнень та уточнень, тому що деякi науковцi обстоюють 
позицiю, за якою набувачем у спадковому договорi не може бути по-
дружжя, деякi науковцi вважають навпаки [3].
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ СПАДКОВИХ ПРАВ

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що питання щодо об-
меження прав та свобод людини і громадянина, безперечно є одним 
із складних та дискусійних питань юридичної науки, а також правової 
системи виключно не тільки України, а й усієї світової спільноти.
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Хотів би відмітити, що у юридичній науці відсутня класифікація 
обмежень спадкових прав. Тим часом це питання має як теоретичне, 
так і практичне значення.

Загалом Рабінович П. М. зазначає, що обмеження є правовим за-
собом, спрямованим на стримування «деструктивної активності через 
утримання того чи іншого суспільного відношення у певних рамках» [5].

Нестерцова-Собакарь О. В. зазначає, що обмеження спадкових 
прав — це позбавлення окремих спадкових прав, призупинення їх 
здійснення, додаткові обтяження, заборони, що застосовуються су-
дом чи іншим уповноваженим органом до осіб, які вчинили право-
порушення або застосовуються за наявності інших передбачених за-
коном підстав [6].

Аналіз цивільного та спадкового законодавства дозволяє зробити 
висновок про те, що обмеження можна класифікувати: за суб’єктом, 
об’єктом прав, періодом часу, підставами та іншими критеріями.

До обмежень щодо суб’єкта спадкових правовідносин можна від-
нести: встановлення заборони на складання заповіту дитиною; за-
борона на складання усного заповіту; усунення від спадщини «негід-
них» спадкоємців; неможливість відмовитися від наслідування майна 
на користь інших осіб, успадкованого за заповітом, якщо все майно 
спадкодавця заповідано призначеним ним спадкоємцям; заборона 
відмови від обов’язкової частки та інші.

У ЦКУ не передбачено складання заповіту дитиною, а цивільне 
законодавство Австрії [3] та Франції [4] навпаки допускає складання 
заповіту дитиною після досягнення нею 14 років у присутності судді. 
Наше законодавство передбачає, що у 14 років дитина може нести кри-
мінальну відповідальність, але не може розпоряджатися своїм майном 
на випадок смерті. Вважаю, що необхідно законодавчо передбачити 
можливість складання заповіту для дитини, яка досягла віку 14 років.

У ст. 1224 ЦКУ передбачені підстави для усунення від права на 
спадкування «негідного» спадкоємця [2]. У цьому випадку права 
спадкоємців значно обмежуються через скоєння протиправної дії 
проти здійснення останньої волі спадкодавця безпосередньо, напри-
клад, вчинення підробки заповіту, його викрадення або знищення, 
примус спадкодавця до складання, зміни або скасування заповіту. 
Обмеження спадкових прав безпосередньо особи, яка вчинила про-
типравне діяння, є цілком справедливим рішенням законодавця. 
У цьому випадку позбавлення права спадкування «негідного» спад-
коємця є мірою спадково-правової відповідальності. 

Залежно від суб’єкта, чиї права обмежуються можна поділити:
На права спадкодавця: право на обов’язкову частку у спадщині, 

заборону складання заповіту дитиною, заборона складання усного 
заповіту та інші; 
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На права спадкоємців та інших осіб: переважне право, заборона 
на відмову від спадщини з застереженням чи умовою, необхідність 
згоди учасників ТОВ для вступу спадкоємця або для переходу частки 
у статутному капіталі.

Обмеження спадкових прав торкається не тільки прав суб’єкта, а 
може стосуватися і об’єктів цих прав. 

Обмеження щодо об’єктів прав полягають у забороні на спад-
кування: прав та обов’язків, нерозривно пов’язаних з особистістю 
спадкодавця (право на аліменти, право на одержані нагороди); речей 
вилучених з цивільного обороту; речей обмежених у цивільному обо-
роті, якщо спадкоємцю відмовлено у видачі дозволу відповідним ор-
ганом.

Обмеження спадкових прав залежно від підстав можна поділити 
на обмеження: які прямо передбачені законом, наприклад, заборона 
складання усного заповіту, заборона на спадкування об’єктів вилу-
чених з обороту та інші; обмеження на підставі волі спадкодавця як 
покладання заповідального відказу; обмеження на підставі наявності 
юридичного факту, наприклад, усунення від спадщини через скоєн-
ня протиправної дії щодо спадкодавця (визнання негідним спадко-
ємцем); обмеження на підставі судового рішення, наприклад, осо-
би, яка ухиляється від виконання покладених на неї обов’язків щодо 
утримання спадкодавця.

За періодом часу обмеження можуть бути: 
Постійні: усунення «негідних» спадкоємців; заборона на спадку-

вання нематеріальних благ пов’язаних з особистістю спадкодавця; 
заборона на спадкування речей вилучених з цивільного обороту.

Тимчасові: призупинення поділу спадщини за наявності зачатої, 
але ще не народженої дитини спадкодавця; обов’язок спадкоємця 
здійснити заповідальний відказ; успадкування речей обмежених у 
цивільному обороті до отримання дозволу.

Представлена класифікація обмежень спадкових прав дозволяє 
зробити такі висновки. Цивільне законодавство України передбачає 
досить велику кількість норм, що обмежують спадкові права грома-
дян. Хотів би зазначити, що деякі з передбачених законом обмежень є 
зайвими. Наприклад, я вже зазначав у цій статті, що законодавчо слід 
передбачити складання заповіту дитиною, яка досягла віку 14 років.

Відповідно до Конституції України людина та її права є найвищою 
цінністю держави [1]. Обмеження прав допускається лише з метою 
захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав та 
законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та без-
пеки держави. Звісно ж, що всі обмеження прав, зокрема й спадкові, 
мають відповідати даним конституційним цілям. 
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ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що державний суве-
ренітет будь якої держави безпосередньо залежить від її фінансової 
спроможності та економічної незалежності. Зазначене забезпечу-
ється відповідним станом надходжень до бюджетів. Значна частина 
бюджетів формується за рахунок саме податкових платежів. Серед 
існуючих податків та зборів (на сьогоднішній день їх 11), є так зва-
ні бюджетоутворюючі, які безпосередньо пов’язані з оподаткування 
прибутку або доходу. Це такі податки, до них відносяться податок на 
прибуток підприємств (розділ 3 ПКУ) і податок на доходи фізичних 
осіб (розділ 4 ПКУ). Визначення об’єктів оподаткування з цих по-
датків регламентується нормами ПКУ. Серед складових, що мають 
значення для визначення об’єкту та бази оподаткування є прибуток 
(дохід), який отримують платники податку — юридичні особи в ре-
зультаті своєї господарської діяльності та отримання доходу фізични-
ми особами. При розгляді питання визначення бази оподаткування 
ми визначаємо її розмір за фінансовими результатами, враховуючи 
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різні форми у грошовому вигляді і натуральному. В свою чергу, щодо 
грошової форми законодавець передбачив як національну валюту, 
так і іноземну, а також інші види платежу.

Податок на доходи фізичних осіб — це загальнодержавний, пря-
мий податок, який стягується з доходів фізичних осіб (резидентів 
і нерезидентів), які отримують доходи з джерел їх походження в 
Україні.

Платники податку (відповідно до ст. 162 ПКУ) [2]: фізична особа-
резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, 
так і іноземні доходи; фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи 
з джерела їх походження в Україні; податковий агент — особа на яку 
покладено обов’язок ПКУ нараховувати, утримувати та сплачувати 
податок від імені та за рахунок коштів платника.

Об’єктом оподаткування резидента відповідно до ст. 163 ПКУ: за-
гальний місячний (річний) оподаткований дохід; доходи з джерела їх 
походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нара-
хування (виплати, надання); іноземні доходи — прибуток отриманий 
за межами України [2].

Об’єктом оподаткування нерезидента відповідно до ст. 163 ПКУ: 
загальний місячний (річний) оподаткований дохід з джерела його по-
ходження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які 
остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надан-
ня) [2].

Податок на прибуток підприємств — це загальнодержавний, пря-
мий податок який стягується з доходів підприємства.

Платники податку на прибуток: будь яка особа, яка здійснює гос-
подарську діяльність і в процесі такої діяльності отримує прибуток, 
така особа відповідно до законодавства може бути як резидентом, так 
і нерезидентом.

Об’єктом оподаткування є операції платників з: постачання това-
рів, місце постачання яких розташоване на митній території Украї-
ни; операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на 
об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передають-
ся на умовах товарного кредиту; операції з передачі об’єкта фінан-
сового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу чи 
орендарю; постачання послуг, місце постачання яких розташоване на 
митній території України; ввезення товарів на митну територію Укра-
їни; вивезення товарів за межі митної території України; постачання 
послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів за-
лізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним тран-
спортом [2].

Серед давно існуючих засобів платежу (грошей) з’явилися сучасні, 
а саме криптовалюта. Ця стаття присвячена питанню, що стосується 
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оподаткування операцій, в яких має місце використання криптова-
люти.

Нажаль на даний момент в нашому законодавстві відсутній нор-
мативно-правовий акту, який регламентує це питання. Верховна Рада 
України прийнала Закон України «Про віртуальні активи», який на 
сьогоднішній день є не чинним [3], але у прикінцевих та перехідних 
положеннях вищевказаного закону зазначено, що він набере чин-
ності з дня набрання чинності законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
операцій з віртуальними активами» [4].

Загалом криптовалюта — це різновид віртуальної валюти, що 
ґрунтується на криптографічних системах. Ці системи сприяють кон-
фіденційності та безпеці транзакцій, і дають змогу здійснювати пере-
кази без сторонніх посередників. 

Необхідно зазначити, що є деякі особливості криптоактивів, які 
суттєво відрізняють їх від класичної валюти (грошей): неможливість 
підробки; відсутність посередників та урядового втручання; глобаль-
ність; криптовалюта не підкріплена активами жодної з нині існуючих 
держав.

Як я вже зазначав вище у ПКУ відсутні спеціальні норми щодо 
оподаткування криптоактивів, але це не означає, що фінансові ре-
зультати з їх використанням не оподатковуються. Адже продаж крип-
тоактивів це дохід, і він оподатковується за загальними правилами — 
18 % податку на доходи та 1,5 % військового збору [6]. 

На мою думку, доцільно застосувати досвід США, щодо особли-
востей оподаткування криптоактивів, а саме прирівняти ці активи 
до цінних паперів [5]. Це дозволить застосовувати до таких операцій 
спеціальні ставки оподаткування, які є меншими за основні, та збіль-
шить кількість операцій з їх використанням. 

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. 
Державний бюджет України значною мірою залежить від надходжен-
ня податків, насамперед бюджетоутворюючих. Відповідно до ст. 92 
Конституції України, податки і збори встановлюються, змінюються 
та відміняються виключно законами України, який в нашій країні 
на сьогоднішній день кодифікований — Податковий кодекс Украї-
ни [1]. Законодавство країни, зокрема податкове, повинно постійно 
розвиватись і змінюватись враховуючи зміни які відбуваються у сус-
пільстві. Виникнення та використання криптоактивів протягом три-
валого часу є нагальною потребою для прийняття окремого спеціаль-
ного закону, який би врегулював поняття, використання та правила 
поводження з такими активами. Крім цього доцільно внести зміни 
до ПКУ, щодо регламентації особливостей оподаткування операцій 
з криптоактивами. Таким чином, прийняття відповідних законів ви-
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рішить нагальні проблеми, а саме легалізує використання, зменшить 
ризики поводження з криптовалютою та надасть державі змогу отри-
мувати додаткове джерело надходжень, а також активує діяльність 
поводження з криптоактивами на теренах нашої держави.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  
У МИТНІЙ СПРАВІ

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що процеси входжен-
ня України у світовий економічний простір, глобалізація економіки, 
виживання в умовах війни, прагнення до розширення експорту ви-
кликають необхідність тісної співпраці заінтересованих країн у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародне митне співробітни-
цтво є одним із видів міжнародних відносин, метою яких є спільна 
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участь у вирішенні проблем, наданні взаємодопомоги у митній сфері, 
а також розвиток правових, технічних та адміністративних засад для 
спрощення митних операцій та процедур. Міжнародне митне співро-
бітництво України з іншими країнами сприяє поліпшенню структури 
галузей виробництва, зростання економіки країни і, відповідно, під-
вищенню рейтингу України на світовому ринку. Це здійснюється за 
рахунок укладання нових угод, які сприяють покращенню відносин з 
іншими державами та спрощенню процесу міжнародної торгівлі.

В інтересах розвитку та зміцнення міжнародної економічної інте-
грації утворюються митні організації, зони вільної торгівлі, уклада-
ються угоди з митних питань відповідно до норм міжнародного права.

Міжнародне митне право — це система норм і принципів, що регу-
люють відносини в ході співпраці держав та міжнародних організацій 
у сфері митної справи: переміщення вантажів, пасажирів та капіталів 
через митні кордони держав. Міжнародне митне право створюється 
державами з метою регулювання міжнародних митних відносин у на-
прямку створення найкращих умов переміщення товарів у міжнарод-
ній торгівлі.

Основними суб’єктами міжнародного митного права є держави та 
міжнародні організації, діяльність яких поширюється на сфери між-
народної торгівлі та митної справи.

Переміщення об’єктів через митний кордон здійснюється на 
основі єдиних принципів, під якими слід розуміти керівні засади 
міжнародно-правового регулювання відносин у сфері міждержавного 
митного співробітництва, що сформувалися у процесі розвитку мит-
них зв’язків. Основі із них такі: сприяння розвитку міжнародних еко-
номічних відносин; невтручання у економічний суверенітет держави; 
рівноправне використання державами переваг міжнародного поділу 
праці; сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються; 
надання митних преференцій тільки країнам, що розвиваються і най-
менш розвиненим; взаємодія боротьби з контрабандою та іншими 
митними правопорушеннями; удосконалення організаційного меха-
нізму міжнародного митного співробітництва; лібералізація міжна-
родної торгівлі, застосування режиму найбільшого сприяння.

Основними джерелами права виступають: міжнародні договори; 
міжнародно-правові звичаї; акти міжнародних організацій та конфе-
ренцій; рішення міжнародних судових інстанцій.

Міжнародне митне співробітництво держав нерозривно пов’язане 
з діяльністю міжнародних організацій, які відіграють особливу роль, 
у тому числі й у сфері уніфікації та гармонізації норм та принципів 
міжнародного митного права.

Головною та універсальною міжнародною митною організацією 
є Всесвітня митна організація, яка заснована Конвенцією про ство-
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рення Ради митного співробітництва від 15 грудня 1950 року. Нині 
до цієї організації входять 183 країни. Постійно чинним виконавчим 
органом Всесвітньої митної організації є Секретаріат, штаб-квартира 
якого знаходиться у Брюсселі. Секретаріат очолює Генеральний се-
кретар, який обирається на п’ять років. [6]

Основними завданнями Всесвітньої митної організації є: розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері митної справи; забезпечення 
вищого рівня гармонізації та уніфікації митних систем; удосконален-
ня митного законодавства та митних технологій; посилення боротьби 
з міжнародними правопорушеннями митними засобами.

Центральне місце серед конвенцій займає Міжнародна конвен-
ція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська 
конвенція) 1973 року, побудована на засадах: здійснення програм, 
спрямованих на постійне удосконалення та підвищення ефектив-
ності митних правил та процедур; застосування митних правил та 
процедур є передбачуваним, послідовним та прозорим; надання за-
інтересованим сторонам усієї необхідної інформації щодо законів, 
нормативно-правових та адміністративних актів з митного регулю-
вання, митних правил та процедур; затвердження сучасних методів 
роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який 
базується на аудиті, а також максимальне практичне використання 
інформаційних технологій; співробітництво з іншими національни-
ми органами влади, митними службами інших держав та торговими 
співтовариствами, у всіх випадках, коли це можливо; впровадження 
відповідних міжнародних стандартів; забезпечення безперешкодно-
го доступу причетних сторін до процедур адміністративного та судо-
вого контролю. [2]

Значну роль у сфері міжнародного митного співробітництва вико-
нують двосторонні договори держав з митних питань. Таких догово-
рів Україна уклала понад 40, з країнами Європи, Північної та Півден-
ної Америки, Азії, а також Африки. У цих угодах визначено форми 
співробітництва держав у митній сфері, у тому числі щодо спрощення 
митних процедур при взаємному переміщенні товарів та транспорт-
них засобів, обміну інформацією, координації діяльності митних 
служб у боротьбі з правопорушеннями у митній сфері. [3]

Митне співробітництво здійснюється відповідно до вимог Все-
світньої митної організації у різних напрямках діяльності, зокрема 
приділяється увага уніфікації процесу митної оцінки, митних проце-
дур та митних формальностей. У цілому нині співробітництво держав 
проявляється у таких напрямках: класифікація та кодування товарів; 
митна оцінка товарів; визначення країни походження товарів; митні 
процедури; боротьба з контрабандою та іншими митними правопо-
рушеннями; митні пільги та преференції. [5]
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В даний час у світі спостерігається процес глобалізації і на цій 
основі створення єдиної світової економічної та суспільної системи. 
Глобалізація є найвищою формою інтеграції. Формою міжнародного 
співробітництва є укладання та здійснення угод про правову допомо-
гу та співпрацю між митними органами різних держав.

Зазначені напрямки міжнародного співробітництва конкрети-
зуються в рамках окремих міжнародних регіональних організацій. 
Вкрай затребуваним напрямком співпраці є боротьба з контрабандою 
та порушенням митних правил, правову основу якої складає Міжна-
родна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відвернен-
ні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. [4]

На основі вищевикладеного можна зробити короткі висновки та 
рекомендації. Україна є учасником багатьох міжнародних конвенцій 
та договорів з приводу співробітництва у митній справі, і саме це по-
винно спонукати законодавчу та виконавчу владу реформувати мит-
ну систему України та в процесі прийняття нових законів враховувати 
умови міжнародного митного законодавства, а також втілювати нові 
форми інформаційного та організаційного співробітництва між дер-
жавами навіть в умовах сьогоднішньої війни у нашій країні. Нашій 
країні треба брати активну участь у формуванні єдиного економіч-
ного простору з країнами ЄС. Митна служба України повинна тісно 
співпрацювати з митними органами інших країн, а також підготов-
лювати своїх співробітників до професійної діяльності на базі регіо-
нальних навчальних центрів Всесвітньої митної організації. Загалом 
міжнародне митне право сприяє регулюванню міжнародних митних 
відносин, забезпечує розширенню міжнародної торгівлі, сприяє по-
доланню економічного розриву між розвиненими державами та дер-
жавами, що розвиваються, удосконалює митне законодавство та мит-
ні технології.
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ  
ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

Право власності захищається з боку держави, це закріплено в 
основному законі держави — Конституції України. Питанню захисту 
права власності присвячено досить велику кількість законів та підза-
конних нормативно-правових актів, всі вони присвячені захисту пра-
ва власності як юридичних так і фізичних осіб.

Згідно зі ст.319 Цивільного кодексу України, власник володіє, ко-
ристується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд [1]. 
Крім того, згідно зі ст. 41 Конституції України кожна фізична особа 
може користуватися майном державної власності у порядку, визначе-
ним законом. За жодних обставин, крім тих, які чітко визначені зако-
нодавством, особі не може бути обмежене користування ним. До того 
ж, необхідно враховувати, що конфіскація майна можлива тільки за рі-
шенням суду, яке набрало законної сили, а заволодіння чужим майном 
в незаконний спосіб карається Кримінальним кодексом України [2].

У випадках, коли фізична або юридична особа потерпає від пору-
шення їх прав щодо власного майна передбачено систему заходів на 
захист такого порушеного права. Це може бути як адміністративний 
так і судовий порядок захисту. 

З лютого 2022 року в Україні введено військовий стан через агре-
сію з боку Російської Ферерації. У зв’язку з чим власники не в змозі 
в повному обсязі здійснювати повноваження щодо свого майна. На 
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даний момент, через бойові дії на значній території нашої країни 
руйнуються нерухомості виробничого призначення, заклади освіти, 
складські приміщення, житлові будинки тощо.

Після вторгнення Російської Ферерації на територію України 
було видано Указ Президента України «Про утворення військових 
адміністрацій». Відповідно до указу на адміністративно-територіаль-
них одиницях було створено військові адміністрації по всій терито-
рії України. Керівники цих адміністрацій вирішують проблеми щодо 
безпеки, забезпечення їжею та питною водою, електрикою та фікса-
цією злочинів з боку збройних сил РФ [3]. 

Згідно з внесеними змінами до Закону України «Про національну 
поліцію» на представників цього правоохоронного органу покладено 
обов’язок щодо дотримання правопорядку, проведення спеціальних 
вибухо-технічних робіт, захисту майна тощо. Під час війни відбува-
ється руйнування житлових будинків, магазинів або інших громад-
ських об’єктів, то питання захисту майна дуже актуальне. Тому, у ви-
падках пошкодження зазначених об’єктів за результатами обстрілів, 
необхідно звертатись до правоохоронних органів для фіксації факту 
злочину та запобіганню пограбування майна.

Станом на вересень 2022 року, зафіксовано 412 промислових під-
приємств, які були пошкодженні та зруйновані в ході агресії РФ про-
ти України. За два місяці кількість зростає, що завдає великих збитків 
нашій державі.[4] 

Необхідно зазначити, що заявлення цивільного позову про від-
шкодування шкоди в межах кримінального провадження є актуаль-
ним і до зазначених злочинів під час збройного конфлікту. Після 
звернення до поліції з приводу фіксації факту злочину розпочинаєть-
ся процес збору доказів події — злочину та доказів, що мають відно-
шення до встановлення розміру та ступеню заподіяної шкоди. Зазна-
чені питання вирішуються після проведення відповідних експертиз, 
які визначать стан зруйнованого майна, можливість його відновлен-
ня тощо.

У зв’язку з тим, що військові дії на території нашої країни трива-
ють вже понад 8 років (у 2014 році відбулась анексія Автономної Рес-
публіки Крим та розпочався спровокований Російською Федерацією 
збройний конфлікт на територіях Донецької та Луганської областей) 
ми можемо зробити висновок, що є певний період часу, коли право-
охоронні, судові та інші органи отримували досвід в процесі захисту 
права власності потерпілих осіб від проведення військових дій в ме-
жах зазначеної території.

Крім того, треба зазначити, що Україна як держава втратила мож-
ливість використовувати об’єкти державної форми власності, які 
були розташовані в Донецькій та Луганській областях. Зазначене 
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вкрай негативно вплинуло на фінансове становище нашої держави. 
З одного боку, втрата майна, ресурсів, а з іншого боку — додаткові ви-
трати з бюджету на фінансування Збройних Сил України та виплату 
соціальної допомоги особам, які зазнали втрат. 

Навіть за такого тяжкого становища для нашої держави, законо-
давець все ж передбачив Законом України «Про передачу, примусове 
відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнно-
го чи надзвичайного стану», що після завершення воєнного стану в 
Україні держава повинна відшкодувати вартість пошкодженого май-
на або його повернути.[5]

На питання захисту права власності під час збройних конфліктів 
необхідно застосовувати ще й норми міжнародного гуманітарного 
права. Відповідно, крім заборони вбивати мирне населення, здій-
снювати руйнування житлових об’єктів, застосовувати тортури та 
вчиняти військові дії проти цивільного населення, поранених та вій-
ськовополонених. 

Як зазначалось вище, вже існує певна судова практика щодо від-
шкодування шкоди, завданої РФ. Верховний Суд України по справі 
№ 308/9708/19 від 14.04.2022 зазначив, що можна не брати до уваги 
імунітет РФ та розглядати справу про відшкодування завданої шкоди, 
саме за цивільним законодавством нашої країни. Обгрунтування для 
прийняття такого рішення, полягали в тому, що Україна розірвала всі 
дипломатичні відносини з РФ та було встановлено, що наявні під-
стави не мають сенсу направляти запити про згоду цієї держави бути 
відповідачем у суді у зв’язку з відшкодуванням завданої шкоди.

Тому підсумовуючи розгляд питання захисту права власності в 
умовах збройного конфлікту, необхідно зазначити, що в Україні є до-
статня нормативна база, яка регламентує процес фіксації та захисту 
права власності під час війни, але необхідно ретельно готуватись до 
розгляду судового процесу у міжнародних судових інстанціях, де од-
ним із нагальних питань буде відшкодування Україні збитків, завда-
них країною-агресором.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ  
СПАДКОВОГО МАЙНА

Інститут охорони спадщини у тій чи іншій мірі стосується інте-
ресів кожної людини, оскільки ми можемо отримати майно у спадок 
від будь-кого або заповідати комусь майно, у зв’язку з цим виникає 
потреба у його існуванні. Основними актами, що регулюють це пи-
тання, є Цивільний кодекс України та Закон України «Про нотарі-
ат». Однак вони в деяких аспектах застосування механізму охорони 
спадкового майна суперечать один одному, тому виникають питання 
щодо застосування того чи іншого акту.

Механізм забезпечення та захисту спадкового майна можна оха-
рактеризувати, як систему комплексних дій, що включає до свого 
складу такі тубінститути як опис спадкового майна, доручення щодо 
охорони спадкового майна, договір зберігання та договір довірчого 
управління спадковим майном, охорону обмежено оборотоздатних 
речей тощо [1, c. 112].

Вжиття необхідних заходів для охорони спадкового майна здій-
снюється нотаріусом після одержання документів, які підтверджу-
ють факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, але не 
пізніше наступного дня з дати надходження відповідних документів. 
Нотаріус за місцем відкриття спадщини керуючись заявою заінте-
ресованих осіб або ж з власної ініціативи вживає необхідних заходів 
щодо охорони спадкового майна [2, c. 66].

Нотаріус, який отримав від спадкоємців повідомлення про від-
криття спадщини, згідно із законодавством повинен повідомити 
про це спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відо-
ме. Нотаріус також може викликати спадкоємців шляхом публічного 
оголошення або повідомлення про це у пресі. У випадку призначен-
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ня спадкодавцем виконавця заповіту всі заходи щодо повідомлення 
спадкоємців про відкриття спадщини здійснюються безпосередньо 
виконавцем заповіту.

Варто відзначити, що завдяки охоронній функції стає можливим 
перехід найбільш значущих суспільних інтересів і потреб на рівень 
охорони та захисту прав і свобод суб’єктів правових відносин, забез-
печення правових вимог, а також реалізація відповідних приписів у 
правовій поведінці [3, c. 104].

Згідно цивільного законодавства охорона спадкового майна три-
ває до прийняття спадщини спадкоємцями, а у випадках якщо її не 
прийнято — до закінчення строку, встановленого цивільним законо-
давством України для прийняття спадщини. Також, варто зауважити, 
що охорона спадкового майна можлива і після спливу шести місяців 
з дня відкриття спадщини, але в тому випадку якщо до нотаріуса на-
дійде заява про згоду на прийняття спадщини від осіб, для яких пра-
во спадкування виникає лише у разі неприйняття спадщини іншими 
спадкоємцями (ч. 3 ст. 1270 ЦК України) і якщо до спливу встанов-
леного законом шестимісячного строку для прийняття спадщини 
лишилося менше трьох місяців [4, c. 216]. На основі заяви заінте-
ресованої особи про відкриття спадщини та договору на управління 
спадщиною нотаріус заводить спадкову справу. 

Заходи які вживалися для охорони спадкового майна припиняє 
нотаріус або посадова особа органу місцевого самоврядування. Про 
припинення охорони спадкового майна нотаріус за місцем відкрит-
тя спадщини повинен попередньо повідомити спадкоємців та вико-
навця заповіту. З моменту припиненням заходів охорони спадкового 
майна повноваження виконавця заповіту тривають до повного здій-
снення волі спадкодавця, яка виражена в заповіті.

Нотаріус може до закінчення строку про прийняття спадщини ви-
дати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця, 
до прикладу у банку (фінансовій установі) на забезпечення витрат 
пов’язаних з доглядом за спадкодавцем на час його хвороби, а також на 
його поховання; на утримання осіб, які до того перебували на утриман-
ні спадкодавця; також витрат,які пов’язані з повідомленням спадкоєм-
ців про відкриття спадщини; інших витрат, які викликані обставина-
ми, що мають істотне значення для реалізації процедури спадкування.

У вказаних випадках нотаріус або орган місцевого самоврядуван-
ня за місцем відкриття спадщини може укласти договір на управління 
спадщиною з третьою особою. Підстави, наявність яких дає можли-
вість укласти відповідний договір вказані в п. 9 Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України.

Після встановлення спадкового майна й підготовки його опису 
воно передається на зберігання спадкоємцям чи іншим особам. У ви-
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падку, якщо до складу спадщини входить майно, яке потребує управ-
ління (жилий будинок, квартира, худоба тощо), або ж якщо кредитора-
ми померлого було подано позов до того, як спадщину було прийнято 
спадкоємцями, нотаріус повинен призначити хранителя майна, або ж 
якщо функції нотаріуса виконує орган місцевого самоврядування то 
відповідна рада призначає над цим майном опікуна [6, c. 35]. 

До вище викладеного слід додати, що відповідно до ст. 62 Закону 
України «Про нотаріат» «хранителі, опікуни та інші особи, яким пе-
редано на зберігання спадкове майно, якщо вони не є спадкоємця-
ми, мають право отримати від спадкоємців винагороду за зберігання 
спадкового майна в розмірі, передбаченому чинним законодавством 
України» [7, c. 96–97].

Необхідно звернути увагу на законодавче положенні про те, що 
обов’язковою умовою для можливості укладення нотаріусом дого-
вору на управління спадщиною є саме відсутність спадкоємців або 
виконавця заповіту. Зважаючи на те, що в законодавстві не знаходи-
мо положень які б регулювали даний договір, а також відповідного 
повноваження нотаріуса у Законі «Про нотаріат» та Порядку вчи-
нення нотаріальних дій нотаріусами України на даний час інститут 
управління спадщиною на підставі договору фактично не застосо-
вується.

Отже, механізм охорони спадкового майна можна охарактери-
зувати як генеральний інститут, який включає до свого складу такі 
субінститути: опис спадкового майна, доручення щодо охорони 
спадкового майна, договір зберігання та договір довірчого управлін-
ня спадковим майном. За загальним правилом охорона спадкового 
майна триває до прийняття спадщини спадкоємцями, а якщо її не 
прийнято — до закінчення строку, установленого цивільним законо-
давством України для прийняття спадщини
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ БІЗНЕСУ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року — страшна дата в житті кожного українця. По-
вномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави спричи-
нило безліч страждань, руйнації, смертей і втрат, на що суспільство 
зреагувало миттєво. Україні згуртувалися: кожен почав тримати свій 
фронт. Не менш важливим є і економічний фронт, який допомагає 
військовим, забезпечує волонтерську діяльність та підтримує буден-
не, певною мірою, довоєнне життя. Одним словом, бізнес — це одна 
з цеглин, яка наближає нашу спільну перемогу. Відповідно, забез-
печення функціонування бізнесу є наразі найважливішою задачею 
юридичного сектору, адже від якості юридичного супроводу буде за-
лежати не тільки успіх, наприклад, суб’єкта такої діяльності, а й зміц-
нення ланцюга «робота=волонтерство=донати=перемога». 

Юридичний супровід провадиться відповідною юридичною служ-
бою підприємства, яка визначається як відособлений підрозділ, що 
здійснює правове забезпечення, правовий супровід господарської ді-
яльності підприємства і який веде свою діяльність у відповідності до 
чинного законодавства України та міжнародного права, а її головною 
метою є покращення всіх показників діяльності організації право-
вими засобами [3]. В умовах воєнного стану роль юридичної служ-
би набула ще більшого значення, адже зміни у законодавстві, поява 
нових державних програм тощо — все це необхідно знати і важливо 
розуміти бізнесу, бо тільки тоді він зможе продовжити своє існування 
у теперішніх умовах. 

Перш за все, слід сказати, що через війну багато підприємств ви-
мушені шукати прихисток у безпечних регіонах Заходу України, тоб-
то здійснювати так звану релокацію бізнесу, яка полягає в помочі 
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держави у підборі місць для виробничих потужностей підприємств, 
перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників [2]. 
Так, зокрема у Рівненській області налагоджено ефективний органі-
заційний, юридичний та інформаційно-консультативний супровід 
процесу релокації бізнесу та було опрацьовано близько 106 заявок по-
тенційних підприємств-учасників програми [4]. І якраз подання за-
значених заявок, їхнє правильне оформлення, аналіз правових актів, 
що регламентують реалізацію релокації, — все це входить до повно-
важень юриста при здійсненні такого юридичного супроводу. 

Крім того, юридичний супровід необхідний у разі заповнення ан-
кет на отримання грантів. Уряд запустив проєкт єРобота, який дозво-
ляє подати заявку на грант для розвитку бізнесу [2]. Кожний з грантів 
має свої особливості та власні необхідні документи для подачі. Тож, 
задача юридичної служби в такому разі — визначитися з ними і пра-
вильно заповнити анкету. 

Безпосередній обов’язковий пункт у діяльності юридичної служ-
би — вивчення та втілення у життя підприємства нормотворчих змін. 
І якраз, що стосується нормативної бази, то в умовах воєнного стану 
продовжуються модифікації законодавства, зокрема Верховною Ра-
дою був ухвалений Закон, що передбачав близько 40 податкових змін, 
як для великого бізнесу, так і для ФОПів. Також на початку березня 
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Деякі питання за-
безпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнно-
го стану», якою було спрощено ведення ліцензування окремих видів 
господарської діяльності [1]. І все це важливо враховувати юридич-
ним працівникам. 

Варто відзначити, що всесвітня пандемія COVID-19 навчила 
людей працювати за допомогою дистанційних технологій. Наразі, 
коли багато українців вимушено покинули свої домівки, поїхавши 
у безпечні регіони або взагалі за кордон, продовжувати працювати 
онлайн на користь держави — це навичка, залишена карантином. 
В багатьох інтерв’ю юристи кажуть, що супровід на відстані ніяк не 
позначився на якості надання послуг. Координація робочих питань 
через платформу Zoom, створення окремих чатів з колегами у Viber 
та спеціальних чат-ботів для автоматичного спілкування з клієнтами 
у Telegram — ось яким чином бізнес веде організаційну діяльність під 
час війни. 

Отже, наразі консалтинг онлайн займає одну з найголовніших за-
дач в юридичному супроводі. При чому, ця послуга є найактуальні-
шою серед інших правових фахівців, які безпосередньо не працюють 
на підприємстві. Справа в тім, що у зв’язку з війною сталося загаль-
не припинення розгляду справ у відкритих судових засіданнях, а на 
початку війни взагалі був обмежений доступ до Єдиного державного 
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реєстру судових рішень, і хоча через це зросла роль онлайн-судочин-
ства, а саме системи «Електронний суд», проте найбільше юридичної 
роботи наразі саме на консультативному фронті.

Також, більшість бізнесу долучилися до волонтерського руху. 
Й у юристів таких соціально активних підприємств, окрім вирішен-
ня загальноправових питань, додалися ще й ті, які пов’язані з орга-
нізацією волонтерського напрямку, зокрема забезпечення населення 
гуманітарною допомогою. До цього пункту можна віднести і юридич-
ний супровід бізнесу при його співпраці з фондами, як національни-
ми, так і міжнародними, що дозволяє залучати кошти на закриття тих 
чи інших потреб. 

Крім того, юридична служба у разі руйнації, пошкодження та ін-
ших негативних наслідків, які сталися із суб’єктом підприємницької 
діяльності внаслідок ворожих дій, обов’язково фіксують і детально 
описують такий стан речей, одночасно займаючись підготовкою та 
оформленням доказової бази озброєної агресії Росії проти України. 

Таким чином, особливостями юридичного супроводу бізнесу в 
умовах воєнного стану є: перепрофілювання роботи з оффлайн на 
онлайн; зростання ролі консалтингу як основної юридичної послуги 
для бізнесу; задіяння юридичної служби до вирішення не тільки пра-
вових, а й організаційних питань, зокрема тих, що пов’язані з волон-
терською діяльністю. Із усіма цими задачами, які так раптово постали 
перед юристами та юридичними службами, вони справляються на 
відмінно, адже пристосування до навколишніх обставин та вчинення 
усіх дій, необхідних для покращення і розвитку бізнесу — це і є голо-
вна риса юридичного супроводу. І як наслідок — український бізнес, 
як і юридичний фронт, гідно прийняли удар та тримають оборону. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАСТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА НЕВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Господарські зобов’язання — це зобов’язання, які виникають 
між суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у 
сфері господарювання, внаслідок якого одна сторона зобов’язана 
здійснити певну дію господарського чи управлінсько-господар-
ського характеру на користь управненої сторони, зокрема викона-
ти роботу, передати майно, сплатити кошти тощо, або утримати-
ся від певних дій, а остання, в свою чергу, має право вимагати від 
зобов’язаної сторони виконання її обов’язку [1]. Таке зобов’язання 
вважається виконаним за умови дотримання принципів належно-
го та реального виконання зобов’язань, а у разі недбалої поведінки 
сторін, яка унеможливлює очікуваний результат, — настають відпо-
відні негативні наслідки. 

Так, учасники господарських відносин несуть господарсько-пра-
вову відповідальність за правопорушення у зазначеній сфері шляхом 
застосування до них господарських санкцій у вигляді відшкодування 
збитків, штрафних або оперативно-господарських санкцій, а також 
адміністративно-господарських санкцій [1]. В умовах воєнного стану, 
який був введений на території України з 24 лютого 2022 року, засто-
сування даних санкцій набуло особливостей, адже внаслідок зброй-
ної агресії Росії проти України виконання більшості господарських 
зобов’язань стало складним або взагалі неможливим.

Згідно з ГКУ, до суб’єкта господарювання не застосовуються санк-
ції господарсько-правової відповідальності, якщо він доведе, що не-
належне виконання чи невиконання зобов’язання сталося внаслідок 
дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, 
які ще йменують форс-мажором [1]. 

За правилами, форс-мажор має підтверджуватись сертифікатом 
Торгово-промислової палати України (далі — ТППУ), який видають 
протягом семи днів від того моменту, як суб’єкт господарської ді-
яльності звернувся до уповноваженого органу. Однак, з урахуванням 
реалій сьогодення, ТППУ оприлюднила так званий загальний серти-
фікат, який торкається усіх, до кого це має відношення, а саме Лист 
№ 2024/02.0–7.1, що дав змогу підтвердити, що збройна агресія Росії 
проти України, яка стала приводом введення воєнного стану, з 24 лю-
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того 2022 року до її формального закінчення, є надзвичайною, не-
відворотною та об’єктивною обставиною для суб’єктів господарської 
діяльності та/або фізичних осіб по договорах, окремих податкових 
та/чи інших зобов’язаннях, вчинення яких настало згідно з пункта-
ми договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних 
актів і виконання відповідно яких не стало можливим у визначений 
термін у зв’язку з настанням таких форс-мажорних обставин (обста-
вин непереборної сили) [2]. 

Однак наявність зазначених вище обставин саме по собі не є до-
статнім для звільнення від реалізації зобов’язання, оскільки необхід-
но буде вказати причинно-наслідковий зв’язок між військовими ді-
ями та конкретними зобов’язаннями. Наприклад, знищення будівлі 
як предмету договору, яке сталося внаслідок бомбардування ворогом, 
є тим інцидентом, що доречно демонструє цей взаємозв’язок.

Більше того, відповідно до ГКУ, сторони зобов’язання можуть 
самостійно передбачити певні обставини, які через свій надзвичай-
ний характер є підставою для звільнення їх від господарської відпо-
відальності у випадку порушення зобов’язання через дані обставини, 
а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин [1]. 
Тобто, сторони першочергово мають проаналізувати власні договори 
на наявність чіткої та змістовної інформації про форс-мажор, зокре-
ма строки, форма та вимоги до повідомлення про форс-мажор, адже 
наслідком їх порушення може стати неможливість звільнення від від-
повідальності за невиконання зобов’язань. Додамо, що вказане пові-
домлення контрагента має бути зроблене якомога скоріше, причому 
навіть за допомогою месенджерів, наприклад, Viber тощо.

Варто зазначити, що при договорі оренди наймач має право ви-
магати зменшення плати або взагалі звільняється від неї за весь час, 
протягом якого майно не могло бути використане ним через обста-
вини, за які він не відповідає, як-от окупація ворогом міста, в якому 
знаходиться вказане майно.

Отже, відповідно до законодавства, господарське зобов’язання 
може або припинитися через неможливість виконання, і у такому ви-
падку жодна зі сторін не буде нести відповідальність за умови, якщо 
зобов’язана сторона задля відвернення невигідних майнових та ін-
ших наслідків негайно сповістила про це свого контрагента, або ж 
може йти мова про полегшення умов його здійснення шляхом, на-
приклад, відстрочення виконання або скасування нарахування від-
повідних штрафних санкцій. Однак це не значить, що одна зі сторін 
звільняється від необхідності виконання відповідного зобов’язання. 
До прикладу: відсутність можливості поставки товару у строк, визна-
чений договором, може бути обґрунтована форс-мажором, як підста-
вою для звільнення від нарахування штрафу за прострочення строків 
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виконання такого зобов’язання. Проте, форс-мажор не звільняє сто-
рону від обов’язку все-таки здійснити таку поставку [4].

Крім того, форс-мажор може бути застосований навіть у випад-
ку виконання зовнішньо-економічних договорів, адже іноземним 
контрагентам цілком зрозуміло, які існують ризики при імпорті та 
експорті товарів і послуг при даних умовах.

Таким чином, особливості настання відповідальності за невико-
нання господарських зобов’язань в період воєнного стану цілком ре-
гламентовані нормами, що передбачають форс-мажорні обставини. 
Адже дійсно, військова агресія Російської Ферерації проти України — 
це офіційно підтверджений форс-мажор. Суб’єкти господарювання 
мають вжити усіх заходів для застосування зазначеного інструменту. 
Серед них: повідомлення контрагента про настання обставин, що 
вплинули на належне виконання зобов’язання, аналітична робота 
по окремих пунктах договорів, використання загального сертифікат 
ТППУ та, що є найголовнішим, — доведення причинного зв’язку між 
форс-мажором та неможливістю виконання тих чи інших господар-
ських зобов’язань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 
В СУДОВИХ ПРОЦЕСАХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Росії проти України 
на території країни був введений режим воєнного стану, який торкнув-
ся і сфери правосуддя. Відбулися зміни у територіальній підсудності 
справ через неможливість здійснювати захист прав та інтересів судами 
на прифронтових та деокупованих територіях, були та продовжують 
існувати обмеження, які ускладнюють доступ до Єдиного державного 
реєстру судових рішень. Крім того, у зв’язку зі спричиненням ударів 
по енергетичній структурі, є перебої у роботі системи «Електронний 
суд» та, відповідно, проблеми з електронною комунікацією та подан-
ням електронних доказів, роль яких останнім часом значно зросла. 

Законодавець визначає, що електронні докази — це інформація в 
електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що ма-
ють значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі 
текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та 
звукозаписи тощо), веб-сайти, текстові, мультимедійні та голосові по-
відомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі, які 
можуть зберігатися у мобільних телефонах, комп’ютерах, різноманіт-
них серверах, хмарах iCloud, в мережі Інтернет тощо [4]. Застосування 
зазначених засобів доказування у цивільному судочинстві сприяє його 
ефективності, а в окремих випадках (справи у сфері інтелектуальної 
власності) вони доволі часто мають вирішальне значення [2].

Однак подання електронних доказів має свої особливості, які в 
умовах воєнного стану набули ще більшого значення. Зокрема, ха-
рактерною рисою електронного доказу є відсутність прямої залеж-
ності від конкретного матеріального носія. 

Електронні докази, як і усі інші, мають відповідати критеріям до-
пустимості, достовірності, достатності і належності. Так, допустимим 
вважається той електронний доказ, який отриманий судом в перед-
баченому законом порядку, а саме шляхом подання їх оригіналу, на-
лежно засвідченої електронної або паперової копії. 

Наприклад, оригінал електронного документа вважається таким 
за умови наявності у ньому обов’язкових реквізитів, зокрема електро-
нного підпису автора або підпису, прирівняного до власноручного. 
Крім того, при відправленні такого документу кільком адресатам, або 
у разі його збереження більше, ніж на одному електронному носії, ко-
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жен з електронних примірників вважається оригіналом електронного 
документа [3]. Щодо копій, то, як вже зазначалося, вони мають бути 
належно засвідченими, тобто містити електронний підпис, прирів-
няний до власноручного, згідно із Законом України «Про електро-
нні довірчі послуги», та відповідати правилам Державного стандарту 
України [4]. Більше того, та сторона, яка подає копію, повинна зазна-
чити наявність у неї оригіналу електронного доказу. Крім цього, суд 
також може витребувати у відповідної особи оригінал електронного 
доказу і у разі неподання останнього, він ставить під сумнів відпо-
відність поданої копії оригіналу, а отже, такий доказ не буде братися 
судом до уваги [4].

Зазвичай, паперова копія, як-от роздруківки листування електрон-
ною поштою, є найрозповсюдженішою формою подання електрон-
них доказів. Однак в умовах війни, коли процедура подання доказів 
безпосередньо до суду може бути ускладнена, перевага надається пе-
редачі даних саме електронним способом. 

Достовірним вважається той електронний доказ, на підставі якого 
можна встановити дійсні обставини справи. На жаль, сьогодні існує 
складність зокрема в ідентифікації особи, яка створила електрон-
ний доказ, адже в світовій павутині може зареєструватися будь-хто 
під будь-яким іменем [2]. Однак, коли є підтверджена приналежність 
фізичної особи до акаунту в соціальній мережі, який розповсюджує 
завідомо неправдиву інформацію про позивача чи відповідача, у ви-
гляді скріншоту прямого ефіру, який веде така особа з даного акаунту 
після публікації неприйнятного посту, то у разі такої фіксації особі 
вже буде важко спростувати, що неприйнятну інформацію поширю-
вала не вона, а бот, який нібито зламав сторінку. І в такому випадку 
електронний доказ допомагає встановити дійсні обставини справи, а 
саме ідентифікувати конкретну особу.

Достатність доказу передбачає достатній для прийняття правиль-
ного рішення обсяг інформації, а також достатню якість таких до-
казів, які разом дають можливість суду зробити одностайний і пере-
конливий висновок по справі. Тут слід влучно додати те, що, згідно 
із судовою практикою, скріншоти переписки у Viber не можуть ви-
ступати єдиним доказом, а мають значення лише у сукупності з ін-
шими доказами, на відміну від листування електронною поштою, яке 
походить з кібер-пристрою і включає відповідні метадані, що можна 
ідентифікувати. Метадані включають у себе дані про автора, дату й 
час створення, зміну та відправлення файлу, що мають вагоме зна-
чення при оцінці електронних доказів судом.

Належними ж є ті докази, які ніби «належать» предмету доказу-
вання, підтверджуючи або спростовуючи необхідний для вирішення 
справи факт, на який посилаються сторони у справі. 
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Однак, у разі виникнення спору, інша сторона може змінити чи ви-
далити певну інформацію, що зафіксована або передавалася онлайн. 
У такому разі доцільно прибігти до окремих механізмів фіксації елек-
тронних доказів [1]. Окрім ідентифікації метаданих, можна провести 
судову експертизу, використати довідки, отримані Центром компе-
тенції адресного простору мережі Інтернет, або ресурси архівації і, 
звичайно, попросити суд здійснити огляд конкретного електрон ного 
доказу. 

Таким чином, закріплення на законодавчому рівні електронних 
доказів є актуальним кроком «вперед», а їх застосування — зручним 
та необхідним, особливо в умовах повномасштабної війни. Тож, у 
реаліях сьогодення, коли українцям складно або взагалі неможливо 
звернутися до суду, використання привілей технологічного та зако-
нодавчого прогресу, зокрема системи «Електронний суд», електрон-
ного кабінету учасника справи, електронних доказів та електронних 
засобів комунікації з іншими учасниками справи та судом, є виходом 
з існуючої несприятливої ситуації. Однак, треба пам’ятати, що при 
поданні електронних доказів треба враховувати їх особливості, які іс-
нували в мирний час та продовжують діяти і наразі, та обов’язково 
дотримуватися критеріїв допустимості, достовірності, достатності і 
належності доказів. 
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УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Створюючи сім’ї в умовах війни, українці доводять світові, що 
ми — нація, яка вміє по-справжньому кохати та цінувати найважли-
віші життєві цінності!

У країні триває війна, але життя не зупиняється. Українці 
пов’язують себе шлюбними обітницями — і це чи не найкращий по-
казник нашої незламності та віри у щасливе майбутнє.

Введення воєнного стану на території України та повномасштаб-
на війна, розпочата країною-агресоркою, безумовно, вплинули на всі 
сторони життя українців. Втім, законодавець надзвичайно активно 
реагував на приведення у відповідність нормативного регулювання 
у сферах, які вимагали того насамперед. Не оминули зміни і галузь 
сімейного права, де одними із найпоширеніших питань, які постали 
перед громадянами, були реєстрація шлюбу, народження та смерті.

Як вбачається зі статистики, під час дії воєнного стану зросла кіль-
кість реєстрації шлюбів в Україні.

В Україні за перші 9 місяців 2022 року зареєстровано 177 ти-
сяч шлюбів, що випереджає показники за аналогічний період 2021 
року — 166 тисяч.

В Мін’юсті зазначають, що прижилося нововведення — дистан-
ційне одруження, бо за час повномасштабного вторгнення зареєстро-
вано близько 2500 таких шлюбів. При цьому нагадують, що у перші 
місяці повномасштабного вторгнення було спрощено процедуру 
одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті і 
зараз вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Треба відмітити, що в умовах воєнного стану така тенденція є пра-
вильною з точки зору закону та наслідків шлюбу, тому що дає змо-
гу впорядкувати питання про майно подружжя, виховання дітей та 
спадкування. Адже у випадку, якщо шлюб між чоловіком та жінкою 
не був зареєстрований, під час поділу майна подружжя та/або спад-
кування вимагають додатково підтверджувати у судовому порядку те, 
що особи проживали у цивільному шлюбі.

За весь період воєнного стану органи державної реєстрації актів 
цивільного стану (далі — ДРАЦС) не зупиняли своєї роботи, а тому 
зареєструвати шлюб перешкод не було і немає. Виняток, звичайно, 
становили території, на яких велися активні бойові дії або де при-
міщення ДРАЦСу було фізично знищено. Але навіть за таких умов 
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перешкод, як таких, не існувало, оскільки шлюб можна було заре-
єструвати у найближчому працюючому відділі ДРАЦС.

Як до війни, так і після її початку шлюб можна зареєструвати на 
загальних засадах (через місяць), подавши відповідні заяви до органу 
ДРАЦС.

Якщо ми говоримо про скорочені строки реєстрації шлюбу, то така 
реєстрація здійснюється у межах пілотного проєкту «Шлюб за добу».

Крім того, відповідно до частини 2 статті 32 Сімейного кодексу 
України дозволяється здійснити реєстрацію шлюбу у день подання 
відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених 
протягом одного місяця, якщо є безпосередня загроза для життя на-
реченої або нареченого. Воєнний стан та загальна ситуація у країні 
вочевидь підпадають під критерії цієї норми.

Коли ми говоримо про реєстрацію шлюбу за 24 години, то обме-
ження у часі може виникнути, якщо пара звернулася для реєстрації 
шлюбу, наприклад, у кінці робочого дня або якщо один із нарече-
них — іноземець. Щодо останнього, то реєстрація шлюбу потребує 
додаткової перевірки законності його перебування на території Укра-
їни, тому процедура може зайняти дещо більше часу, аніж добу.

Окремим питанням, яке постало на часі, є реєстрація шлюбу із 
військовослужбовцями. Зрозуміло, що можливість бійців, які захи-
щають нашу Батьківщину, прибути до ДРАЦСу може бути дещо об-
меженою.

7 березня 2022 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову 
№ 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного 
стану».

Постановою надано можливість військовослужбовцям здійсню-
вати реєстрацію шлюбу без особистої присутності у органі ДРАЦСу. 
За таких умов військовослужбовець подає заяву про державну ре-
єстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), яким за-
свідчується справжність підпису на відповідній заяві. Власне заява 
військовослужбовця одночасно є підтвердженням надання ним згоди 
на шлюб. Надалі така заява передається до відділу ДРАЦС, до якого 
іншим із наречених подано заяву про реєстрацію шлюбу особисто.

Іншим варіантом реєстрації шлюбу, запропонованим у Постанові, 
є складення акта про укладення шлюбу безпосереднім командиром 
(керівником) військовослужбовця. Вказана процедура може здій-
снюватися без особистої присутності одного чи обох наречених з ви-
користанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто 
відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Слід зазначити, що в умовах воєнного стану реєстрація шлю-
бу може здійснюватися керівником закладу охорони здоров’я, в 
якому перебувають або працюють один чи обоє наречених. У цьо-
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му випадку, аналогічно до попереднього, акт про шлюб може бути 
складений у присутності наречених або з використанням засобів 
відеозв’язку з тим, хто відсутній. Проте під час складення такого 
акта беруть участь також двоє свідків. В подальшому, як і в описа-
них вище процедурах, акт надсилається до відділу ДРАЦС, де скла-
дається паперовий актовий запис про шлюб та вносяться відомості 
до відповідних реєстрів.

Таким чином, реєстрація шлюбу в умовах воєнного стану може 
відбуватися як у довоєнному порядку, так і в удосконаленому, що на-
дає можливість швидко зареєструвати шлюб, навіть за умови відсут-
ності одного або двох наречених.

Отже, підсумовуючи вище сказане, в період воєнного стану можна 
укласти шлюб за один день і без сплати державного мита. А військо-
вослужбовці, поліцейські, рятувальники, працівники закладу охоро-
ни здоров’я можуть укласти шлюб дистанційно.
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НЕПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ

Цивільна дієздатність особи дуже сильно пов’язана та є взаємо-
залежною з цивільною правоздатністю особи. Це зумовлено тим, що 
фізичні особи можуть набувати і реалізовувати своїми діями лише ті 
права й обов’язки які входять до змісту правоздатності. Однак діє-
здатність має свої особливості і відрізняється від правоздатності сві-
домою діяльністю особи, наявністю самостійної та свідомої волі у 
володінні особи, що передбачає здібність особи до самоконтролю, 
тобто розумінню своїх дій та керування ними.

Положення Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) на-
дають нам законодавчо встановлене визначення цивільної дієздат-
ності фізичної особи, під якою розуміється її здатність своїми діями 
набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а та-
кож здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, 
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самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невико-
нання [1].

Детально вивчаючи норми ЦК України, ми вбачаємо, що законо-
давець виокремлює такі види цивільної дієздатності особи як: част-
кова, яка виникає у фізичних осіб віком до 14 років; неповна, яка ви-
никає у фізичних осіб віком з 14 до 18 років та повна, яка виникає у 
фізичних осіб, які досягли 18-річного віку [1]. 

В правовій нормі, а саме ст. 32 ЦК України, законодавець вста-
новлює перелік прав, які надаються неповнолітній особі, основними 
з них є права щодо: можливості самостійного розпорядження своїми 
доходами, наприклад це можуть бути якісь заробітки та стипендія; 
самостійного, без сторонньої допомоги, здійснення своїх прав у сфе-
рі результатів інтелектуальної та творчої діяльності; можливості бути 
засновником або ж членом юридичної особи, якщо це не заборонено 
законом чи установчими документами юридичної особи; самостійно-
го укладення договору банківського вкладу чи рахунку, здійснювати 
розпорядження грошовими коштами на своєму рахунку чи вкладом, 
внесеним на своє ім’я [1].

Також до фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю за-
стосовуються положення ст. 31 ЦК України, які дозволяють їй само-
стійно вчиняти дрібні побутові правочини та здійснювати особисті 
немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
що охороняються законом.

Однак даний правовий статус передбачає і певний зворотній бік, 
який полягає у можливості батьків чи усиновлювачів, піклувальників 
або органів опіки (піклування) втручання у реалізацію можливостей 
фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю. Виходячи з цьо-
го ми розуміємо, що у такий спосіб законодавець створює певну пра-
вову противагу, яка може впливати на перебіг цивільних правовідно-
син, у яких суб’єктом є неповнолітня особа з метою обмеження прав 
такого суб’єкта. Де-факто законодавець робить таку особу відносно 
несамостійною та юридично залежною.

Цікавим положенням букви закону є й те, що фізична особа з не-
повною цивільною дієздатністю має право отримати повну цивільну 
дієздатність за рахунок реалізації інституту емансипації, що є віднос-
ною новинкою вітчизняного законодавства у сфері цивільного права.

Емансипація (від лат. emancipatio) — це звільнення від будь якої 
залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах [3]. 
В умовах сучасної цивілістики необхідність запровадження інститу-
ту емансипації було зумовлено певними соціально-економічними 
реформами останніх десятиріч, які внесли певні зміни до економі-
ки країни та менталітету її населення. Адже інститут емансипації пе-
редбачає оголошення неповнолітньої фізичної особи повністю діє-
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здатною. Тобто при застосуванні емансипації неповнолітня фізична 
особа переходить з категорії фізичних осіб з неповною цивільною 
дієздатністю до категорії осіб, які наділяються повною цивільною ді-
єздатністю і в наслідок цього вона прирівнюється до повнолітніх осіб 
у цивільно-правових відносинах, зберігаючи при цьому свій фактич-
ний соціальний статус.

У нашому національному законодавстві реальний потенціал здо-
буття неповнолітньою фізичною особою повної цивільної дієздат-
ності знаходиться в сфері цивільної та трудової галузі права. Дана 
думка має своє пряме відображення в правових нормах ЦК України 
та Кодексу законів про працю України [2], оскільки в них виражають-
ся наступні підстави для набуття повної цивільної дієздатності, яки-
ми є: реєстрація шлюбу; укладення трудового договору виключно для 
фізичних осіб з 16 років та бажання неповнолітньої фізичної особи 
здійснювати підприємницьку діяльність. Окрім цього, законодавець 
чітко встановлює відповідні гарантії, що у наслідок припинення ви-
щезазначених підстав забезпечується збереження за фізичною осо-
бою повної цивільної дієздатності.

Виходячи з вищевикладеного ми можемо зробити висновок, що 
наше вітчизняне законодавство встановлює відповідні гарантії забез-
печення реалізації фізичними особами своєї цивільної дієздатності 
та створює всі необхідні умови для цього з метою повноцінної участі 
осіб у соціально-правовій сфері. 

В той же час, основним питанням, яке ми розглянули, є цивільна 
дієздатність фізичних осіб, віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років та їх роль у цивільних правовідносинах, а саме впливі на ви-
никнення, зміну та припинення відповідних правовідносин. Даний 
вплив є багатогранним, оскільки незважаючи на законодавчо вста-
новлені межі щодо дій таких осіб, законодавець надає можливість 
здобуття ними повної цивільної дієздатності, визначивши відповід-
ний порядок для реалізації цієї норми.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ  
НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України (далі — ЦК 
України), фізична особа віком від 14 до 18 років є неповнолітньою 
особою, що передбачає певні особливості у реалізації нею права на 
спадкування. 

Відповідно до ч. 3 ст. 1269 ЦК України — особа, яка досягла 14 ро-
ків має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх 
батьків.

Щодо відмови від спадщини, то неповнолітня особа віком від 14 до 
18 років може відмовитись від прийняття спадщини за згодою батьків та 
органу опіки та піклування. Ця згода надається обома батьками. Тобто, 
у випадку смерті одного із батьків згода надається тим із батьків, хто жи-
вий, та надається свідоцтво про смерть померлого батька. 

Батьки чи усиновлювачі можуть відмовитись від прийняття спад-
щини, що належить малолітній особі лише із дозволу органу опіки 
та піклування, що закріплено у ст. 177 Сімейного кодексу України, 
тобто батьки без дозволу не мають право відмовлятися від майно-
вих прав дитини, видавати письмові зобов’язання від імені дитини 
та укладати договори, що підлягають нотаріальному посвідченню та 
(або) державній реєстрації, у тому числі договори щодо поділу або об-
міну житлового будинку, квартири.

Дозвіл на здійснення угод з нерухомого майна дитини надається 
органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться про-
тягом одного місяця, і лише у разі гарантування збереження права 
дитини на житло.

Процедура прийняття спадщини неповнолітніми, загалом ана-
логічна процедурі прийняття спадщини малолітніми дітьми, але має 
свої особливості.

Треба пам’ятати, що спадкоємці, які бажають прийняти спадщину 
та не можуть постійно проживати зі спадкодавцем, подають до нота-
ріальної контори за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття 
спадщини.

Законодавець визнав неповнолітніх, малолітніх дітей, а також не-
дієздатних та обмежено дієздатних осіб автоматично прийняли спад-
щину незалежно від місця їх проживання і від того подавали вони 
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заяву про прийняття спадщини до встановленого законом шестимі-
сячний строк, крім випадку відмови їх представників від прийняття 
ними спадщини та згоди опікунської ради на таку відмову.

Неповнолітня дитина, яка досягла 14-річного віку, має право по-
дати таку заяву без згоди батьків чи піклувальника.

А от батьки, за українським законом, після смерті дітей не мають 
права на спадкування, у тому випадку, коли вони були позбавлені су-
дом батьківських прав та не відновлені у цих правах на момент від-
криття спадщини, а також батьки, повнолітні діти, інші особи, що 
ухиляються від виконання покладених на них законом обов’язків 
щодо утримання спадкодавця. Однак ці обставини мають бути вста-
новлені судом.

Свобода нотаріальних розпоряджень, згідно з ЦК України, об-
межується на користь малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх, але 
непрацездатних дітей спадкодавця, а також його непрацездатного по-
дружжя та його непрацездатних батьків.

Це обмеження полягає в тому, що згадані особи успадковують, не-
залежно від змісту заповіту, половини частини, яка належала б кож-
ному їх у разі наслідування згідно із законом.

Але є випадки, коли особа навіть не має права вибору, стаючи 
заручником недосконалого законодавства. Відповідно до ч. 3, ч. 4 
ст. 1273 ЦК України, неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за зго-
дою батьків (усиновлювачів), піклувальника та органу опіки та піклу-
вання. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від при-
йняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, тільки з 
дозволу органу опіки та піклування. Як відомо, у нас діють популіст-
ські традиції та звичаї, які вважаються спрямованими на соціальний 
захист прав дітей на майно, тобто практично неможливо отримати 
згоду органу опіки та піклування у відмову від спадщини малоліт-
ньою (неповнолітньою) особою.

Актуальною проблемою нашого закону є проблема складання 
заповітів особами, які не досягли 18-річного віку. У ч. 1 ст. 1234 ЦК 
України передбачає, що право на заповіт має фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю. А згідно зі ст. 34 ЦК України повну цивіль-
ну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років 
(повноліття), у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла 
повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту ре-
єстрації шлюбу, у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною 
особою повноліття набута ним повна цивільна дієздатність зберіга-
ється, у разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних із 
протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею, повна 
цивільна дієздатність зберігається.
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Однак, особа віком від 14 до 18 років може отримувати стипендію, 
має право влаштовуватися на роботу та розпоряджатися своїм май-
ном. Отже, вона повинна мати право на розпорядження ним у спа-
док. Можна зробити висновок, що в цьому у разі виникає колізія: з 
одного боку, неповнолітній має право розпоряджатися своїм заробіт-
ком, стипендією, а з іншого — у нього немає можливості розпоряди-
тися вказаними коштами шляхом складання заповіту. 

Заповіти неповнолітніх є недійсними, оскільки законодавство пе-
редбачає досить жорсткі межі самостійності цієї категорії осіб цивіль-
ного права.

Отже, з наведеної вище інформації можна дійти невтішного ви-
сновку, що цивільне законодавство України досить-таки недосконале 
та вимагає змін, враховуючи ситуацію в країні, що більшість молоді 
працює та має свої певні доходи.
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Миколаївського навчально-наукового інституту права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник — к. ю. н., доцент Фасій Б. В.

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ПРО УСИНОВЛЕННЯ 
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

З початку лютого 2022 року Україна зіткнулась з безліч пробле-
мами, викликаними повномасштабним вторгненням Російської 
Ферерації. В умовах війни багато дітей залишились сиротами або по-
збавлені родинного піклування. Звідси виникає та постає проблемне 
питання, щодо надання притулку або усиновлення таких діточок.

У Сімейному кодексі України, а саме у розділі ІV «Влаштування ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» йдеться про 
усиновлення. 

Усиновлення — прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на 
правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду та ви-
ключно в інтересах дитини, щодо забезпечення стабільних та гармо-
нійних умов життя [1]. 

У перші місяці, з моменту повномасштабного вторгнення Росій-
ської Ферерації, як зазначала радниця — уповноважена Президента 
України з прав дитини та дитячої реабілітації, усиновлення на терито-
рії України було призупинено. Влучніше сказати, що його не можли-
во було здійснювати через ситуацію, викликану агресором. Це стосу-
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валось не тільки тих процесів які почали надходити після оголошення 
воєнного стану, а й тих, що були розпочаті раніше.

Така ситуація була викликана тим, що органи державної влади та 
суди, що безпосередньо беруть участь у процедурі усиновлення, при-
зупиняли свою роботу, задля безпеки своїх працівників та відвідува-
чів або взагалі не могли виконувати свої обов’язки.

Але як зазначалось у повідомленні Верховної Ради України, за ін-
формацією Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політи-
ки, на період воєнного часу, процедура усиновлення не змінювалась 
та відбувається на загальних підставах, з урахуванням норм націо-
нального законодавства [2].

Також, у повідомленні зауважено, що на певних територіях на-
шої держави, насамперед де відбуваються активні бойові дії, процес 
усиновлення доволі ускладнений тим, що: по-перше, як зазначалось 
раніше, органи державної влади не здійснюють певною мірою своїх 
повноважень; по-друге, ситуація одкланюється тим, щодо встанов-
лення обставини життя батьків; по-третє, це звісно, сама процедура, 
яка передбачає збір конкретних документів, необхідних для подання.

Отже конкретним особам, які виявили бажання усиновити дити-
ну, спочатку потрібно звернутись до служби у справах дітей зі місцем 
проживання для того, щоб пройти окрему процедуру усиновлення. 
Але тут виникає питання стосовно можливості спрощення процедури 
усиновлення.

Відповіддю на це питання є те, що така функція, тим паче в умовах 
воєнного стану, неможливо. Пришвидшення процедури лише пору-
шить інтереси дітей. Тому дуже важливо ретельно перевіряти кожно-
го кандидата в усиновлювачі та необхідного статусу дитини, яку осо-
би виявили бажання усиновити.

Важливо зазначити, що держава прикладає усі зусилля для врегу-
лювання цього питання відповідними змінами у законодавстві. 

Були внесені важливі зміни до законодавства, а саме: Постанова 
Кабінетів Міністрів України Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо цифровізації процесів влаштування 
дітей у сімейні форми виховання [4].

Дані зміни були оптимізовані та спрощені для процесу подання 
відповідних документів майбутніми усиновлювачами, певним чином 
прискорити перевірку наданих даних компетентними органами та 
спростити комунікацію між заінтересованими особами.

Цифровізація даних процесів та створення єдиного електронного 
банку даних про дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського пі-
клування і потенційних усиновлювачів (також піклувальників, опіку-
нів, прийомних батьків) ведеться у Єдиній інформаційно-аналітич-
ній системі «Діти» [3].
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Слід зазначити, що у даній системі існує систематичне оновлення 
інформації про дитину, тобто: її стан здоров’я, зріст та ін., аби май-
бутні усиновлювачі в подальшому могли зручно отримувати та від-
стежувати інформацію про дитину. Також існує можливість отримати 
окрему консультацію щодо усиновлення дитини як при особистому 
прийому у компетентних органах, так і онлайн.

Підсумовуючи зазначимо, що фактично, процес усиновлення на 
території нашої держави не припинявся, але на деяких територіях 
відсутня можливість державних органів належним чином виконувати 
свої обов’язки та контролювати процес усиновлення. Держава робить 
усе можливе, щоб врегулювати існуючи проблемні питання, які ви-
кликані збройною агресією Російської Ферерації.
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СУДОЧИНСТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:  
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

З 24 лютого 2022 року Україна зіткнулась з військовою агресію Ро-
сійської Ферерації на території держави. Відповідно до цього, Пре-
зидент України підписав закон «Про затвердження Указу Президен-
та України «Про введення воєнного стану в Україні», який вступає в 
силу та розповсюджується негайно. Судова гілка влади, як і інші, не 
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залишилась осторонь дії воєнного стану і, звісно, виникли питання, 
щодо вирішення певних прогалин, викликані збройною агресією [2].

Деякі регіони нашої держави залишились без можливості викону-
вати свої обов’язки та змушені були призупинити свою роботу. Дер-
жава повинна була відреагувати та врегулювати недоліки, які постали 
перед судочинством не тільки на окупованих територіях, але й забез-
печити належне функціонування усіх необхідних органів влади. 

Відповідно до існуючої проблеми, Рада Суддів України 24.02.2022 
прийняла рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпе-
чення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах при-
пинення повноважень Вищої ради правосуддя та воєнного стану у 
зв’язку зі збройною агресією з боку РФ» [5].

Виходячи з цього рішення необхідно звернути увагу на декілька 
пунктів, зокрема: рада суддів зауважила, що суди, навіть у період во-
єнного стану, не можуть припиняти свою роботу; у випадку загрози 
здоров’ю та безпеці працівників суду відвідувачів судочинство може 
бути припинено до усунення тих обставин, що становили небезпечну 
ситуацію; також розроблена рекомендація для судів, щодо здійснен-
ня окремих евакуаційних заходів та відповідно передача справ; у разі 
виникнення невідкладних питань був створений оперативний штаб, 
до складу якого входили члени Ради суддів, голови Верховного Суду, 
керівник Державної судової адміністрації та голови Служби судової 
охорони.

Також необхідно зазначити те, що у Верховному Суді України 
встановлено особливий режим роботи. Так, від 04.03.2022 відповідно 
до наказу Голови Верховного Суду України було встановлено певні 
організаційні заходи та режим роботи судів.

Згідно з цим наказом передбачалось, що саме за розпорядженням 
Голови Верховного Суду у зв’язку зі збройною агресією робота певно-
го суду може бути припинена. Але є важлива умова – обов’язково ви-
значаються суд, який буде здійснювати правосуддя замість суду, який 
тимчасово припинив свою роботу [4].

Виходячи з вище сказаного, робота кожного суду залежить від 
того, яка наразі ситуація присутня навколо певної території. Також 
дуже важливе є те, що у разі зупинення роботи суду — призначається 
новий суд, який буде здійснювати правосуддя. Наразі постає питання 
щодо територіальної підсудності судових справ.

Регулювання цього питання відобразилось у Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів», а саме внесенням змін Верховною Радою 
України, щодо підсудності судів [1]. 

У новій редакції частини сьомої статті 147 Закону передбачено 
можливість забезпечення належного функціонування судової влади у 
випадку виникнення надзвичайних обставин. Зокрема, у разі немож-
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ливості здійснення судом правосуддя може бути змінено територіаль-
ну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді. Рішен-
ня про зміну підсудності ухвалюється Вищою радою правосуддя за 
поданням Голови Верховного Суду, а у разі неможливості здійснення 
Вищою радою правосуддя своїх повноважень — за розпорядженням 
Голови Верховного Суду [6].

Прикладом зміни територіальної підсудності судових справ може 
слугувати ситуація, яка склалась в Миколаєві. 29 березня по будинку, 
де розташовувався Господарський суд Миколаївської області, був за-
вданий ракетний удар. 

Враховуючи неможливість судом здійснювати правосуддя під час 
воєнного стану, Голова Верховного Суду видав наказ, в якому зазна-
чалась зміна територіальної підсудності судових справ. Так, визнача-
лось, що Господарський суд Одеської області перейняв та вирішував 
судові справи Господарського суду Миколаївської області [3].

Відповідно до внесених змін вбачаємо те, що справи передають до 
суду, що знаходиться якомога ближче до суду, який не здатний тим-
часово здійснювати правосуддя.

Звісно це дуже позитивна зміна, яка дає можливість реалізувати 
право на судовий розгляд. Але якщо людина не має змоги особисто 
дістатись до місцерозташування суду? 

На допомогу приходить можливість дистанційного розгляду спра-
ви, який ще було запроваджений під час епідемії COVID-19, коли 
парламент прийняв Закон, в якому було чітко визначено право на 
участь у судовому розгляді безпосередньо в режимі відеоконферен-
ції. Але й цей спосіб далеко не вдосконалений і потребує додатково 
регулювання. 

Отже підсумовуючи, приходимо до висновку, що держава прикла-
дає усі зусилля, щоб людина могла реалізувати своє право на судовий 
розгляд, навіть при воєнному стані. На превеликий жаль, в такий для 
нас непростий час, це дуже складно чітко встановити та врегулювати. 
Але за допомогою певних змін, які вносяться до законодавства, окре-
мих Законів та Указів, я вважаю, що це можливо. І нарешті, настане 
той день, коли відновлять роботу усі тимчасово припинені заклади. 
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ВОЄННИЙ СТАН ЯК ФОРС-МАЖОРНА ОБСТАВИНА 
В ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Війна, що розпочалася в Україні 24 лютого 2022 року, — це щодня 
потрясіння, що змінюють не тільки свідомість українського народу, 
але й економічні і правові засади українського суспільства. Під час 
війни стають нагальними питання і поняття, які раніше мали лише 
теоретичне значення. 

Зокрема, це питання форс-мажорних обставин на час оголошення 
воєнного або надзвичайного стану, які завжди прописувались і були 
обов’язковим складником будь-якого договору, але сприймалися як 
формальне доповнення до його змісту. 

Так, учасники цивільних правовідносин, потерпаючи від росій-
ської навали, стикаються з унеможливленням виконання договірних 
зобов’язань через призупинення діяльності чи знищення майна під-
приємств, установ, організацій; через від’їзд українських громадян з 
постійних місць проживання у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю; 
нестачею або смертю працівників, визнання їх судом безвісно від-
сутніми; порушенням логістики через активні бойові дії на території 
України. 

Правознавці України, пристосовуючись до нових реалій і керую-
чись принципом верховенства права, захищають інтереси наших гро-
мадян в умовах ситуації, в якій опинилася вся Україна та весь світ. 

З огляду на обставини сьогодення дослідження впливу воєнного 
стану на цивільні правовідносини потребує додаткової уваги. Питан-
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ня правового регулювання форс-мажорних обставин (обставин непе-
реборної сили) є досить дослідженим вітчизняними цивілістами. 

Одним із вагомих у вітчизняній науці цивільного права спеціаль-
ним комплексним дослідженням теоретичних та практичних про-
блем застосування форс-мажору за цивільним законодавством Укра-
їни є дисертаційне дослідження О. О. Мельник на тему «Договірне 
застереження про форс-мажор за цивільним законодавством Украї-
ни» 2018 року. Крім того, така тематика досліджувалася такими на-
уковцями, як І. В. Бурлака, К. В. Коцюба, О. В. Церковна, та іншими. 
Але питання безпосереднього впливу воєнного стану на учасників 
цивільних відносин є практично недослідженим, адже в 2022 році 
Україна вперше стикнулась з воєнними діями, які торкнулися всієї 
нашої країни. 

Метою наукового дослідження є розгляд воєнного стану як об-
ставини непереборної сили та правових наслідків його введення для 
учасників цивільних правовідносин. 24 лютого 2022 року в Україні 
був введений воєнний стан, про що був прийнятий відповідний Указ 
Президента України. 

Спочатку він був введений до 26 березня 2022 року, потім у зв’язку 
з продовженням збройної агресії Російської Ферерації проти України 
був подовжений ще на 30 діб. Які ж він має наслідки для цивільних 
правовідносин? Чи є воєнний стан обставиною непереборної сили, 
чи є підставою для звільнення особи, яка порушила зобов’язання, від 
відповідальності за його невиконання? Отже, з’ясуємо, що таке об-
ставини непереборної сили, що вони включають та як засвідчується 
факт їх настання.

Так, ст. 617 Цивільного кодексу (далі — ЦК) України перед-
бачає можливість звільнення від відповідальності за порушення 
зобов’язання за умови доведення, що воно відбулося в результаті ви-
падку або непереборної сили. При цьому сутність поняття «непере-
борна сила» в ЦК не розкривається. 

Своєю чергою ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу (далі — ГК) 
України, передбачаючи, що дії непереборної сили є підставою для 
звільнення від господарсько-правової відповідальності, розуміє під 
ними надзвичайні і невідворотні обставини. 

Так, під форс-мажорними обставинами (обставинами неперебор-
ної сили) необхідно розуміти надзвичайні та невідворотні обставини, 
що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбаче-
них умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із 
законодавчими та іншими нормативними актами.

Поняття «форс-мажор», «форс-мажорні обставини», «неперебор-
на сила», «обставини непереборної сили» є тотожними і вживаються в 
українському законодавстві як синоніми. Тож і в нашому досліджен-
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ні будуть використовуватися для позначення одного й того ж самого 
правового явища. Щодо переліку обставин, які вважаються обстави-
нами непереборної сили, то в нормативно-правових актах відсутній 
єдиний підхід. Так, у ч. 2 ст. 14–1 Закону України «Про торгово-про-
мислові палати в Україні» дається невичерпний їх перелік. Війна та 
інші різновиди воєнних конфліктів, включаючи їх погрозу, включені 
також до цього переліку. 

У Регламенті форс-мажорні обставини об’єднані в три групи за 
причиною їх виникнення: 

− ті, які викликані винятковими погодними умовами і стихійним 
лихом (Acts of God); 

− ті, які викликані умовами, регламентованими відповідними рі-
шеннями та актами державних органів влади, закриттям морських 
проток, ембарго, забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо. 

Щодо воєнних дій, то вони належать до другої групи, і включають 
загрозу війни, збройний конфлікт або серйозну погрозу такого кон-
флікту, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, воєнні 
дії, оголошену та неоголошену війну тощо.

Закріплення зазначених положень є важливим кроком, адже під 
час введення воєнного стану одним із перших, що страждає, є ма-
теріальне становище людини, тому, звичайно, виконання грошових 
зобов’язань іноді стає абсолютно неможливим як у зв’язку з фінан-
совою неспроможністю, так і з об’єктивних причин, пов’язаних з не-
стабільною роботою банківських чи інших фінансових установ, про-
блемами з Інтернетом, затримками у виплаті заробітної плати тощо. 
Таким чином, воєнний стан є беззаперечною обставиною непере-
борної сили, яку особа не могла передбачити або передбачала, але не 
могла відвернути. 

Головним наслідком введення воєнного стану в Україні для 
суб’єктів цивільних правовідносин є те, що на час його дії вони мо-
жуть призупинити виконання своїх зобов’язань у зв’язку з неможли-
вістю їх виконання без застосування до них цивільно-правової відпо-
відальності. Для грошових зобов’язань таке правило продовжує діяти 
ще протягом тридцятиденного строку з дня припинення воєнного 
стану. Крім того, більшість строків, передбачених ЦК України, про-
довжують свою дію на строк, протягом якого тривав воєнний стан.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПЕРІОД 

ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Характерний критерій XXI століття — розвиток високих техноло-
гій, глобальної інформатизації, всебічного та динамічного удоскона-
лення. Саме тому не дивно, що соціум, в пік свого прогресу відвів 
значну увагу правовій категорії інтелектуальної власності. Наразі в 
сучасних правових системах поняття «інтелектуальна власність» охо-
пило найрізноманітніші сфери суспільних відносин.В Україні систе-
ма охорони об’єктів інтелектуальної власності є ще далекою не до-
сконалою, однак сенс інтелектуальної власності на даний момент, в 
досить складин умовах не варто недооцінювати.

Проблематику інтелектуальної власності та заходи, що до охорони 
її об’єктів досліджували такі вчені, як: О. Орлюк, Г. Андрощук, О. Бут-
нік-Сіверський, Р. Еннан, О. Кохановська, Л. Майданий, Н. Ополь-
ська та багато інших.

Конституція України у ст. 41 проголошує: «Кожен має право во-
лодіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, резуль-
татами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» [1]. У свою чергу 
Цивільний кодекс України у ст. 418 зазначає «Право інтелектуальної 
власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої ді-
яльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визна-
чений цим кодексом та іншим законом» [2].

Зокрема, сучасні реалії розвитку та систематизації заходів, що до 
охорони об’єктів права інтелектуальної власності, складаються до-
сить проблематично, адже з 24 лютого 2022 року по всій території вве-
дено воєнний стан у зв’язку з воєнною агресією Російської Федерації 
проти України. Через введення воєнного стану тимчасово змінюють-
ся правові реалії, тим самим можуть обмежуватись конституційні 
права та свободи фізичних осіб, а також обмеження прав та інтересів 
юридичних осіб. Однак, надзвичайно варто створити правовий ме-
ханізм у нинішній ситуації для захисту інтересів осіб інтелектуальної 
власності в період воєнного стану. 

Від 01.04.2022 року Верховною Радою України прийнято Закону 
України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у 
період дії воєнного стану» (Закон № 7228), який підписано Президен-
том України та набрав чинності 13.04.2022 року. У зв’язку із збройною 



161

агресією Російської Федерації проти України та введенням в Украї-
ні воєнного стану Верховна Рада України постановляє, установити, 
що: «з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв’язку із 
збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється 
перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інте-
лектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих 
прав, визначених законами України «Про охорону прав на промис-
лові зразки»,»Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,»Про 
охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про правову охорону 
географічних зазначень»,»Про авторське право і суміжні права», «Про 
охорону прав на сорти рослин», включаючи всі передбачені цими за-
конами та нормативними актами строки, зокрема, але не виключно, 
строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної ре-
єстрації в Україні, строки оскарження рішення Національного орга-
ну інтелектуальної власності України за заявкою у судовому порядку 
або до Апеляційної палати, строки подання заяви про визнання прав 
на винахід недійсними, строки, протягом яких можливе поновлення 
пропущених строків, тощо, за виключенням строків, встановлених 
для здійснення дій Національним органом інтелектуальної власності 
України або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рос-
лин, відомості, необхідні для набуття прав на сорт, та за виключенням 
окремих випадків, встановлених цим Законом. З дня, наступного за 
днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків 
продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення» [3]. 

У разі якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва 
на торговельну марку, строку продовження чи підтримання чиннос-
ті майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуаль-
ної власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи 
на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продо-
вження строку дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи 
підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
об’єкт інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчас-
но, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем 
припинення чи скасування воєнного стану [3].

Майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких 
спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії во-
єнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем при-
пинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем 
припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав 
інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому 
порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом [3].
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Щодо фізичні особи та/або юридичні особи мають право подати 
документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подан-
ня яких передбачено законами України «Про охорону прав на про-
мислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 
«Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про правову охо-
рону географічних зазначень», «Про авторське право і суміжні пра-
ва», «Про охорону прав на сорти рослин» та нормативними актами 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не піз-
ніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування во-
єнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або про-
довження строків, передбачених цими законами та Порядком сплати 
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2004 року № 1716 (із наступними змінами) [3].

Отже, аналізуючи положення Закону України «Про захист інте-
ресів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, 
введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти 
України», зазначаємо, що він спрямований на покращення регулю-
вання захисту осіб у сфері інтелектуальної власності в воєнний час та 
створення полегшеної системи реалізації захисту з метою збереження 
принципу законності та гарантії забезпечення прав осіб.
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ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Сьогодні Україна, в умовах військової агресії, стоїть на порозі ви-
кликів, які потребують і обумовлюють зміни, що оперативно вносить 
законодавець до кримінально-правового законодавства. Так, з почат-
ку повномасштабного вторгнення Російської Ферерації, Верховною 
Радою України прийнято ряд змін до Кримінального кодексу (далі — 
КК) України. Зокрема одним з перших законів з початку війни був 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення кримінальної відповідальності за кола-
бораційну діяльність» від 3 березня 2022 року № 2108-IX [1], яким до-
повнено кримінальний закон статтею 111–1. Цим законом внесено 
комплексні зміни, що стосуються не лише встановлення криміналь-
ної відповідальності за колабораційну діяльність, але й кримінально-
правових заходів реагування, а також процедури досудового розсліду-
вання за фактом їх виявлення.

Аналіз наукових джерел показав, що не всі науковці вважали за 
необхідне встановлення кримінальної відповідальності в окремій 
нормі за колабораціонізм (М. Акімов, М. Рубащенко, Є. Письмен-
ський, О. Ілларіонов, А. Політова), пояснюючи це тим, що певні 
види співпраці з окупантами, охоплюються державною зрадою 
(ст. 111 КК України), зокрема такою формою як надання інозем-
ній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги 
в проведенні підривної діяльності проти України, крім того, в КК 
України існує вже достатньо окремих інших положень, які дозво-
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ляють притягнути до кримінальної відповідальності за певні види 
такої співпраці. 

Зауважимо, що в цілому і в кримінальному законодавстві європей-
ських країн колабораціонізм в окремих статтях не криміналізовано, 
а його ознаки охоплюються іншими. Лише в ст. 120 КК Литовської 
Республіки встановлена кримінальна відповідальність за колабораці-
онізм. Так, громадянин Литовської Республіки, який в умовах окупа-
ції чи анексії допомагав незаконним державним структурам встано-
вити окупацію чи анексію, придушував опір литовського населення 
або іншим чином допомагав незаконному уряду діяти проти Литов-
ської Республіки, карається позбавленням волі на строк до п’яти ро-
ків [2]. Специфіка даної статті в тому, що литовський законодавець 
передбачив таку співпрацю у формі придушення опору населення чи 
іншої допомоги і вказав на специфічну обстановку — умови окупації 
та анексії, що є визначальними ознаками колабораціонізму і надає 
підстави для чіткого розмежування від інших форм діяльності грома-
дян на шкоду державним інтересам. 

В Україні ж на рівні законодавчих ініціатив про необхідність вста-
новлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 
заговорили з 2017 року. До Верховної Ради України подавалося де-
кілька законопроєктів (три у 2017 р., один у 2019 р.), спрямованих 
на визначення правових основ явища колабораціонізму, основних 
понять, форм колабораціонізму, встановлення відповідальності за 
колабораційну діяльність, в тому числі кримінальної відповідальнос-
ті. Вони є суттєво різними, що говорить про складність порушуваної 
проблеми. У більшості проєктів вживаються терміни «агресор», «оку-
паційна держава» або «ворог» і цим термінам визначення не дано, а 
відтак розкрити суть колабораціонізму важко. 

Водночас сьогодні в умовах війни та окупації територій нашої дер-
жави законодавець змушений був реагувати на колабораціонізм, в 
тому числі встановленням кримінально-правової відповідальності за 
таку діяльність-співпрацю. І на сьогоднішній момент ст. 111–1 «Ко-
лабораційна діяльність» активно застосовується на практиці. Так, від 
моменту набрання чинності закону України № 2108-IX обліковано 
2620 кримінальних правопорушень за ст. 111–1 «Колабораційна ді-
яльність» (662 — кримінальних проступків та 1958 — злочинів, однак 
лише 316 проваджень скеровано до суду з обвинувальним актом [3]. 

Аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак ст. 111–1 КК України 
показав складність її законодавчого формулювання, об’єднання різ-
них положень в одній статті, конкуренцію норм в межах самої статті, 
не чіткість формулювань тощо. Так, ст. 111–1 КК України охоплює аж 
7 самостійних складів (ч.1–7), один — кваліфікований склад (ч.8), в 
якому містяться кваліфікуючі ознаки — загибель людей або настання 
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інших тяжких наслідків, у випадку вчинення дій або прийняття рі-
шень, передбачених ст. 5–7 цієї ж статті. Діяння, передбачені ч. 1–2 
ст. 111–1 КК України, є кримінальними проступками, оскільки пе-
редбачають основне покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти 
до п’ятнадцяти років, ч. 3–4 — нетяжкі злочини, 5 — тяжкий злочин, 
ч. 6–8 — особливо тяжкий. Зауважимо, що саме визначення кримі-
нально караних діянь, що характеризують колабораційну діяльність, 
є досить строкатим, кожне діяння, передбачене окремими частина-
ми статті, містить декілька форм, є інформаційно перенасиченим, 
що, звичайно, ускладнює їх зрозумілість, призводить не лише до 
ускладнення розуміння різних проявів колабораціонізму, за які на-
стає кримінальна відповідальність, пересічними громадянами, але 
й може призводити до неправильної кваліфікації. Такий стан речей 
обумовлений в першу чергу намаганням хоч якимось чином державі 
відреагувати на явища, які відбуваються в умовах військової агресії, 
без чітко визначеної, науково обґрунтованої та виваженої концепції 
регулювання відносин, пов’язаними з соціальним явищем колабора-
ціонізму, на що вже вказувалося попередньо [4].

Явище колабораціонізму з огляду на попередні наукові історич-
ні, соціальні розвідки слід пов’язувати з різними формами співпра-
ці громадян в умовах окупації з ворогом в його інтересах і на шкоду 
своїй державі. Якщо проаналізувати криміналізовані в ст. 111–1 КК 
України форми такої співпраці, то це: добровільне зайняття грома-
дянами України різних посад у незаконних органах влади, судових 
або правоохоронних органах, створених на окупованих територіях; 
добровільне обрання до незаконних органів влади (ч. 2, 5, 7); про-
паганда громадянином України у закладах освіти та впровадження 
стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3); передача 
матеріальних ресурсів ворогові; провадження господарської діяль-
ності у взаємодії з ворогом (ч. 4); участь в організації та проведенні 
незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій 
території (ч. 5); організація та проведення заходів політичного харак-
теру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з ворогом та 
на його підтримку, активна участь у таких заходах (ч. 6); добровільна 
участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих 
формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або 
в збройних формуваннях держави-агресора; надання таким форму-
ванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України 
та інших військових формувань, створених для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України (ч. 7). Як бачимо, 
не всі зазначені форми співпраці мають бути вчинені громадянами 
держави (як це визначає законодавець Литви), не обов’язково форми 
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співпраці можуть вчинятися на тимчасово окупованій території. Це 
залежить від визначення об’єктивної сторони того чи іншого кримі-
налізованого законодавцем діяння. Тому на єдине розуміння і спіль-
ні ознаки колабораційної діяльності розраховувати не варто, кожна 
частина потребує детального лінгвістичного, системного аналізу для 
правильної кваліфікації. 

Крім звичного усталеного розуміння і тлумачення слова «співпра-
ця» як «спільна з ким-небудь діяльність», криміналізовано і такі діян-
ня, які законодавець відносить до колабораційної діяльності, як «пу-
блічні заперечення, публічні заклики», що не зовсім оцінюється як 
власне співпраця. Йдеться про форми окремих діянь, передбачених 
ч. 1. ст. 111–1 КК України, та про одну з форм діянь, передбачених 
ч. 5 ст. 111–1 КК України — публічні заклики до проведення незакон-
них виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території. 
Останню законодавець відносить до тяжких злочинів поряд з такими 
формами співпраці (в класичному розумінні цього) як добровільне 
зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функ-
цій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій 
території; добровільне обрання до таких органів; участь в організації 
та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово 
окупованій території. Вважаємо, що порівняно з визначеними фор-
мами співпраці, публічні заклики до проведення незаконних виборів 
та/або референдумів несуть меншу суспільну небезпеку, тому їх слід 
віднести до категорії кримінальних проступків, як і інші публічні за-
клики, які законодавець пов’язує з колабораційною діяльністю.

На практиці може виникати питання правильної кваліфікації у 
випадку, коли кримінально протиправне діяння вчинене у формі заме 
заперечень, адже в ст. 436–2 «Виправдовування, визнання правомір-
ною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти Укра-
їни, глорифікація її учасників», формами об’єктивної сторони ч. 1 
якої, крім іншого, є заперечення збройної агресії Російської Федера-
ції проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом пред-
ставлення збройної агресії Російської Федерації проти України як 
внутрішнього громадянського конфлікту, а також заперечення тим-
часової окупації частини території України. Крім того, ч. 2 ст. 436–2 
передбачено таку форму дій як поширення матеріалів, у яких містять-
ся такі заперечення. 

Зміст таких заперечень співпадає із змістом публічних заперечень, 
передбачених ч. 1 ст. 111–1 КК України, тому розмежувальною озна-
кою є ознака «публічності» таких заперечень. Стосовно ж поширення 
матеріалів, в яких містяться такі заперечення (ч. 2 ст. 436–2 КК Укра-
їни), то це діяння співпадає з публічним запереченням, тому виникає 
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питання правильної кваліфікації. Однією з розмежувальних ознак, 
на перший погляд, є родовий об’єкт даних кримінальних правопору-
шень, він різний — національна безпека та безпека людства. У випад-
ку, коли особі інкримінується діяння лише у формі заперечення, на 
наш погляд, необхідно кваліфікувати за однією із вказаних статей (а 
саме за ч. 1 ст. 436–2 КК України, виходячи із співвідношення об’єктів 
посягання) з метою уникнення подвійного інкримінування, у разі ж 
разі вчинення суспільно небезпечного діяння у інших формах, окрім 
заперечення, — за сукупністю цих кримінальних правопорушень. 

Аналіз резолютивної частини вироків за ч. 1 ст. 111–1 КК Украї-
ни показав, що здебільшого суди призначають покарання у виді по-
збавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій 
держави та місцевого самоврядування, посади в органах державної 
влади, державного управління, місцевого самоврядування чи з на-
дання публічних послуг на строк 10 років, що передбачено в санкції 
як нижня межа. Так ситуація очевидна, оскільки єдине покарання, 
передбачене санкцією ч. 1 ст. 111–1 КК України — позбавлення пра-
ва обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
від 10 до 15 років. Встановлений в санкції даний вид покарання, від-
повідно до вже сформованої судової практики, може призначатися і 
до тих осіб, які обіймають певні посади або здійснюють відповідну 
діяльність, і до осіб, які такі посади можуть в майбутньому обійма-
ти. Проте за матеріалами кримінальних проваджень це обвинувачені, 
які здебільшого ніде не працюють або є пенсіонерами (більше 80 %), 
мають середню або професійно-технічну освіту. Виникає питання до-
цільності та ефективності цього виду порань, і на наше глибоке пере-
конання є воно є малоефективним, не виконує своїх цілей — кари, 
виправлення, запобігання кримінальним правопорушенням. Тому, 
вважаємо, слід передбачити в санкції ч. 1 ст. 111–1 КК України аль-
тернативні види покарань у виді штрафу, громадських робіт.

Таким чином, аналіз форм діянь в межах кожної норми, передба-
ченої ст. 111–1 КК України, дозволяє зробити висновок про відсут-
ність тих базових ознак колабораційної діяльності, на які спирався 
законодавець при криміналізації даного явища. Крім того, на нашу 
думку, слід віднести діяння у формі публічних закликів до проведення 
незаконних виборів та/або референдумів, зазначеної в ч. 5 ст. 111–1 
КК України, до категорії кримінальних проступків (визначити цю 
форму в ч. 1 ст. 111–1 КК України). Також вважаємо за необхідне пе-
редбачити альтернативні види покарань в ч. 1–2 ст. 111–1 КК Украї-
ни насамперед задля ефективності кримінально-правового впливу за 
колабораційну діяльність.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗҐВАЛТУВАННЯ 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ ТА ФРН 

Уже в умовах воєнного стану, Законом № 2319-IX від 20.06.2022 
Верховною Радою України нарешті було ратифіковано із заявами 
Стамбульську конвенцію, яка набрала чинності для України зовсім 
недавно — 1 листопада 2022 року. Однак, ще до цього часу україн-
ське законодавство змінювалося відповідно до вимог цієї конвенції, 
в тому числі було внесено ряд змін до КК України, зокрема, у грудні 
2017 року набула зовсім нової редакції стаття 152 «Зґвалтування». На 
певні законодавчі прогалини і вади нової редакції вказували неодно-
разово науковці й практики, тому вважаємо актуальним звернутися 
до аналізу зґвалтування за законодавством інших країн, зокрема КК 
ФРН, до якого також у 2016 році були внесені зміни. 
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У теперішній час у життєдіяльності нашого суспільства можна ви-
значити декілька тенденцій, що визначають необхідність активізації 
протидії сексуальному насильству. З одного боку, ускладнюється кри-
міногенна обстановка, більш частими й повсякденними стають про-
яви девіантної поведінки, а насильство набуває все більш жорстоких 
форм. В цей же час знімаються табу на обговорення сексуальних тем, 
а нові можливості наукового, соціального й культурного обміну із за-
рубіжними науковцями та соціальними працівниками дають змогу 
порівнювати ситуації в різних країнах і використовувати накопиче-
ний у цій сфері досвід. Як наслідок, змінюються соціальні установки 
щодо зґвалтування, а рівень захисту жінок і дітей усе більше стає по-
казником розвиненості культури суспільства [1, с. 13], про що свід-
чить ратифікація такої «вистражданої» вже згадуваної конвенції.

Одне із зобов’язань, які покладаються на державу, що ратифікува-
ли Стамбульську конвенцію, передбачене в п. а) ч. 1 ст. 36: «Сторони 
вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпе-
чення того, щоб було криміналізовано таку форму умисної поведінки 
як здійснення, без згоди, вагінального, анального або орального про-
никнення сексуального характеру в тіло іншої особи з використан-
ням будь-якої частини тіла або предмета» [2]. 

По суті йде мова саме про розуміння і виділення ознак зґвалту-
вання, які раніше в кримінальному законодавстві так не визначалися. 
Приміром, в КК України під зґвалтуванням до 2017 року розумілося 
«статеві зносини із застосуванням фізичного насильства або з вико-
ристанням безпорадного стану потерпілої особи», а в КК ФРН «вступ 
в статеві зносини з жертвою або примушення жертви брати участь у 
подібних сексуальних діях, які особливо принижують його або її, осо-
бливо якщо вони включають проникнення в тіло (зґвалтування)». Як 
бачимо, щодо вказівки на таку ознаку зґвалтування як «проникнен-
ня в тіло» законодавець Німеччини передбачив відразу, чого не мала 
колишня редакція КК України. Спільною ж при визначенні зґвалту-
вання була ознака примусу: в КК України вказівкою на «застосування 
фізичного насильства», в КК ФРН — «примушення жертви». 

Відповідно ж до міжнародних зобов’язань визначальною озна-
кою, яка має бути обов’язковою для криміналізації зґвалтування, 
крім проникнення в тіло будь-яким способом і будь-якою частиною 
тіла чи предметом, є не примус, не насилля, а відсутність згоди. На 
нашу думку, саме ця ознака дає більше можливості охороняти пра-
ва жертв сексуального насильства, в тому числі, жертв зґвалтування. 
Цю ознаку врахував законодавець і в нашій країні, і в ФРН, вніс-
ши відповідні редакційні зміни до ст. 152 КК України та § 177 КК 
ФРН. Зґвалтуванням за ст. 152 КК України є вчинення дій сексуаль-
ного характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним 
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проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або 
будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої осо-
би. Добровільною згодою визначають згоду, котра є вільним волеви-
явленням особи, з урахуванням супутніх обставин [3]. Досить специ-
фічно побудований § 177 КК ФРН «Статеве насильство, сексуальне 
насильство, зґвалтування», де міститься визначення зґвалтування — 
не в окремій статті, як у КК України, а в ч. 6, яка передбачає, що в 
особливо тяжких випадках призначається позбавлення волі на строк 
не менше двох років. Особливо важкий випадок наявний, якщо зло-
чинець вчиняє або вчиняв статевий акт з жертвою або вчиняє або 
вчиняв жертвою подібні статеві дії, які особливо принижують її, осо-
бливо якщо вони пов’язані з проникненням в тіло (зґвалтування) 
[4]. Порівнявши дані визначення з попередніми редакціями зґвал-
тування, бачимо, що в Україні ст. 152 КК відтворила майже дослів-
но визначення зі згадуваної конвенції. Більш того, в кримінальному 
законі (в примітці до статті) міститься вказівка на розуміння «до-
бровільності згоди». Німецький законодавець пішов іншим шляхом, 
лише відмовившись у визначенні від ознаки «примушення жертви», 
оскільки ознака «проникнення в тіло» і так була в попередній редак-
ції, що дозволяє тлумачити закон ширше, передбачаючи різні спо-
соби проникнення і в різні частини тіла. Юристи зауважують, що в 
попередній редакції закону не містилося визначення того, що є зго-
дою на секс, для визнання вини відмови словами від сексу було не-
достатньо. Потерпіла вважала жертвою зґвалтування, якщо вона чи-
нила опір. В результаті, згідно з дослідженням 2014 року, проведеним 
німецькою Асоціацією консультаційних центрів і центрів допомоги 
жінкам, що піддалися зґвалтуванню, в 107 випадках ґвалтівникам 
вдалося уникнути покарання. Тому вважаємо, що редакція § 177 КК 
ФРН, заснована на п’ятдесятому законі про внесення змін до Кримі-
нального кодексу — удосконалення захисту статевого самовизначен-
ня від 4 листопада 2016 року [5], набула чинності 10 листопада 2016 
року, не лише відповідає взятим на себе міжнародним зобов’язанням 
Німеччини у зв’язку з ратифікацією конвенції, але й відповідає по-
требам практики.

Вадою визначення зґвалтування в національному законодавстві є 
те, що по суті геніталії ототожнюються і ставляться в один ряд з пред-
метами («з використанням геніталій або будь-якого іншого предме-
та»), позитивним же є тлумачення поняття добровільності згоди. 

Отже, підсумовуючи, можна дійти висновку, що чинний вітчизня-
ний кримінальний закон та КК ФРН щодо визначення зґвалтування 
є неоднаковим, але містить певні тенденції стосовно імплементації 
міжнародних вимог, передбачених в Стамбульській конвенції, що ві-
дображено у відповідних змінах до аналізованих кодексів. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННІ ДІЇ 
ЩОДО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ТАЄМНИЦІ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ 
ТОВАРНИХ РИНКАХ

Чинний Кримінальний кодекс України у статтях 231 і 232 перед-
бачає кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на 
отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з ме-
тою їх розголошення чи іншого використання (комерційне шпигун-
ство), а також за незаконне використання таких відомостей, якщо 
це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності, і 
за розголошення цих відомостей [1, С. 156–157]. У грудні 2004 року 
Законом України № 2252- IV та червні 2020 року Законом України 
№ 738-IX статті 231 та 232 КК України було доповнено терміном 
«банківська таємниця» та «професійна таємниця на ринках капіталу 
та організованих товарних ринках», і кримінальна відповідальність 
передбачалася вже за незаконне збирання, використання банків-
ської таємниці та розголошення комерційної та банківської таєм-
ниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках [2, 3].
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Суспільна небезпека незаконних одержання та розголошення ві-
домостей, які становлять комерційну або банківську таємницю, по-
лягає в тому, що, маючи таку інформацію, зацікавлені особи можуть 
вчинити проти її власників будь-який злочин (економічний, проти 
власності тощо), здобути перемогу в економічній боротьбі, розкри-
ти важливі технологічні або виробничі секрети та суттєво зменшити 
конкурентоспроможність підприємств, підірвати стійкість кредитних 
організацій тощо. Незаконні одержання та розголошення відомос-
тей, які становлять комерційну або банківську таємницю, достатньо 
поширені на території нашої країни. Мізерні дані офіційної статисти-
ки щодо такого роду справ пояснюються досить високої латентністю 
таких злочинів.

Основними криміногенними детермінантами, що сприяють вчи-
ненню розглянутого злочину, на нашу думку, є: 1) неповнота та проти-
річчя законодавчої бази, що регламентує відносини, які виникають із 
приводу банківської та комерційної таємниці; 2) широкий, а донедав-
на безконтрольний обіг спеціальної техніки для негласного одержан-
ня інформації; 3) недоліки в області забезпечення комп’ютерної ін-
формаційної безпеки; 4) корумпованість чиновників, які «торгують» 
відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю, з 
якими вони обізнані у силу своїх службових обов’язків; 5) недостатня 
правова підготовка співробітників органів і організацій, зобов’язаних 
розслідувати аналізовані злочини або запобігати їхньому вчиненню; 
6) незадовільна діяльність служб безпеки кредитних організацій і під-
приємств або їх відсутність, 7) незнання персоналом (у тому числі ке-
рівництвом) підприємства або кредитної організації основ економіч-
ної та інформаційної безпеки; 8) халатне відношення співробітників 
підприємств або кредитних організацій до обов’язків зберігати комер-
ційну або банківську таємницю, у результаті чого відбувається «витік» 
такої інформації; 9) неефективна кадрова політика, у результаті якої 
на роботу в кредитну організацію або на підприємство приймаються 
«агенти-інформатори»; 10) відтік багатьох професійних співробітни-
ків спецслужб і правоохоронних органів у розвідслужби кримінальних 
структур; 11) незадоволеність частини колишніх і діючих співробітни-
ків підприємств і кредитних організацій своїм матеріальним станови-
щем, яка викликає в них рішучість «продати» інформацію, яка складає 
комерційну або банківську таємницю, зацікавленим особам; 12) не-
бажання потерпілих звертатися в правоохоронні органі за захистом 
через побоювання подальших витоків інформації в ході слідства та 
судового розгляду, що заподіє ще більший збиток; 13) інші негативні 
фактори, що сприяють вчиненню зазначених злочинів.

Профілактика злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК Укра-
їни повинна ґрунтуватися на комплексному підході, що включає 
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організаційні, технічні, правові, ідеологічні, соціально-економічні 
заходи профілактики, здійснювані на рівні держави, юридичних і фі-
зичних осіб, зацікавлених у цілості інформації, що становить комер-
ційну або банківську таємницю.
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THE SPECIAL PART OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE: 
A BRIEF OVERVIEW OF THE NEW WARTIME AMENDMENTS

As of today, fourteen Laws of Ukraine has been already adopted since 
the imposition of martial law in Ukraine on February 24, 2022, aimed at in-
troducing changes into the present national criminal legislation [11]. And, 
as it might be expected, the overwhelming majority of them were tradition-
ally enough the amendments made to the Special Part of the Criminal Code 
of Ukraine (hereinafter — the Code), rather than to the General one. Yet 
again, as predicted, nearly all of them were, in one way or another, mostly 
devoted to the issues of war, as well as its consequences.

So, the first of these new laws, the Law of Ukraine «On Amending Cer-
tain Legislative Acts of Ukraine regarding the Establishment of Criminal 
Liability for Collaborative Activity» provided for criminal responsibility 
for the collaborative activity [3]. Therefore, new article, — Article 1111 
(«Collaborative Activity») has been added to Section I «Crimes against 
National Security of Ukraine» of the Special Part of the Code, thereby 
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criminalizing a wide array of «cooperation with a State-Aggressor»-relat-
ed conducts.

The next law, the Law of Ukraine «On Amending Certain Legislative 
Acts of Ukraine to Strengthen Criminal Liability for Manufacture and Dis-
tribution of Prohibited Information Products», has amended Article 161 
(«Violation of Equality of Citizens depending on Their Race, Nationality, 
Religious Beliefs, Disability and Other Grounds») of Section V «Criminal 
Offences against Electoral, Labour and Other Personal Rights and Free-
doms of a Human Being and a Citizen» of the Special Part of the Code [4]. 
Thus, a new notion of «regional identity» has been added into its provisions, 
expanding the scope of the objective side of this crime. And moreover, two 
new articles, — Article 4351 («Insult to the Honor and Dignity of a Service-
man, Threat to a Serviceman») and Article 4362 («Justification, Recogni-
tion of Lawfulness, Denial of Armed Aggression of the Russian Federation 
against Ukraine, Glorification of Its Participants») have been added to Sec-
tion XIX «Criminal Offences against the Established Procedure of Military 
Service (Military Offences)» and Section XX «Criminal Offences against 
Peace, Security of Mankind and International Legal Order» of the Spe-
cial Part of the Code accordingly [4]. Therefore, criminal responsibility 
has been established for an insult to honor and dignity, along with a threat 
of murder, violence, destruction or impairment of property of a serviceman 
and production and distribution of materials, containing such a data, and 
also justification, recognition as legitimate, denial of the Russian Federa-
tion’s armed aggression against Ukraine, glorification of its participants, as 
well as production and distribution of materials that contain it.

According to the Law of Ukraine «On Amending Criminal Code of 
Ukraine to Strengthen Liability for Crimes against the Foundations of Na-
tional Security of Ukraine under the Conditions of Martial Law», in turn, 
two articles, — Article 111 («High Treason») and Article 113 («Sabotage») 
of Section I «Crimes against National Security of Ukraine» of the Special 
Part of the Code have been put down in new versions and have been sup-
plemented with new paragraphs [10]. These amendments have toughened 
the responsibility for such actions, committed under martial law or armed 
conflict.

At the same time, criminal responsibility has been also tightened for ma-
rauding (of Section XIX «Criminal Offences against the Established Pro-
cedure of Military Service (Military Offences)» of the Special Part of the 
Code), as well as a number of offences against property (of Section VI 
«Criminal Offences against Property» of the Special Part of the Code). So, 
by means of the Law of Ukraine «On Amending Criminal Code of Ukraine 
regarding the Improve of Liability for Marauding», the responsibility for 
marauding has been increased and the list of qualifying features in Article 
185 («Theft»), 186 («Robbery»), 187 («Brigandism»), 189 («Extortion»), 
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191 («Misappropriation, Embezzlement, Conversion, or Property by Mal-
versation») has been expanded by adding a new one: «… committed under a 
martial law or a state of emergency …» [7].

A special attention was further paid to the issues of cybersecurity (in par-
ticular, to the provisions contained in Section XVI «Criminal Offences re-
lated to the Use of Electronic Computing Machines (Computers), Systems 
and Computer Networks and Telecommunication Networks» of the Special 
Part of the Code). The adoption of the Law of Ukraine «On Amending Crim-
inal Code of Ukraine regarding the Increase of Efficiency of Fight against 
Cybercrime under the Conditions of Martial Law has led to the fact that 
Article 361 («Unauthorised Interference with the Work of Electronic Com-
puting Machines (Computers), Automated Systems, Computer Networks 
or Telecommunication Networks») has become substantially more detailed 
and Article 3611 («Creation for the Purpose of Illegal Use, Distribution and 
Sale of Harmful Software or Hardware, as well as Their Distribution and 
Sale») has been clarified slightly [8]. In the first case, the range of actions, 
constituting an objective side of the relevant offence has been considerably 
enlarged, while the latter, the purpose of the crime has been made more pre-
cise: it is now «unlawful».

After that, of particular importance has also been the Law of Ukraine 
«On Amending Article 263 of the Criminal Code of Ukraine regarding 
the Abolition of Liability in Cases of Voluntary Surrender of Weapons, Am-
munition, Explosives or Devices», which has replaced the wording in Part 3 
of the mentioned above article (of Section IX «Crimes against Public Safe-
ty» of the Special Part of the Code) from «a person shall be discharged from 
criminal liability» to «shall not be criminally liable» [2], giving it a qualitive-
ly new meaning.

Changes did not bypass even the «economic side of the issue», so that 
Section VII «Economic Criminal Offences» of the Special Part of the Code 
has been updated with new article, — Article 2012 («Illegal Use for the Pur-
pose of Making a Profit of Humanitarian Aid, Charitable Donations or 
Gratuitous Aid»), as provided for by the Law of Ukraine «On Amending 
Criminal Code of Ukraine regarding the Liability for Illegal Use of Human-
itarian Aid» [9]. As a result, criminal liability has been established for the 
sale of goods (items) of humanitarian aid or the use of charitable donations, 
free aid or the conclusion of other transactions regarding the disposal of 
such property, for the purpose of obtaining profit, committed in a significant 
amount.

And lastly, three laws were adopted to modify Section I «Crimes against 
National Security of Ukraine» of the Special Part of the Code once more. 
Two of them, the Law of Ukraine «On Amending Criminal and Criminal 
Procedural Codes of Ukraine regarding the Ensuring Counteraction to Un-
authorized Dissemination of Information on the Direction, Movement of 
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Weapons, Armaments and Ammunitions to Ukraine, Movement, Displace-
ment or Deployment of the Armed Forces of Ukraine or Other Formed in 
Accordance with the Laws of Ukraine Military Formations, Committed 
under Martial Law or State of Emergency» and the Law of Ukraine «On 
Amending Article 1142 of the Criminal Code of Ukraine regarding the 
Improve of Liability for Unauthorized Distribution of the Information on 
Means of Counteraction to the Armed Aggression of the Russian Federa-
tion» have introduced a new article, — Article 1142 («Unauthorized Dissemi-
nation of Information on the Direction, Movement of Weapons, Armaments 
and Ammunitions to Ukraine, Movement, Displacement or Deployment of 
the Armed Forces of Ukraine or Other Formed in Accordance with the Laws 
of Ukraine Military Formations, Committed under Martial Law or State of 
Emergency») [5], as well as its further clarification [1]. The third and fi-
nal law, the Law of Ukraine «On Amending Criminal and Criminal Proce-
dural Codes of Ukraine regarding the Improve of Liability for Collaborative 
Activity and Peculiarities of Applying Measures of Restraint for Commit-
ting Crimes against the Foundations of National and Public Security» has 
amended the Code with the addition of new article, — Article 1112 («Acces-
sory to a State-Aggressor») [6] that established responsibility for intentional 
actions aimed at helping the aggressor state (assistance).

In summary of the above, it is apparent that such changes are obvious-
ly essential and indeed necessary. However, just as with the amendments 
made to the General Part of the Code, each of them must remain balanced, 
rational and carefully considered. Bearing in mind the importance of main-
taining the focus on ensuring their practical application, compliance with 
the provisions both of the General Part of the Code, as well as the unity and 
consistency among the provisions of the Special Part of the Code, especially 
in terms of the difficulty of distinguishing the related elements of criminal 
offences. And all of these necessitates the need for further studies.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України Президентом України було прийнято Указ 
№ 64/2022, затверджений Верховною Радою України, яким в Україні 
введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, а 14 
березня такий стан продовжено [1;2]. В Україні воєнний стан визна-
чається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози 
національній безпеці. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану 
тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть 
обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, 
передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України 
[2], а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інте ресів 
юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення 
можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму 
воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану» [4]. З введення на 
території України воєнного стану також і змінився адміністративно-
правовий статус правоохоронних органів адже необхідність відсічі 
агресії проти України та запобігання безпосередньої загрози агресії 
відіграє ключову роль у діяльності держави в цілому. 

Адміністративно-правовий статус правоохоронних органів Укра-
їни — це врегульована адміністративно-правовими нормами сукуп-
ність повноважень зазначеного органу, які визначають його місце і 
роль у системі органів державної влади, характер взаємовідносин з 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими особами, фізичними та юридичними особами, а також 
гарантії реалізації передбачених законодавством повноважень даного 
органу та прав і обов’язків посадових осіб, юридична відповідальність 
за невиконання чи неналежне виконання повноважень.

Зокрема, в Україні 15 березня 2022 року ухвалили Закон № 7147 
«Про внесення змін до законів України» «Про Національну поліцію» 
та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» [5] 
з метою вдосконалення діяльності поліції, у тому числі під час дії ре-
жиму воєнного стану. А також внесено зміни до статті 6 Закону Укра-
їни «Про Державну прикордонну службу України» щодо збільшення 
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чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби 
України, р. № 7161 [6]. 

Відповідно до прийнятих змін на поліцію покладено додаткові по-
вноваження, зокрема:

– у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її 
територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії про-
ти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, від-
повідно до законодавства України беруть участь у виконанні завдань 
територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правово-
го режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території 
України або в окремій місцевості;

– поліція на підставі відповідної постанови Уповноваженого із за-
хисту державної мови вживає заходів у межах компетенції для забез-
печення здійснення Уповноваженим із захисту державної мови сво-
їх повноважень, передбачених Законом України »Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»;

– у разі виконання поліцейським службових обов’язків із вико-
ристанням засобів індивідуального захисту на них розмішується іден-
тифікаційний номер або спеціальний жетон, крім здійснення повно-
важень поліції під час дії воєнного стану;

– за письмовим запитом в установленому законом порядку без-
оплатно одержує від державних органів, органів місцевого самовря-
дування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, 
необхідну для виконання визначених цим Законом завдань та повно-
важень поліції, у тому числі стосовно військовополонених, у вигляді 
та у формі, що зазначені в такому запиті. Суб’єкти, яким адресовано 
відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі немож-
ливості — не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту, 
надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що пе-
решкоджають її наданню;

– здійснює конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні 
кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або 
засуджених до позбавлення волі, а також охороняє їх у залі суду;

– здійснення поліцейським оперативного розмінування: виявлен-
ня, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;

– техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, у 
тому числі пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні ро-
боти за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про ви-
явлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху;

– представництво та виконання зобов’язань України в Міжнарод-
ній організації кримінальної поліції — Інтерполі;

– співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Євро-
полом);
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– збір біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоско-
піювання;

– здійснення адміністративного нагляду відповідно до закону [7].
Отже, варто розуміти, що на даний час повноваження, які визна-

чені на час воєнного стану є одними з найважливіших у реалізації і 
це накладає особливу відповідальність органи поліції, оскільки від їх 
реалізації залежить функціонування нашої держави взагалі. Усклад-
нюється оперативна обстановка також і тим, що від органів поліції 
вимагає особливих, неординарних методів вирішення службових за-
вдань, підвищення якості управління, посилення матеріально-тех-
нічного забезпечення. Тому одним із дієвих методів реагування на 
ситуацію — це є можливість проведення завчасно відпрацювання 
спільних дій між фахівцями Служби безпеки України, Національної 
поліції, органами управління ЗСУ та територіальної оборони, місце-
вої влади і звичайно співпраця з громадськістю (волонтерами). 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС  
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Боротьба зі злочинністю є актуальним напрямком співпраці дер-
жав-членів у рамках Європейського Союзу упродовж усього часу 
його функціонування. В умовах повномасштабної військової загрози 
з боку Російської Федерації проти України така взаємодія стає дедалі 
більш важливою на фоні появи нових викликів та загроз, що набува-
ють глобального виміру. У Програмі головування Чеської Республіки 
в ЄС у ІІ половині 2022 року підкреслюється важливість співпраці 
держав-членів у кримінальних справах задля забезпечення кожного 
із окреслених пріоритетів — боротьби з кризою біженців і здійснення 
повоєнного відновлення України; забезпечення енергетичної безпе-
ки; посилення обороноздатності Європи та кібербезпеки; досягнен-
ня стратегічної стійкості європейської економіки; забезпечення стій-
кості демократичних інституцій. 

Правовою основою співробітництва держав-членів ЄС у кримі-
нальних справах є Глава V Договору про функціонування ЄС 1957 р. 
(далі — ДФЄС) «Простір свободи, безпеки і співробітництва» (Розділ 
I «Загальні положення» (ст. ст. 67–76 ДФЄС), Розділ IV «Судове спів-
робітництво в кримінальних справах» (ст. ст. 82–86) та Розділ V «Полі-
цейське співробітництво» (ст. ст. 87–89). Така співпраця забезпечується 
через взаємодію судових та правоохоронних органів держав-членів ЄС, 
що спрямована на забезпечення високого рівня безпеки в межах ЄС 
шляхом протидії і боротьби зі злочинністю, расизмом і ксенофобією.

Співробітництво держав-членів ЄС у кримінально-правовій сфері 
може відбуватися у трьох формах, зокрема шляхом співробітництва: 
1) національних судових органів; 2) національних поліцейських орга-
нів; 3) інших національних спеціалізованих органів, зокрема, мігра-
ційних, митних, фіскальних тощо. 

Співпраця між національними судовими органами здійснюється 
головним чином задля запобігання та розв’язання конфлікту юрис-
дикцій держав-членів; поширення кращих практик та навчання 
суддів та судового персоналу; з питань щодо затримання та переда-
чі засуджених, конфіскації та заморожування активів, застосування 
фінансових санкцій; реалізації Європейського ордеру на арешт та 
Європейського ордеру на розслідування, а також шляхом зближення 
національного кримінального законодавства держав-членів. 
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Співробітництво судових органів держав-членів ґрунтується на 
принципі взаємного визнання судових рішень. Цей принцип перед-
бачає, що правовий захід, встановлений судовим рішенням у межах 
юрисдикції однієї держави-члена, повинен бути негайно визнаний, а 
за необхідності виконаний в усіх інших державах-членах, забезпечую-
чи в них аналогічний чи подібний правовий результат. Таким чином, 
складна і повільна форма міждержавного співробітництва з виконання 
процесуальних рішень, яка здійснюється на основі традиційних міжна-
родних договорів, за якими одна суверенна держава звертається з кло-
потанням до іншої, яка у свою чергу вирішує щодо доцільності задово-
лення такого клопотання або відмови у ньому, у рамках ЄС замінена на 
гнучкий і швидкий механізм взаємного визнання судових рішень. Та-
ким чином, як зазначала Н. А. Зелінська, принцип взаємного визнання 
судових рішень вказує на те, що національне правосуддя не допомагає, 
а виконує рішення судової інстанції іншої держави-члена. Більше того, 
на її думку, зазначений принцип дозволяє виділяти нову свободу у пра-
вовому просторі ЄС — «свободу руху судових рішень» [1, c. 687].

Поліцейське співробітництво у рамках ЄС відповідно до ст. 87 
ДФЄС передбачає залучення усіх компетентних органів держав-чле-
нів, включаючи поліцію, митницю та інші спеціалізовані правоохо-
ронні служби, що мають відношення до запобігання, виявлення та 
розслідування кримінальних злочинів. 09.06.2022 Рада ЄС ухвалила 
рекомендацію про оперативне співробітництво правоохоронних ор-
ганів держав-членів ЄС [2], яка визначає стандарти оперативного 
співробітництва посадових осіб поліцейських органів, що реалізують 
свої повноваження іншій державі члені або беруть участь у спільних 
операціях (щодо патрулювання, здійснення заходів для захисту дер-
жавних інтересів, громадського порядку, попередження злочиннос-
ті), що здійснюються у двох і більше державах-членах за умови, що 
офіцери однієї з держав-членів беруть участь у заходах на території 
іншої держави-члена.

Важливим напрямком співробітництва держав-членів ЄС є пра-
вова допомога у кримінальних справах, яка ґрунтується на Конвен-
ції Ради ЄС від 29.05.2000 [3]. Зокрема, Конвенцією ЄС передбачено 
тимчасову передачу осіб, що утримуються під вартою, з метою прове-
дення слідчих дій; допит шляхом відео конференції; допит свідків та 
експертів шляхом телефонних конференцій; контрольовані постав-
ки; таємні розслідування; контроль засобів електрозв’язку та пере-
хоплення повідомлень за допомогою постачальників послуг із такого 
зв’язку тощо. Передбачається також можливість створення спільних 
слідчих груп для розслідування транснаціональних злочинів.

Координація співпраці держав-членів ЄС у кримінально-правовій 
сфері здійснюється через низку агенції ЄС — спеціалізовані установи 
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Союзу, передусім Європол (Europol), Євроюст (Eurojust), Європей-
ську судову мережу (European Judicial Network), Європейську проку-
ратуру (European Public Prosecutor’s Office / EPPO), Агенцію ЄС по 
боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейську агенцію з фундамен-
тальних прав (Fundamental Rights Agency), Європейський поліцей-
ський коледж (CEPOL) тощо.

Ключова роль у співробітництві правоохоронних органів держав-
членів ЄС із попередження і боротьби з кримінальними правопору-
шеннями належить Європолу. Згідно зі ст. 88 ДФЄС завданням Єв-
рополу є підтримка та зміцнення діяльності поліцейських органів та 
інших правоохоронних служб держав-членів, їхньої взаємної співп-
раці щодо запобігання та боротьби проти тяжких злочинів, що впли-
вають на дві або більше держав-членів та спільні інтереси, охоплені 
політикою Союзу. Зокрема, його предметною компетенцією охоплю-
ються злочини тероризму, міжнародної торгівлі наркотиками, відми-
вання «брудних» грошей, шахрайство у великих розмірах, підробка 
євро, торгівля людьми тощо. При цьому будь-які оперативні дії Єв-
рополу повинні здійснюватися у зв’язку з та за згодою органів влади 
держави-члена або держав-членів, території яких вони стосуються. 
Застосування примусових заходів є виключним обов’язком компе-
тентних національних органів. Важливу роль відіграє також Агенція 
ЄС із співпраці у сфері кримінальної юстиції — Євроюст. Завдяннями 
Євроюсту відповідно до ст. 85 ДФЄС є підтримання й зміцнення ко-
ординації та співробітництва між національними органами слідства 
та обвинувачення у сфері тяжких злочинів, що впливають на дві або 
більше держави-члена або потребують спільного обвинувачення, що 
ґрунтується на проведених операціях та інформації, наданій органа-
ми держав-членів та Європолом. 

На підставі зазначеного, можемо зробити висновок, що на сьогод-
ні співробітництво держав-членів ЄС у кримінально-правовій сфері 
є комплексним. Воно реалізується шляхом співпраці національних 
компетентних органів за допомогою низки правових механізмів та 
організаційних форм, застосування яких свідчить про існування екс-
територіальної кримінально-процесуальної юрисдикції у межах Єв-
ропейського Союзу. 
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ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ  

УКРАЇНИ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ  
КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ

У зв’язку з військовою агресія Російської Федерації проти України 
виникли різні актуальні кримінально-правові проблеми, які потрібно 
вирішувати у найкоротші строки через прийняття відповідних нор-
мативно-правових актів. Так, Законом України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо 
визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність 
діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєн-
ного стану» від 15.03.2022 № 2124-ІХ, у Розділі VIII Кримінального 
кодексу (КК) України була передбачена стаття 43–1 «Виконання 
обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної ці-
лісності України» [1].

Обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння 
передбачено в ч. 1 ст. 43–1 КК України: «не є кримінальним право-
порушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєн-
ного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на від-
січ та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії 
іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров’ю особи, 
яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним 
інтересам, за відсутності ознак катування чи застосування засобів 
ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших порушень 
законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» [2]. 

Також вказана норма передбачає новий вид звільнення від кри-
мінальної відповідальності — «бойовий імунітет» та обставина, що 
виключає кримінальну протиправність діяння — «в умовах воєнного 
стану особа, уповноважена на виконання функцій держави або міс-
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цевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кри-
мінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких 
неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ри-
зиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для відсічі 
збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройно-
го конфлікту».

На думку професорів В. В. Кузнецова та М. В. Сийплокі «прин-
ципова різниця між «бойовим імунітетом», «виконанням обов’язку 
щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України» та «вчинення діяння в умовах воєнного стану особою, упо-
вноваженою на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування» полягає в наступному: перший визнає, що вчинено кримі-
нальне правопорушення, а інші — ні» [3, с. 257]. Автори вважають що 
це технічна помилка законодавця, оскільки всі ці обставини мають 
одну мету (відсіч збройній агресії проти України або ліквідація зброй-
ного конфлікту), умови реалізації (воєнний стан) та з’явилися завдя-
ки одному нормативно-правовому акту. 

Не можемо не погодитися, що вказані обставини є обставинами, 
що виключають кримінальну протиправність діяння та виникає не-
обхідність щодо закріплення в Загальній частині КК України поняття 
«бойового імунітету» як інституту звільнення від кримінальної відпо-
відальності». Однак це не було реалізована як в законопроєкті, так і 
в самому нормативному акті. Тому розгляд нової обставини, що ви-
ключає кримінальну протиправність діяння має не тільки теоретичне 
але і прикладне значення.

Попри численні наукові роботи вчених, присвячені різним об-
ставинам, що виключають кримінальну протиправність діяння 
(П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, К. О. Гориславський, 
В. П. Діденко, О. О. Дудоров, М. Й. Коржанський, П. П. Михай-
ленко, В. І. Осадчий та інші) поза науковим обігом, з об’єктивних 
причин, залишається не дослідженою проблема регламентації та ре-
алізації такої нової обставини — виконання обов’язку щодо захисту 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Також 
постає питання, це право чи обов’язок? 

Вказана норма передбачає право будь-якої особи на захист Ві-
тчизни, незалежності та територіальної цілісності України незалежно 
від можливості уникнення зіткнення, заподіяння шкоди або звернен-
ня за допомогою до інших осіб чи органів державної влади, Збройних 
Сил України (ЗСУ) (ч. 2 ст. 43–1 КК України). Однак у ч. 4 ст. 43–1 
КК України згадується обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалеж-
ності та територіальної цілісності України. Пригадаймо ст. 65 Кон-
ституції України, яка визначає захист Вітчизни, незалежності та те-
риторіальної цілісності України обов’язком громадян України. Тобто, 
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коли ми згадуємо громадян України, то це є обов’язок, який офіційно 
може бути реалізований через службу, наприклад в ЗСУ України, в 
інших військових формуваннях, правоохоронних органах, в терито-
ріальній обороні. Якщо громадянин України не перебуває на службі у 
відповідних підрозділах і самостійно знищує агресора, то це його пра-
во. Якщо іноземець чи особа без громадянства вирішила захищати 
Україну, то це його однозначно право, а не обов’язок. Тобто частина 
4 ст. 43–1 КК України визначає додаткові умови правомірності діянь 
для осіб (громадян України) для яких захист Вітчизни є обов’язком. 
Вказані положення свідчать про дискусійний зміст назви ст. 43–1 КК 
України, яка вказує тільки на обов’язок відповідних осіб щодо захис-
ту Вітчизни. Тому не можемо не погодитися з вченими, які пропону-
ють виключити посилання в назві статті на обов’язок [3, с. 259]. 

Також в даній нормі передбачені умови, які стосуються посягання 
(ч. 1 ст. 43–1 КК України) та умови, які стосуються захисту (ч. 1, 4 
ст. 43–1 КК України). Умови, що стосуються посягання: посягання 
має характер збройної агресії; посягання здійснюється з боку РФ або 
іншої країни. Умови, що стосуються захисту в залежності від право-
вого статусу особи, яка завдає шкоду віднесено: захист може здійсню-
ватися будь-якими особами для яких це може бути як правом, так і 
обов’язком; захист може здійснюватися громадянами України для 
яких це є обов’язком. Додаткові умови правомірності щодо захисту 
Вітчизни громадянами України для яких це є обов’язком, пов’язані 
з відповідною компетенцію цих осіб та більш суворими вимогами до 
застосування зброї та бойової техніки. Після аналізу вказаних умов 
В. В. Кузнецов дійшов висновку, з яким ми погоджуємося, що, з од-
ного боку, встановлені досить широкі можливості для захисту Укра-
їни; з іншого — стаття передбачає низку умов правомірності діяння, 
які значно ускладнюють таку діяльність [3, с. 260]. При цьому засто-
сування зброї, очевидно, ставить під загрозу життя інших людей, які 
можуть знаходитися в будинках чи на вулиці міста. За ч. 4 ст. 43–1 
КК України такі, правомірні дії не будуть вважатися виконанням 
обов’язку щодо захисту Вітчизни. 

Отже, вважаємо доцільним передбачити правову регламентацію 
«бойового імунітету» у Загальній частині КК України. Також зали-
шається дискусійним питанням стосовно змісту назви ст. 43–1 КК 
України «Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України», яка вказує тільки на обов’язок 
відповідних осіб щодо захисту Вітчизни, тому доречним буде виклю-
чити посилання в назві статті на обов’язок. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російсько-
го агресора сьогоденність українців розділилась на «до» та «після». 
Абсолютна більшість сфер суспільного життя зазнали невідворот-
них змін, а суспільство, «як заручник ситуації», змушене присто-
совуватися до нових реалій. Так, адміністративне судочинство не є 
винятком. Воєнний стан породив нові виклики у сфері соціально-
го захисту, що робить недостатньо ефективними механізми захисту 
соціальних прав наших громадян відносно пенсійних, соціальних і 
страхових виплат, державних соціальних допомог тощо. Водночас, 
наразі, необхідно ефективно протидіяти цьому, зокрема через адмі-
ністративну юстицію. 
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Окремі питання щодо розгляду адміністративними судами справ 
у сфері соціального захисту в умовах особливого періоду в своїх на-
укових працях висвітлено такими вітчизняними правознавцями, як: 
І. Басова [4], М. Бук [5], А. Бучик [6], А. Крусян [7], М. Смокович [8], 
В. Чумак, В. Цебинога [9] та ін. Як зазначають науковці, на закон-
ність прийняття адміністративними судами судових рішень, суттєво 
впливають такі чинники, як: 1) своєчасне та якісне внесення змін до 
соціального законодавства; 2) ефективне застосування у принципів 
міжнародного права та практики правозахисних міжнародних інсти-
туцій у сфері соціального захисту прав і свобод. 

Слід зауважити, що в умовах дії воєнного стану в Україні значно 
посилився вплив так званого військового законодавства, зокрема в 
розрізі регулювання суспільних відносин в сфері соціального захисту 
осіб. Якість та ефективність сучасних змін соціального законодавства 
в умовах війни не завжди дозволяє громадянам, які страждають від 
її потрясінь й масово переходять до вразливих груп населення, бути 
впевненими у тому, що їхнє конституційне право на соціальний за-
хист не порушується через неправомірні дії чи бездіяльність вітчиз-
няних суб’єктів владних повноважень. Це зумовлює нагальну необ-
хідність посилення правозахисної ролі адміністративних судів під час 
розгляду справ з приводу реалізації публічної політики у сфері соці-
ального захисту в умовах воєнного стану. Оскільки адміністративна 
юстиція є особливою галуззю правосуддя. Ознака «адміністративна» 
вказує як на наявність адміністративного елементу і в організації ад-
міністративної юстиції, і в порядку її функціонування, так і на ха-
рактер справ, що вирішуються виключно органами адміністративної 
юстиції [1, c. 49]. Однією з найбільш чисельних категорій справ є «со-
ціальні справи», змістом яких, переважно, є вимога про відновлення 
порушеного права на соціальний захист. 

Щорічно адміністративні суди задовольняють понад 80 % позов-
них заяв громадян за аналізованою категорією справ [2], що зайвий 
раз є підтвердженням важливості правозахисного характеру адміні-
стративної юстиції. Варто зауважити й значущу роль Касаційного 
адміністративного суду Верховного Суду (далі — КАС) як однієї з 
найважливіших складових судового захисту прав, свобод та закон-
них інтересів осіб [10]. За статистичними даними Верховного Суду, 
питома вага ухвалених зразкових рішень КАС за цією категорією 
справ складає 82 % від загальної кількості зразкових рішень [3]. За-
галом же соціальні справи становлять приблизно 20 % від усіх адмі-
ністративних справ, які розглядаються в порядку адміністративно-
го судочинства України [2], що також є гарним показником довіри 
українців до касаційної інстанції в адміністративному судочинстві 
України. 
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Підсумовуючи, варто наголосити, що в умовах сьогодення, адмі-
ністративні суди відіграють вагому роль у сфері соціального захисту, 
що є вкрай важливим для незахищених та потребуючих верств насе-
лення. 
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ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Уже протягом тривалого часу інститут судимості є одним з най-
стабільніших та найбільш досліджуваних у кримінальному праві як 
України, так і зарубіжних країн. Однак, незважаючи на низку напра-
цювань як вкрай досвідчених, так і зовсім молодих вчених, потріб-
но визнати, що явище судимості складається з надзвичайно великої 
кількості аспектів, вивчення яких потребує комплексного підходу. 
Саме тому багато елементів інституту судимості залишаються дослі-
дженими недостатньо, або ж, у зв’язку з появою нових законодавчих 
новел, потребують повторного аналізу вже з урахуванням внесених 
змін до чинного законодавства. Крім того, з метою вдосконалення та 
розвитку даного інституту вкрай необхідно також проводити порів-
няльний аналіз між законодавством України та досвідом інших євро-
пейських держав. 

Судимість неодноразово ставала об’єктом дослідження багатьох 
видатних правників. Неабиякої уваги заслуговують напрацювання 
Письменського Є. О., який детально розкрив поняття інституту су-
димості в кримінальному праві України та в країнах Західної Євро-
пи. Крім того, питання судимості в різні часи досліджувалось такими 
вченими, як Расюк А. О., Зінченко І. О., Книженко О. О., Криво-
ченко Л. М., Матишевський П. С., Мельник М. І., Навроцький В. О., 
Сердюк П. П., Ткачевський Ю. М., Хавронюк М. І. та ін.

Метою даної публікації є провести порівняльно-правовий аналіз 
законодавчої регламентації інституту судимості у кримінальному за-
конодавстві України та окремих зарубіжних країн та виробити власні 
узагальнюючі висновки щодо можливості вдосконалення даного ін-
ституту в Україні.

Судимість є невід’ємним та одним з найстабільніших інститутів 
кримінального права, який перебуває у нерозривному системному 
зв’язку не лише з іншими інститутами Загальної частини КК, а й з 
провідними галузями права, зокрема: кримінально-процесуальним, 
кримінально-виконавчим, конституційним, цивільним та ін. Проте, 
варто зазначити, що питанню судимості у КК України присвячено 
лише розділ XIII»Судимість», який складається з: ст.88 «Правові на-
слідки судимості»; ст.89 «Строки погашення судимості»; ст.90 «Об-
числення строків погашення судимості» та ст.91 «Зняття судимості».
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Для порівняння, у кримінальних кодексах таких держав, як: Бол-
гарія, Франція, Швейцарія, Сан-Марино — не має згадки про «суди-
мість». У цих країнах замість поняття «судимість» використовується 
поняття «реабілітація». Більше того, у кримінальних кодексах скан-
динавських країн (Данії, Норвегії, Швеції, Естонії) взагалі не існує 
інституту схожого до інституту судимості чи реабілітації. У зв’язку з 
цим деякі науковці наголошують на необхідності відмовитись укра-
їнському законодавцю від понять «судимість», «зняття судимості», 
«погашення судимості», оскільки вони абсолютно не властиві зако-
нодавству європейських країн. Для підтримки закріпленого Консти-
туцією України курсу на євроінтеграцію та гармонізації українсько-
го законодавства з європейським пропонується запозичити терміни 
«реабілітація за рішенням суду» та «реабілітація за законом», які за-
кріплені в кримінально-правових актах Франції, Німеччини, Швей-
царії, Іспанії. Хоча на мою думку, така підміна понять матиме лише 
формальне значення, при цьому не змінюючи суть самого інституту 
та механізму його застосування. Крім того, варто враховувати і те, що 
норми, які регулюють порядок «реабілітації» у кожній з країн мають 
певні характері лише для цієї країни особливості, що зумовлені істо-
ричними, соціальними та психологічними факторами. 

Здійснюючи даний порівняльний аналіз, слід наголосити на тому, 
що у Кримінальному кодексі України відсутня законодавча дефініція 
судимості, що натомість спричиняє думок серед вчених, які за допо-
могою різноманітних наукових методів намагаються дослідити цю 
теоретичну категорію, проте часом взагалі відходять від основної суті 
питання. Підтвердженням цьому слугує низка напрацювань, у яких 
судимість трактують як «передбачені законом правові наслідки засу-
дження, які тривають певний період і визначаються особистий пра-
вовий статус особи» [1, с. 186]; або «особливий, тісно пов’язаний з 
кримінальною відповідальністю, кримінально-правовий захід, який 
полягає в обов’язку засудженого перетерпіти нормативно визначені 
обмеження прав і свобод» [10, с. 88].

Заради справедливості варто згадати про те, що кримінальне за-
конодавство більшості країн як континентальної, так і англосаксон-
ської систем права також не містять сформованої дефініції судимості. 
До прикладу, у Зведенні законів США та в Федеральному криміналь-
ному кодексі поняття «судимість» не використовується. Єдине поло-
ження, яке хоча б якось віддалено нагадує інститут судимості є стаття 
3592 розділу 17 «Кримінальний процес та злочини» Зведення законів 
США, у якій вказується, що до обставин, які повинні бути врахова-
ні судом під час вирішення питання про призначення смертної кари, 
належить «факт засудження, що передує вчиненню останнього зло-
чину» [4. с.93–96]. Однак, на мою думку, суттєвим недоліком є те, 
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що законодавець не зазначив протягом якого строку цей «факт за-
судження» є значущим. 

Ще одним прикладом може бути кримінальне право Англії, де 
також відсутнє законодавче визначення поняття судимості. Більше 
того, особливістю англійського кримінального законодавства є те, 
що, по-перше, відсутній цілісний систематизований акт з нормами 
кримінального права (на відміну від України, де існує Кримінальний 
кодекс); по-друге, вагоме значення в англійському праві відіграє су-
довий прецедент. Саме через це, у кримінальному праві Англії вжи-
вається низка різноманітних термінів на позначення інститут суди-
мості, а саме: «реабілітація», «факт засудження», «факт виконання 
покарання», «факт притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті», «факт відбуття покарання» тощо [2, с.85]. Я вважаю, що такий 
різнобій термінів абсолютно не сприяє правильному регулюванню 
інституту судимості, а тому не може враховуватись українським за-
конодавцем для реформування положення Кримінального кодексу 
України. 

Набагато ближчими для України за моделлю та структурою регла-
ментації є акти кримінального права країн континентальної сім’ї. Як 
приклад, варто звернути увагу на Кримінальний кодекс Франції, де 
використовується поняття «судимість», однак, як і в Україні, не роз-
кривається його зміст. Відповідно до статті 133 Кримінального ко-
дексу Франції судимість знімається із засудженої фізичної особи, яка 
впродовж визначеного законом строку не піддавалася новому засу-
дженню за злочин чи проступок[3, ст.234–235]. Дане положення від-
далено нагадує частину 1 статті 91 Кримінального кодексу України, 
відповідно до якої: якщо особа після відбуття покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним 
ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї 
судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу.

Однак, існує певна відмінність у регулюванні інституту судимості 
між Кримінальним кодексом Франції та України, яка прослідкову-
ється в частині правових наслідках судимості. Зокрема, відповідно 
до статті 136 Кримінального кодексу Франції «зняття судимості тяг-
не за собою відміну будь-якого позбавлення прав та будь-якої не-
правоздатності, що випливають із вироку» [6]. На превеликий жаль, 
Кримінальний кодекс України не містить такої норми, яка б прямо 
передбачала відновлення усіх прав особи, яка мала судимість. Такий 
висновок можна зробити лише з тлумачення частини 1 статті 88 Кри-
мінального кодексу України, відповідно до якої: «особа визнається 
такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинуваль-
ним вироком і до погашення або зняття судимості». Таким чином, з 
даного положення можна зробити опосередкований висновок про те, 
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що права засудженої особи відновлюються з моменту погашення або 
зняття судимості. Я глибоко переконана, що Кримінальний кодекс 
України вартувало б доповнити нормою, подібною до статті 136 Кри-
мінального кодексу Франції. 

Ще один прогресивний підхід, який варто було б запозичити з 
Кримінального кодексу Франції полягає у тому, що судимість не зга-
дується серед обставин, які обтяжують покарання, не породжує до-
даткових юридичних наслідків та не перешкоджає звільненню від 
покарання. Натомість, у Кримінальному кодексі України міститься 
цілком протилежний підхід. Відповідно до п.2 Пленуму Верховно-
го Суду України № 16 «Про практику застосування судами України 
законодавства про погашення і зняття судимості» від 26.12.2003 р.: 
«Судимість може бути врахована при кваліфікації повторного  
злочину чи при призначенні за нього покарання, а також в інших  
випадках, передбачених КК та законами України» [9].Відповідно до 
п.1 ч.1 ст. 67 КК України: «При призначенні покарання обставинами, 
які його обтяжують, визнаються вчинення злочину особою повторно 
та рецидив злочинів». Відповідно до ч.1 ст. 75 КК суд при звільнен-
ні від відбування покарання з випробуванням повинен враховувати 
«тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші об-
ставини справи»[5]. Аналізуючи судову практику, я дійшла висновку, 
що під ознаками, які характеризують «особу винного» судді найчас-
тіше розуміють поведінку особи в побуті до моменту вчинення кри-
мінального правопорушення, її вік, стан здоров’я, і що найголовні-
ше — наявність судимості чи адміністративних стягнень. З огляду на 
зазначене вище, більш правильним і гуманним є підхід французького 
законодавця, який значно лояльніше ставиться до осіб з судимістю та 
не обмежує їх у правах, а тому — його варто було б імплементувати у 
законодавство України.

У контексті правових наслідків судимості слід також згадати кри-
мінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини, у якому не 
закріплено поняття судимості, однак є згадка про «поновлення в пра-
вах, втрачених за вироком суду». Таке поновлення можливе «якщо 
фактично минула половина строку засудження і є достатні підстави 
вважати, що особа більше не вчинить умисних злочинів» (стаття 45-Б 
Кримінального кодексу ФРН)[7]. Дане положення схоже до порядку 
зняття судимості за українським Кримінальним кодексом відповідно 
до частини 1 статті 91, яка згадувалась вище. Крім того, абсолютна 
подібність прослідковується у так званих загально-правових наслід-
ках судимості, до яких як у Німеччині, так і в Україні належать: забо-
рона обіймати певні посади; обмеження доступу до державної таєм-
ниці; заборону призову на строкову військову службу; позбавлення 
права бути обраним на певні посади, тощо. 
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Варто згадати і Кримінальний кодекс Республіки Польща (від 1997 
року), який за своїм змістом найбільш наближений до Кримінально-
го кодексу України, оскільки містить у собі сам термін «судимість», 
при цьому не розкриваючи його зміст, та окремі глави, які стосуєть-
ся погашення судимості (глава XII) та зняття судимості (глава XIII). 
Наприклад, у параграфі 2 стаття 107 Кримінального кодексу Польщі 
зазначено, що за заявою засудженого суд може постановити рішення 
про погашення судимості після спливу п’яти років, якщо засуджений 
у цей період дотримувався правопорядку, а строку призначення по-
карання у вигляді позбавлення волі не перевищував трьох років [8]. 
В Україні порядок зняття судимості визначається статтями 538–539 
Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких 
зняття судимості є тим питанням, як вирішується судом після вико-
нання вироку і лише за клопотанням особи.

Проаналізувавши низку кримінально-правових актів різних дер-
жав світу, я помітила, що в жодному з національних кодексів не на-
ведена дефініція судимості, а в деяких актах — такий термін взагалі 
не використовується. З огляду на це, правильним було б сформулю-
вати вичерпну дефініцію, яка б розкривала усю сутність поняття «су-
димість». Зробити це можна лише за допомогою наскрізного аналізу 
статей Кримінального кодексу України, зокрема розділу XIII, у по-
єднанні з теоретичними напрацюваннями вчених. Загалом, інститут 
судимості в Україні врегульовано достатньо детально і вичерпно, що 
безумовно надає нашому Кримінальному кодексу перевагу над низ-
кою закордонних актів. 
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ПОРІНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Адміністративне право є правом державного управління, яке 
передбачає вплив держави, в особі державних органів і посадових 
осіб, на різноманітні суспільні відносини. Сучасне адміністратив-
не право — це продукт європейського континентального правового 
розвитку.

Адміністративне право України виникло в процесі виділення та 
подальшого розвитку з конституційного права сфери внутрішнього 
державного управління, куди вписалися норми поліцейського пра-
ва, що відповідали вимогам правової держави (верховенству права й 
підпорядкуванню публічної адміністрації закону), та наповнюється в 
умовах сьогодення людиноцентристськими положеннями, заснова-
ними на стандартах Європейського Союзу щодо публічного забезпе-
чення прав і свобод людини та громадянина.

Франція вважається батьківщиною адміністративного права, що 
виникло внаслідок багаторічного розвитку системи органів держав-
ного управління цієї країни. До джерел адміністративного права 
Франції належать Конституція, закони, підзаконні акти, рішення су-
дів (переважно адміністративних).

Суб’єктами адміністративного права Франції є приватні й публіч-
ні особи. До приватних осіб належать як фізичні (громадяни), так і 
юридичні (приватні організації, фірми, компанії, корпорації тощо). 
Публічними особами можуть бути лише юридичні особи: держава; 
місцеві спільноти (територіальні колективи); публічні установи [4, 
с. 68–69].
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Держава у Франції — це особлива юридична особа. Власне, сама 
ознака юридичної особи не є ознакою для держави. Зважаючи на 
реформу децентралізації, що проводиться у Франції, список тери-
торіальних утворень розширився. Відповідно до змін, внесених до 
Конституції 28.03.2003, територіальні утворення наразі — це комуни, 
департаменти, регіони, території з особливим статусом (Корсика, 
Париж, Іль-де-Франс) та заморські території.

Найскладніша категорія у сфері адміністративного права Фран-
ції — це публічні установи. Вони можуть бути традиційними (тобто 
адміністративними, науковими та культурними), а також комерцій-
ними (торгово-промисловими). Комерційні публічні установи підпо-
рядковані режиму публічного права, але з деяких питань — режиму 
приватного права. Це, безумовно, створює складнощі на практиці.

Щоб краще усвідомити різницю між юридичними особами при-
ватного та публічного права, уявимо будову французької адміністрації. 
Держава як публічна юридична особа об’єднує безліч органів: централь-
ні служби (Президент і Прем’єр-міністр зі своїми службами, міністер-
ства), локальні служби (префекти зі своїми службами, деконцентровані 
служби міністерств — їх представництва у регіонах). Жоден із цих ор-
ганів немає власної юридичної особи, виступаючи від імені держави. 
Останнім часом до цього переліку додалися такі утворення, як незалеж-
ні адміністративні органи (незалежні органи адміністративної влади).

В Україні питання визначення держави як юридичної особи пу-
блічного права є дискусійним, оскільки, незважаючи на важливість 
досліджуваного питання, єдиної думки з цього приводу не вироблено 
досі. Допускаючи можливість сприйняття держави в якості юридич-
ної особи публічного права, зазначимо, що неабиякий науковий ін-
терес викликає питання про необхідність та доцільність застосування 
до кожного з органів держави, який є органом влади, статусу юридич-
ної особи. Саме наявність у органів публічної влади статусу юридич-
ної особи публічного права є найбільшою відмінністю адміністратив-
ного права України та Франції. Така невідповідність, на нашу думку, 
насамперед пояснюється різною правовою природою правовідносин 
між правовою державою та громадянським суспільством. Вірогідно, 
Україна лише з часом досягне такого рівня побудови правовідносин 
публічної адміністрації та громадян [3, с. 112–113].

Отож, адміністративне право — досить молода галузь права. Вона 
з’являється в західноєвропейських країнах в епоху промислових ре-
волюцій. Для його виникнення як самостійної галузі права було не-
обхідно, щоб управлінська діяльність піддалася дії специфічних, ад-
міністративно-правових норм.

Розглядаючи адміністративне право країн Європи, а зокрема, 
Франції, та України, можна виокремити як спільні, так і відмінні 
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риси. Основним законом і джерелом двох країн, є Конституція. Та-
кож спільними джерелами є закони, міжнародні угоди та рішення 
суддів. У кожній країні є парламент, яким здійснюється законодав-
ча влада. Виконавча гілка влади представлена урядом держави, що є 
спільним також для цих держав. Багато є спільного і відмінного й у 
судовій гілці влади.

У Франції — це низові, апеляційні суди і Державна Рада,, а також 
існує низка органів, що виконують судові функції і мають вторинне 
значення, так звані трибунали. Судову ж систему України становлять 
Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції.

Найбільш реальний захід, здатний певною мірою приборкати 
складні адміністративні процеси і направити їх у потрібне русло — це 
адміністративна реформа. У Франції, як і в багатьох країнах Європей-
ського Союзу, проводиться адміністративна реформа, в центрі якої — 
відносини публічної адміністрації та громадян, оскільки будь-які 
зміни доктрини та практики в адміністративній сфері позначаються 
саме на них [4, с. 76–77].

В Україні також, по суті, постійно здійснюється адміністративна 
реформа, проте дещо іншим шляхом, аніж у Франції. Так, україн-
ський законодавець основою адміністративної реформи в України 
вбачає децентралізації та впорядкування адміністративно-терито-
ріального устрою України, що має наслідком скорочення кількості 
органів публічної адміністрації на місцях та, відповідно, зменшення 
кількості публічних (державних) службовців.

Насправді ж такі елементи адміністративної реформи Франція 
пройшла. При чому таким шляхом пройшла не лише Франція, а й 
загалом усі розвинуті європейські країни. Україна лише нещодавно 
стала на європейський шлях адміністративної реформи — після Ре-
волюції Гідності. В умовах європейської інтеграції можемо стверджу-
вати, що України дещо запізнюється у досліджуваній сфері, проте за-
гальновідомо, що краще пізно, аніж ніколи [5, с. 238].

Французьке адміністративне право вирішальним чином вплину-
ло на країни континентальної правової системи, особливо франко-
мовні, а також на багато африканських держав, колишні французькі 
колонії. Певний вплив адміністративне право Франції здійснює і на 
адміністративне право України, незважаючи на те, що досліджувані 
держави не є сусідніми. Можемо стверджувати, що французьке ад-
міністративне право так чи інакше стало основою адміністративного 
права Європейського Союзу як єдиного суб’єкта міжнародного пра-
ва. І вже адміністративне право Європейського Союзу здійснює без-
посередній цілеспрямований вплив на адміністративне право Украї-
ни у рамках нашої євроінтеграції. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В наш час для України дуже актуальною є проблема здійснення 
злочинів в умовах воєнного стану та відповідальність за них. Ця про-
блема повинна перебувати в центрі уваги науковців, громадськості, 
політикуму, тому що в даний час виникає необхідність в ефективності 
регулювання кримінально-правових відносин у сфері охорони основ 
національної безпеки, забезпечення захисту встановленого порядку 
несення військової служби від можливих кримінально-караних пося-
гань в умовах воєнного стану. Означені проблемні питання підійма-
ються в працях таких вчених як А. О. Байда, О. А. Склезь, І. А. Варти-
лецька, О. М. Шармар, О. К. Кравчук, Д. І. Михайленко та ін. Однак, 
виходячи з того, що проблеми здійснення злочинів під час війни ще 
малодосліджені і мають новий науковий формат, в даній роботі є не-
обхідність зосередитися на висвітленні саме цього аспекту.

На сьогоднішній день в Україні є правова основа регулювання 
здійснення покарання за вчинення правових злочинів під час війни.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан на території 
України [5]. У зв’язку з чим, внесено зміни до Кримінального кодексу 
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України та посилено кримінальну відповідальність за ряд злочинів, 
зокрема, у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (ви-
магання), 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим 
становищем). Ці злочини доповнилися кваліфікуючою ознакою — 
скоєння в умовах воєнного або надзвичайного стану. Відповідаль-
ність за здійснення злочинів в умовах воєнного стану є дуже значною 
складовою у їх вчиненні. У п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України [4] закріплено, 
що вчинення злочину з використанням умов воєнного стану є обста-
виною, яка обтяжує покарання. Тобто, особа здійснює злочин в най-
більш несприятливий для суспільства час, що свідчить про підвище-
ний ступінь суспільної небезпеки злочинів, які вчиняються в умовах 
воєнного стану. Слід пам’ятати, що саме кваліфікація злочинів дає 
змогу встановити конкретну статтю КК, яка закріплює вид та міру 
відповідальності особи за вчинення діяння.

А. О. Байда О. А. Склезь у своїй науковій статті розглядають пра-
вовий режим воєнного стану як ознаку, яка впливає на кваліфікацію 
злочину та відповідно, на призначення покарання [1, с. 113]. Вони 
зазначають, що однією з найважливіших умов призначення справед-
ливого покарання за вчинення злочину є диференціація криміналь-
ної відповідальності, яка спрямована на пошук найбільш адекватних 
заходів кримінально-правового впливу залежно від рівня суспільної 
небезпечності злочинів. Однією з її форм є закріплення у криміналь-
ному законі кваліфікуючих ознак (с. 113). Також, вони вважають, що 
злочини як такі, що були вчинені за умов дії воєнного стану можна 
кваліфікувати лише у разі дотримання відповідної процедури його 
введення, встановленої законом [1, с. 114]. 

І. А. Вартилецька і О. М. Шармар розглядають особливості квалі-
фікації кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного 
стану та особливого періоду [2, с. 194]. Вони акцентують увагу на кон-
куренції кримінально-правових та адміністративно-правових норм 
щодо відповідальності за правопорушення, вчинених в умовах осо-
бливого періоду. Науковці зазначають, що часовий період, протягом 
якого діє особливий період чи правовий режим воєнного стану, визна-
чає час вчинення кримінального правопорушення, а зазначення того 
факту, що воєнний стан може бути введений на всій території Україні 
або в окремих її місцевостях, обмежує місце або обстановку вчинення 
цього кримінального правопорушення. При призначенні покарання 
за злочин, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення діяння з вико-
ристанням умов воєнного стану, обставина, яка обтяжує покарання, 
не застосовується. Якщо ж особа використала умови воєнного стану 
при вчиненні інших кримінальних правопорушень, п.  11 ч. 1 ст. 67 
КК України може бути враховано судом. Законодавець, реалізуючи 
політику посилення кримінальної репресії щодо кримінальної від-
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повідальності за військові кримінальні правопорушення, одночасно 
здійснює політику гуманізації шляхом закріплення адміністративної 
відповідальності за кримінально-протиправні діяння, а це створює 
конкуренцію кримінально-правових та адміністративно-правових 
норм [2, с. 203]. 

Дослідники О. Кравчук і Д. Михайленко у своєму науковому до-
робку з’ясовують, що означає вчинення злочину в умовах воєнного 
стану, інтерпретуючи його як обставину, яка обтяжує покарання або 
впливає на кваліфікацію злочину, а також підкреслюють з якою ме-
тою були внесені такі зміни [3, с. 4]. За особливо кваліфіковані зло-
чини відповідними частинами статей Кримінального кодексу (КК) 
передбачено значно більші покарання. Призначаючи покарання за 
кваліфіковані й особливо кваліфіковані склади злочинів, суд урахо-
вує всі інші пом’якшуючі або обтяжуючі обставини, крім тих, які є 
ознаками такого складу. Тож, судовій практиці належатиме визна-
чити, чи є ідентичними поняття «з використанням умов воєнного 
стану» та «в умовах воєнного стану». При цьому буде визначено, чи 
будь-яке вчинення злочину в період дії режиму воєнного стану буде 
утворювати кваліфікуючу ознаку конкретного злочину чи обтяжуючу 
обставину за ст. 67 КК [3, с. 2].

Автор даної статті певним чином згодна з думками авторів, зазна-
ченими вище. Відповідальність за злочини в умовах воєнного стану 
значно посилюється. Якщо суд визнає особу винною за вчинення 
злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану — це врахову-
ється при призначенні покарання. Тобто покарання буде ближчим до 
максимальної межі, передбаченої відповідною статтею.

Аналізуючи відповідальність за здійснення злочинів в умовах во-
єнного стану ми прийшли до висновку, що це питання набуває вели-
кого значення для України в наш скрутний час. Українська правова 
система визначає відповідальність за вчинення злочинів і міру по-
карання злочинця, який скористався тяжкою ситуацією для україн-
ського суспільства. Ця тема безперечно потребує подальшого дослі-
дження та наукового аналізу.
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СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Вивчення та удосконалення знань у сфері адміністративної юсти-
ції являє собою одне із ключових завдань адміністративного права як 
окремої галузі права та права в загальному його розумінні. Одним із 
елементів адміністративної юстиції, як великого єдиного механізму, 
є адміністративне судочинство. Його вивчення та дослідження мо-
дернізують та покращують знання не тільки цієї окремої підгалузі а 
й сфери в цілому. З огляду не тільки на теоретичну, а й на практичну 
цінність, вважаємо, що дана тематика має значну актуальність.

На жаль, ми не маємо визначеного законодавцем поняття адміні-
стративної юстиції, воно не прописано ні в Кодексі адміністратив-
ного судочинства, ні в Законі України «Про судоустрій та статус суд-
дів України». Це дало великий пласт науково-дослідницької роботи 
вітчизняним юристам. Великий внесок в аналіз стану та перспектив 
розвитку адміністративною юстиції як сфери в цілому, так і окремих 
її підгалузей зробили такі вчені-юристи як Б. Беляневич, А. Євстиг-
нєєва, І. Коліушка, Р. Куйбіда, О. Осадчий, В. Риков та багато інших.
Завдяки цьому ми можемо сформувати своє розуміння терміну «ад-
міністративна юстиція». Адміністративною юстицією називають за-
конний порядок розгляду та вирішення справ у судовій процесуаль-
ній формі, які виникають між громадянами, юридичними особами 
та органами державного управління (посадовими особами), у сфері 
державного управління. Розгляд та вирішення таких правових спорів 
відбувається у загальних або спеціально створених судах. 

Основними завданнями адміністративної юстиції визначають, по-
перше, посилення відповідальності суб’єктів владних повноважень за 
власну діяльність перед особою; по-друге, підвищення ефективності 
процедури судового вирішення адміністративних справ з урахуван-
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ням специфіки відносин публічно-правового характеру; по-третє, 
покращення якості вирішення адміністративних справ в спеціалізо-
ваних судах. Одним із основних і головних представників адміністра-
тивної юстиції на території України є саме адміністративні суди та 
спеціалізоване адміністративне судочинство. Це єдиний орган адмі-
ністративної юстиції, який може здійснювати правосуддя у розгляді 
адміністративно-правових спорах. 

Законодавець, у Кодексі адміністративного судочинства (КАС 
України), статті 2, визначає, що основним завданням адміністра-
тивного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне ви-
рішення спорів у сфері публічно-правових відносин, робиться це з 
метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів і фізичних осіб, 
і юридичних осіб від правопорушень з боку суб’єктів владних повно-
важень. У разі оскарження рішень, дій чи без діянь останніх адміні-
стративні суди перевіряють чи були вчинені або прийняті у межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України; з використанням повноважень з метою, якою ці повнова-
ження було надано; чи обгрунтованно при прийняті рішення (вчи-
нення дій) тощо. Адміністративне судочинство здійснює свою роботу 
опираючись на принципи верховенства права, рівність усіх учасни-
ків судового процесу перед законом і судом, гласність та відкритість 
судового процесу та його повне фіксування технічними засобами та 
обов’язковість судового рішення, також, не менш важливими прин-
ципами є диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у 
справі, забезпечення права на апеляційний перегляд справи, забез-
печення права на касаційне оскарження судового рішення (якщо це 
визначене законом), розумність строків розгляду справи судом, не-
припустимість зловживання процесуальними правами та відшкоду-
вання судових витрат особам (юридичним і фізичним), на користь 
яких ухвалене судове рішення. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновки, що 
адміністративна юстиція розглядає справи у сфері державного управ-
ління між громадянами, юридичними особами з органами державно-
го управління (посадовими особами). Адміністративне судочинство є 
одним із органів адміністративної юстиції та єдиним, який здійснює 
правосуддя. Саме тому вивчення та дослідження знань мають пози-
тивний вплив на формування сфери в цілому, як одного із компонен-
тів адміністративного права.
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ПОНЯТТЯ ВИБУХУ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ВИДІВ 
ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Вчинення кримінальних правопорушень із застосуванням вибу-
хових пристроїв набувають все більш широкі масштаби та все біль-
шою мірою стають загрозою міжнародному миру і безпеці. Внаслі-
док повномасштабної збройної агресії Росії проти України та усього 
українського народу, Україна стала країною, що має одну з найбіль-
ших за площею замінованих територій у світі. Російські війська під 
час вчинення воєнних злочинів застосовують фосфорні бомби, які 
заборонені Женевською конвенцією, використовують заборонені 
міжнародними договорами протипіхотні міни, вони мінують дороги, 
будинки, машини та навіть тіла загиблих українців, застосовують тер-
мобаричну зброю, що також відома, як вакуумна бомба, та саморобні 
вибухові пристрої з метою завдати великої шкоди нашій країні. 

Як явище, вибух представляє процес вивільнення великої кіль-
кості енергії в обмеженому об’ємі за короткий проміжок часу, найчас-
тіше шляхом вивільненої хімічної енергії вибухових речовин, який 
супроводжується миттєвим розширенням газів або парів [3, ст. 118]. 
Існують фізичні, хімічні та ядерні вибухи. 

Вибуховими речовинами називаються такі хімічні системи, які під 
впливом певного імпульсу можуть зі значною швидкістю переходити 
в інші системи з утворенням газів і виділенням тепла, яке нагріває 
гази до високої температури, що викликає розвиток надзвичайно ви-
сокого тиску в місці розташування вибухових речовин [6]. Усі вибу-
хові речовини поділяються на: ініціюючі, бризантні, метальні та пі-
ротехнічні суміші. 

Вибухові речовини, що ініціюють, мають високу чутливість до зо-
внішніх впливів. Їх вибух чинить детонаційний вплив на бризантні та 
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метальні вибухові речовини, які потребують незначного зовнішнього 
впливу (удар, тертя, нагрів). Для забезпечення безпеки їх упакову-
ють у захисні пристосування (капсуль, детонатор, електродетонатор). 
До ініціюючих вибухових речовин загалом, відносять гримучу ртуть, 
азид свинцю, тетразен.

Бризантні вибухові речовини, на відміну від тих, що ініціюють, не 
детонують від таких простих імпульсів, як іскра чи промінь полум’я. 
Для детонації в них необхідний початковий імпульс у вигляді вибуху 
невеликої кількості вибухових речовин. До них відносять тетрил, тро-
тил, динаміт, пластид, аміачна селітра та її суміші.

Метальні вибухові речовини, чи як їх ще називають порохи, явля-
ють собою вибухові речовини, здатні за певних умов до горіння або 
детонації. У вибуховій справі застосовують димний і бездимний по-
рох, існують також порохи, що застосовуються в ракетних двигунах, 
які називають твердим ракетним паливом. 

І останні, піротехнічні суміші, які використовуються для створен-
ня димового, світового чи звукового ефектів, які являють собою ме-
ханічні суміші, компонентами яких є неорганічні окисники, пальне 
та в’язка речовина. Застосовуються в боєприпасах освітлювальної, 
сигнальної та запалювальної дії [4, ст. 162]. 

Вибуховий пристрій — це спеціально виготовлений промисло-
вим або саморобним способом пристрій одноразового застосування, 
який за певних обставин спроможний до вибуху з утворенням уража-
ючих факторів, обумовлених дією енергії хімічного вибуху вибухових 
речовин [1].

Основними складовими вибухового пристрою є: корпус, що 
об’єднує конструктивні елементи вибухового пристрою, який може 
застосовуватися як для маскування (міни-пастки, корпусом яких 
може бути будь-який предмет побутового призначення); засіб під-
ривання, який призначений для ініціювання вибуху заряду вибухової 
речовини; заряд вибухової речовини.

Щодо груп вибухових пристроїв, розрізняють вибухові пристрої 
промислового виготовлення та саморобні вибухові пристрої.

Вибухові пристрої промислового виготовлення — це пристрої, ви-
готовлені на спеціально призначених для цього підприємствах із за-
стосуванням промислової технології згідно з нормативно-технічною 
документацією [5, ст. 68]. Щодо військових промислових вибухових 
пристроїв, то до них належать: авіабомби, інженерні боєприпаси, за-
соби ближнього бою, морські та авіаційні міни, ракети й торпеди, бо-
єприпаси артилерії й так далі. 

Саморобні вибухові пристрої — це пристрої, виготовлені у побу-
тових умовах з використанням звичайних інструментів із підручних 
матеріалів. Основне їх призначення: знищення (поранення) вій-
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ськового та цивільного персоналу, місцевого населення, виведення 
з ладу або пошкодження транспортних засобів та броньованої тех-
ніки. Використовуються, незаконними збройними формуваннями, 
які виходять з ідеї ведення протидії державній владі або силам, що 
підтримують її. Наприклад, Російська Федерація, яка зараз в Україні 
застосовує саморобні вибухові пристрої, щоб завдати великої шкоди 
нашій країні, бо основною метою якої є пониження морально-пси-
хологічного стану серед місцевого населення, військового та цивіль-
ного персоналу. 

Можна ще додати, як окремий вид вибухового пристрою, так зва-
ну «брудну бомбу», про яку з 23 жовтня поширює фейки Російська 
Федерація, мовляв, що нібито Україна готує провокації із застосуван-
ням «брудної бомби».

Радіологічний розсіювальний пристрій або «брудна бомба» — це 
по суті звичайна вибухівка, до якої приєднується місткість з радіо-
активними речовинами у вигляді порошку або гранул. Коли детонує 
динаміт або інша вибухівка, вибух переносить радіоактивний матері-
ал у навколишнє середовище. Основна небезпека брудної бомби — 
це вибух, а не радіація. Лише люди, які перебувають дуже близько до 
місця вибуху, будуть піддаватися достатній для негайного серйозного 
захворювання радіації [2]. 

Підсумовуючи вищенаведений матеріал, як висновок, варто за-
значити, що застосування вибухових пристроїв та вибухових речовин 
у кримінально протиправних цілях мають тенденцію до постійного 
вдосконалення. Тому зараз, в часи терористичної загрози, від країни 
величезного терору зростає значення криміналістичної вибухотехні-
ки, яка на основі використання сучасних досягнень науки і техніки 
покликана сприяти розкриттю й розслідуванню таких кримінальних 
правопорушень.
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ПОНЯТТЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНА «СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ»

Одним із напрямків посилення результативного відкриття і роз-
слідування кримінальних правопорушень є застосування спеціаль-
них знань в діяльності правоохоронних органів. При розслідуван-
ні кримінальних правопорушень майже весь час можуть виникати 
питання, що виходять за межі правових, для вирішення яких не-
достатньо професійних умінь та навичок слідчого. В даному ви-
падку слідчий має можливість скористатися допомогою осіб, котрі 
володіють спеціальними знаннями відповідо до норм криміналь-
но-процесуального законодавства. Роз’яснення ж самого терміна 
«спеціальні знання» норми кримінально-процесуального кодексу 
не містять, проте у деяких актах використовується термін «спеці-
альні знання».

У кримінально-процесуальній та криміналістичній літературі 
неодноразово робилися різні спроби конкретизувати поняття тер-
міна «спеціальні знання». Термін «спеціальні знання» досліджува-
лися такими науковцями: Г. С. Бідняк, В. Г. Гончаренко, В. І. Дячук, 
В. О. Коновалова, Н. І. Клименко, І. В. Пиріг, М. Я. Сегай, З. М. Со-
коловський, В. Ю. Шипітько та інші. 

Проте і сьогодні питання сутності терміна «спеціальні знання» се-
ред науковців залишається дискусійним та потребує подальшого ви-
вчення, насамперед, через різні підходи до його тлумачення. 
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Так, під спеціальними знаннями здебільшого розуміють як про-
фесійні знання, вміння та навички в галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо, що необхідні для розв’язання питань, які виникають у 
ході досудового розслідування кримінальних проваджень та розгляду 
їх матеріалів у суді. 

Спеціальні знання включають в себе певні навички та уміння. 
Навички — дії, які характеризуються автоматизмом і досягаються 

неодноразовим виконанням дій певного виду. Вони дозволяють точ-
но, швидко та економно виконувати операції в усіх видах людської 
діяльності. За наявності навичок діяльність людини стає продуктив-
нішою.

Умінням називається елементарний рівень виконання дій, коли 
ще немає автоматизму, а є необхідність деякою мірою контролювати 
свої дії [4, с. 12]. 

До спеціальних належать криміналістичні знання, які стосуються 
виявлення, фіксації, вилучення та дослідження доказів, що здійсню-
ється шляхом вживання необхідних технічних засобів і способів, а 
також знання щодо предмета відповідних галузей криміналістичних 
експертиз. 

Спеціальними вважаються знання, що не є загальнопоширеними, 
загальновідомими, а лише ті, яких набули в наслідок спеціальної під-
готовки або певної професійної діяльності в тій чи іншій галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла, тощо.

Отже, законодавець до спеціальних знань відніс наукові, технічні 
або інші знання, які потрібні і достатні для того, щоб дати висновок 
з питань, що виникають під час досудового розслідування і судового 
розгляду. 

Науковцями було запропоновано ряд визначень щодо сутності 
поняття «спеціальні знання». 

З. М. Соколовський під спеціальними знаннями розуміє сукуп-
ність відомостей, одержаних в результаті професійної підготовки, що 
створюють для тих, хто ними володіє, можливість вирішення питань 
у якій-небудь галузі [5, с. 124]. 

Також, цікава думка простежується у І. В. Пиріг і Г. С. Бідняк, які 
у свою чергу під спеціальними знаннями розуміють — сукупність те-
оретичних знань і практичних умінь і навичок у галузі науки, техніки, 
мистецтва чи ремесла, набутих у результаті фахової підготовки або 
професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розслі-
дування та попередження кримінальних правопорушень [4, с. 14].

В. Ю. Шипітько ж визначає спеціальні знання як систему наукових 
даних (відомостей) або навичок об’єктивного характеру, отриманих у 
результаті вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду 
практичної роботи, що відповідають сучасному рівню [8, с. 11].
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На думку В. Г. Гончаренка, спеціальні знання характеризуються, як 
знання й навички, отримані в результаті фахової освіти та/або прак-
тичної діяльності в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва або ре-
месла, використовувані визначеними законом учасниками процесу в 
межах наданих кожному з них повноважень для розв’язання за пев-
ною процедурою процесуальних завдань [2, с. 24].

Однак присутнє в науці різноманіття підходів, незважаючи на їх 
певну спільність, не вносить повної ясності у визначення сутності 
терміну «спеціальні знання» у криміналістиці. І в свою чергу вимагає 
законодавчого закріплення в майбутньому.

Таким чином, узагальнюючи, вищевикладене термін «спеці-
альні знання» можна визначити як сукупність теоретичних знань 
і практичних умінь і навичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи 
ремесла, набутих у результаті фахової підготовки або професійного 
досвіду роботи, що використовуються разом із науково-технічни-
ми засобами під час пошуку, виявлення, вилученні та дослідження 
слідів кримінального правопорушення для одержання інформація, 
яка має значення для встановлення істини у кримінальній справі 
з метою розслідування та попередження кримінальних правопору-
шень.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ 
МНОЖИННОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН  

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Поняття інституту множинності є дискусійним в теорії кримі-
нального права, оскільки, не зважаючи на наявність таких понять як 
повторність, сукупність та рецидив кримінального правопорушення, 
самого терміну «множинність кримінальних правопорушень» не ви-
значено. При цьому, як правило, відсутній єдиний критерій, на під-
ставі якого можна було б здійснити поділ множинності кримінальних 
правопорушень на види (форми), а також загальні питання процеду-
ри застосування такого явища. Загалом, інститут множинності наразі 
перебуває на рівні доктринального осмислення підходів.

Саме тому актуальним є дослідження та аналіз кримінального за-
конодавства країн Західної Європи, зокрема кримінально-правових 
норм, що стосуються множинності кримінальних правопорушень, 
або окремих його форм, що загалом дає змогу виявити переваги та 
недоліки кримінального права України, а також зблизити основні по-
ложення вітчизняного та іноземного права, виділити можливі шляхи 
гармонізації законодавства.

Множинність кримінальних правопорушень — це вчинення осо-
бою кількох (двох або більше) одиничних кримінальних правопору-
шень, кожне з яких передбачене окремою кримінально-правовою 
нормою і зберігає своє кримінально-правове значення [1, с. 240]. До 
загальних ознак множинності кримінальних правопорушень відно-
сять наступні: одна і та ж особа вчинила декілька кримінальних пра-
вопорушень; хоча б два кримінальних правопорушення зберігають 
кримінально-правове значення; хоча б щодо двох кримінальних пра-
вопорушень відсутні процесуальні перепони до застосування кримі-
нальної відповідальності [2, с. 539]. 
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Сам термін «множинність кримінальних правопорушень» сфор-
мовано в кримінально-правовій науці в 1970-х рр. ХХ ст., однак як 
кримінально-правова категорія в кримінальних законодавствах єв-
ропейських країн практично не використовується. Так, наприклад, 
лише в ч. 1 ст. 24 Кримінального кодексу Латвії визначається, що 
множинність кримінальних правопорушень — це вчинення однією 
особою двох або кількох самостійних злочинних діянь, що відпові-
дають ознакам складів кількох злочинних діянь або ознакам складу 
кримінального правопорушення лише одного злочинного діяння, 
якщо вони не охоплюються єдиним умислом винного, а так само 
вчинення особою одного злочинного діяння, що відповідає ознакам 
складів щонайменше двох різних злочинних діянь. В ч. 2 ст. 24 цього 
ж кодексу вказується, що множинність злочинних діянь складають 
повторність, сукупність та рецидив злочинних діянь [3].

В інших кримінальних кодексах країн Західної Європи хоча і не 
наводиться законодавчого визначення поняття множинності кримі-
нальних правопорушень, однак вказується, що цим поняттям охо-
плюються повторність, сукупність та рецидив кримінального право-
порушення, або ж окремі його складові.

Наприклад, відсутнє поняття «множинність кримінальних пра-
вопорушень» в Кримінальному кодексі Королівства Іспанії, однак в 
той же час, однією з обставин, яка обтяжує кримінальну відповідаль-
ність, є рецидив, при наявності якого призначається покарання за 
верхньою межею встановленої законом санкції. Зокрема, ст. 73 цього 
кодексу зазначає, що особі, винній у вчиненні двох або більше кри-
мінальних правопорушень та проступків, призначаються покарання, 
передбачені за різні правопорушення, для їх сукупного виконання, 
якщо це є можливим через їх характер і наслідки. Максимальний тер-
мін сукупності покарання складає 25 років позбавлення волі [4, с. 22].

Питання множинності кримінальних правопорушень у кодексах 
європейських держав розглянуто в основному у рамках інституту при-
значення покарання. Наприклад, Розділ ІV Глави 2 Загальної частини 
Кримінального кодексу Болгарії хоча й називається «множинність 
кримінальних правопорушень», однак не розкриває поняття мно-
жинності кримінальних правопорушень та її видів, а тільки регламен-
тує питання призначення покарання за сукупністю злочинів та за су-
купністю вироків. Хоча тут немає поняття повторності кримінальних 
правопорушень, проте в статтях Особливої частини зустрічається ви-
слів «вчинення кримінального правопорушення повторно» [5, с. 32].

Кримінальний кодекс Італії містить ряд статей, що стосуються су-
купності злочинів, при цьому поняття і види сукупності злочинів у 
ньому не регламентовано, натомість визначено питання призначен-
ня покарання за сукупністю злочинів [6, с. 27].
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В Кримінальному кодексі Естонії так само загалом відсутнє понят-
тя інституту множинності злочинних діянь, а сукупність і повторність 
визначені лише в контексті призначення покарання. Так, статтею 40 
Кримінального кодексу Естонії регулюється питання призначення 
покарання при скоєнні кількох кримінальних правопорушень [7]. 

Главою 3 Розділу ІІІ «Правові наслідки діяння» Кримінального ко-
дексу ФРН розглядається визначення розміру покарання за декілька 
порушень закону. У § 52 Кримінального кодексу ФРН «Єдине діян-
ня» зазначено: «Якщо одне і те ж діяння порушує кілька криміналь-
них законів чи один і той же закон неодноразово, то призначається 
одне покарання» [8]. Параграфом 53 Кримінального кодексу ФРН 
«Множинність діянь» встановлено: «Якщо хтось вчинив кілька зло-
чинних діянь, за якими одночасно виноситься судове рішення, що 
веде до призначення кількох покарань у вигляді позбавлення волі або 
кількох покарань у вигляді грошового штрафу, то призначається одне 
загальне покарання» [8]. По суті, йдеться про ідеальну сукупність і 
повторність (неодноразовість). 

Главою V «Про рецидив» та Главою VІ «Про сукупність декількох 
правопорушень» Книги 1 Кримінального кодексу Бельгії регулюєть-
ся питання призначення покарання за рецидив і сукупність кримі-
нальних правопорушень, однак їх законодавчих дефініцій не наво-
диться. Так, наприклад, статтями 58–61 визначено: «Будь-яка особа, 
яка вчинила кілька поліцейських порушень, буде покарана за кож-
не з них. При сукупності кількох провин покарання сумуються, але 
не можуть перевищувати подвоєного найбільш тяжкого покарання. 
В будь-якому випадку призначене покарання не може бути понад 
двадцять років тюремного ув’язнення. Якщо є сукупність криміналь-
ного правопорушення з одним або декількома провинами або з од-
ним або декількома поліцейськими порушеннями, призначається 
покарання лише за кримінальне правопорушення» [9].

Кримінальний кодекс Голландії містить окремий Розділ VI Книги 
1 «Сукупність кримінальних правопорушень», у якому дуже доклад-
но визначено правила призначення різних видів покарань у разі су-
купності кримінальних правопорушень. У Книзі 2 цього Кодексу є 
розділ XXXI «Положення про повторні злочини, що застосовуються 
до різних розділів цієї Книги». У його ст. 421–423 перелічені статті 
Кримінального кодексу, передбачене якими покарання може бути 
збільшене на третину, якщо, наприклад, до часу вчинення злочину 
минуло менше ніж 5 років від тоді, як злочинець відбув покарання у 
виді тюремного ув’язнення. Фактично тут мається на увазі повтор-
ність, яка пов’язана із засудженням [10, с. 114].

Кримінальний кодекс Данії передбачає порядок призначення по-
карання, але тільки в тих випадках, що стосуються рецидиву кримі-
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нальних правопорушень. А Кримінальний кодекс Австрії визначення 
множинності кримінальних правопорушень не надає, та і при при-
значенні покарання про сукупність чи рецидив кримінальних право-
порушень тут не згадується. 

В окремих країнах Західної Європи більш детально на законодав-
чому рівні регламентовано таку форму множинності як сукупність 
кримінальних правопорушень. Зокрема кримінальний кодекс Сан-
Марино містить окрему главу «Сукупність злочинів», у якій дано 
визначення поняттям «реальна сукупність злочинів» та «формальна 
(ідеальна) сукупність злочинів». Цікавим є визначення формальної 
(ідеальної) сукупності злочинів, що дане у ст. 49 Кримінального ко-
дексу: особа, яка дією чи бездіяльністю порушує різні положення 
кримінального закону або кілька разів ті самі положення, піддаєть-
ся покаранню, встановленому для особливо тяжкого злочину, але не 
нижче третього ступеня [6, с. 28].

Підсумовуючи дослідження інституту множинності в країнах За-
хідної Європи, варто зазначити, що у кримінальному законодавстві 
більшості держав питання множинності вирішується неоднозначно. 
Зокрема, такі форми множинності, як повторність, сукупність і ре-
цидив, виділяються лише в Кримінальному кодексі Латвії та Франції, 
а Кримінальні кодекси Болгарії, Бельгії, Іспанії, Італії, Сан-Марино, 
Франції визнають тільки сукупність і рецидив, Естонії і ФРН — су-
купність і повторність, Голландії і Данії — тільки рецидив. У багатьох 
європейських кримінальних законах про множинність йдеться у роз-
ділах, які регламентують призначення покарання. Показовою тут є 
назва Глави 3 Розділу III Кримінального кодексу ФРН — «Визначен-
ня розміру покарання при кількох порушеннях закону».

Таким чином, для кримінального законодавства Європи дово-
лі характерним є визначення процедури застосування такого яви-
ща, як множинність кримінальних правопорушень, або її окремих 
форм (повторність, сукупність та рецидив), адже не є принциповим 
теоретичне визначення самого поняття множинності кримінальних 
правопорушень, але значно важливішим є вирішення процедури її 
застосування, як правило, під час призначення покарання за вчинен-
ня декількох кримінальних правопорушень, або правил кваліфікації 
такого правового явища як множинність кримінальних правопору-
шень.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНИ

Від Незалежності України до нинішнього часу немає чітко сфор-
мованої судової влади, сучасне життя людини сповнене безліччю не-
порозумінь та проблем. Поняття «відповідальність» відіграє в наш 
час чималу роль, адже кожна людина повинна відповідати за свої дії, 
і не важливо, чи це буде звичайний громадянин України чи держаний 
службовець. 

Питання щодо запровадження судової реформи в України роз-
глянуло багато науковців та дослідників. Найвідоміші є наукові праці 
таких учених, практичних фахівців, суддів, як: В. Маляренко, О. Кос-
тенко, С. Ківалов, В. Онопенко, М. Оніщук, М. Орзих, В. Тертишник 
та багато інших. 
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Проте на сьогодні існує загальна потреба ефективного рефор-
мування судової влади України. Не дивлячись як сама система є за-
лежною від політиків та олігархів, справедливості можна не чекати. 
Особливим місцем в Україні посідає судова гілка влади, яка повинна 
діяти на засадах верховенства права, гуманізму, справедливості, не-
упередженості та законності. Оскільки вона є дуже важливою для 
функціонування нашої держави, то постає питання її більш ефектив-
ної модернізації та реформування загалом [2]. Дехто стверджує, що 
сучасний стан правосуддя викликає багато питань, неоднозначних 
суджень та зауважень. Та без модернізованої судової системи, наша 
влада не може так владно функціонувати та бути надійним захисни-
ком своїх громадян. 

Кожен науковець та фахівець у даній сфері визначає ряд важливих 
проблем судової системи. До найбільш серйозних та важливих на дум-
ку сучасних дослідників Н. С. Слободяник та Р. А. Крусян відносять:

– проблему відновлення незалежності судів в Україні;
– проблеми корупції;
– питання недоторканності суддів;
– рівень довіри українців до судової системи;
– забезпечення права на правничу допомогу [3].
Проблема відновлення незалежності суддів в Україні ускладню-

ється з кожним роком за загальною, економічною та політичною 
атмосферами. Адже кожен з нас чув, бачив чи спостерігав, як суддя 
який приймає рішення на користь можновладців, політичних сил 
чи за іншим пріоритетом, то на нього тисне «суспільний дух», який 
прагне диктувати свої правила. Протягом певного періоду наша вла-
да, якій не потрібна була незалежна, високо професійна Феміда, на-
магалася зробити суди підконтрольними собі [2]. Беручи до уваги по-
літичні новини останніх 2 років, можна побачити, що суд в апріорі 
мав репутацію такого, що не працює для громадян середнього або 
низького класу та становить небезпеку протестувальникам і опозиції.

Питання проблеми корупції у сучасному судочинстві є не рідкіс-
ним явищем з яким вже так довго та плідно ведуть боротьбу у нашій 
державі. Але найбільш ефективно боротися з корупцією в судах мож-
на, використовуючи існуючі в Кримінальному та Кримінальному 
процесуальному кодексах України норми. Але якщо наша влада засто-
сує їх шляхом погроз, звільнення чи притягнення до відповідальності 
то звісно це до добра не призведе. Якщо ж їх реалізувати, то судова 
система може позбутися суддів, які проявляють зайву незалежність 
і наважуються виносити рішення, які не подобаються іншим гілкам 
влади. Наслідком цього випливає тотальна недовіра між учасниками 
самого процесу, яка стає додатковою перешкодою на шляху ефектив-
ного реформування. 
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Ще однією серйозною проблемою є питання недоторканності 
суддів. У нашого суспільства створюється думка, що це лише додат-
ковий привілей, який не має під собою об’єктивної основи і є однією 
з причин суддівської сваволі. Зразком для прикладу є досвід наших 
зарубіжних сусідів. В них принцип незмінності суддів існує як запо-
рука незалежності судів від політичних рішень.

Складною процедурою є саме звільнення суддів, яке повинно бути 
чесним, непідкупним і політично незалежним. А в першу чергу неза-
лежний суддя має бути впевнений у тому, що якщо він прийме рішен-
ня не на користь президента або ж можливо політика, то завтра його 
ніхто не покарає. Також фахівці вважають, що не можна повністю 
знімати недоторканність із суддів, а треба її лише обмежити. Пропо-
зиції змін до Конституції передбачають обмеження функціональної 
суддівської недоторканності: суддя має бути недоторканний у питан-
нях здійснення ним правосуддя. Поряд з тим, слід мати на увазі, що 
виняткове значення судової системи як окремої гілки влади потребує 
і виняткових методів її реформування. Венеційська комісія надала 
достатньо позитивних оцінок проекту судової реформи в Україні, але 
одночасно із цим прямо вказала, що сама заміна всіх суддів (понад 
8000) становитиме загрозу для здійснення правосуддя в державі [4]. 
Також атестацію суддів, на думку експертів комісії, слід розглядати 
вже як виняткову міру.

Аналізуючи ситуацію з рівнем довіри самого суспільства до судової 
системи, судді звернули увагу на те, що дані соцопитувань не завжди 
відображають дійсність. Рівень довіри громадян до суддів різниться 
залежно від того, чи доводилося респондентам бути учасниками судо-
вого процесу, проте соціологи рідко враховують цю особливість. За да-
ними 66 % громадян України зневірилися в ефективному та справед-
ливому судовому процесі. Всі говорять одноголосно, що саме рішення 
суду неповино залежати від впливу тієї особа, яка підкупивши певне 
коло учасників судового процесу якимось чином може вплинути на 
незадоволені позовних вимог або відповідальності невиновного. 

Забезпечення права на правничу допомогу є дискусійним. Відпо-
відно до статті 59 Конституції України кожен має право на профе-
сійну правничу допомогу [1]. Будь-яка особа, проти якої порушено 
право має можливість самостійно звернутися до фахівців у вирішенні 
конкретного питання. Так, найчастіше звертаються до приватних, в 
яких досвід роботи або навчання є закордонного рівня. Але чому? Не-
довіра полягає в тому, що державний не має того досвіду і викликає 
сумніви щодо захисту тих прав які порушено. Тому найефективнішим 
методом для покрашення ситуації є міжнародне спілкування за кру-
глими столами, яке допоможе для подолання прогалин з якими най-
частіше стикаються.
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Отже, запровадження судової системи набуває розголосу. За-
вдання судової гілки влади полягає не лише у здійсненні правосуд-
дя та конституційному нагляді, але й у постійних узгоджених діях з 
іншими органами влади по вдосконаленню правових інструментів, 
що регулюють діяльність суддівського корпусу. Можемо спостері-
гати, що між методами та способами самого реформування вини-
кають розбіжності та неоднозначні судження, проте думки фахівці 
до самої ідеї запровадження судової реформи більш позитивне. Але 
дещо пропонують утримуватися від занадто радикальних методів її 
проведення, наголошують на комплексному підході до розв’язання 
існуючих проблем і закликають до порозуміння й рівноправної 
співпраці. Якщо ж дотримуватися таких настанов, то в подальшому 
судова гілка влади буде ставитися не тільки у приклад, а й викли-
катиме все менше суперечностей та запитань у держслужбовців та 
пересічних громадян.
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ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ

У сучасних умовах боротьба з контрабандою та порушеннями 
митних правил є першочерговим завданням нашої держави. Це по-
яснюється тим, що контрабанда та порушення митних правил стають 
все більш витонченими та організованими, що, у свою чергу, ставить 
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під загрозу національну безпеку та впорядкований економічний роз-
виток країни.

Контрабанда стала частиною економічної злочинності в Україні 
та стала рутиною та хорошим способом заробітку для частини насе-
лення, а не злочином, який карається законом. Контрабанда набуває 
організованих форм, а злочинці розробляють нові методи протидії 
правоохоронним органам у відстеженні контрабанди [1, с. 18].

Діяльність митних органів щодо боротьби з контрабандою в Укра-
їні регулюється: Митним кодексом України [2]; Указом Президента 
України «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час 
митного оформлення товарів» від 9 липня 2019 р. [3]; Кримінальний 
кодекс України [4] та інші нормативно-правові акти.

Коли йдеться про контрабанду сьогодні, особливе значення має 
не лише професіоналізм та організованість контрабандистів, а й 
їхні корупційні зв’язки з владою. Крім того, посадовці використо-
вують своє особливе становище для створення злочинних структур 
з метою «перманентного» вчинення контрабанди у відповідних 
масштабах.

Основними чинниками, що створюють сприятливі умови для 
контрабанди, можна вважати: недостатню координацію правоохо-
ронних та контролюючих органів України з органами влади інших 
країн щодо обміну інформацією з питань рішучих протидій для запо-
бігання контрабанді поза митним контролем, місцеві корупції та за-
гальні правила митного контролю. Цьому сприяє відсутність єдиної 
бази митних органів України з митними органами інших країн; ко-
рисність та пряма зацікавленість посадових осіб, правоохоронних та 
контролюючих органів у сприянні переміщенню окремих видів про-
дукції через митний кордон України; прогалини та недосконалість 
правового регулювання боротьби з контрабандою та порушеннями 
митних правил; різниця цін на товари на світовому та внутрішньому 
ринку; факт безробіття жителів прикордонних регіонів [5].

Митний кодекс України також містить окремі положення щодо 
запобігання та боротьби з контрабандою (розділ XVII). Однак при 
ближчому знайомстві стає зрозумілою їх недосконалість, оскільки в 
більшості випадків поставки товарів досі не перевіряються, а фігу-
ранти контрабанди досі не притягнуті до відповідальності. Звертаємо 
увагу, що статтею 457 Митного кодексу України передбачено, що з 
метою встановлення та притягнення до відповідальності осіб, при-
четних до вчинення контрабанди, а також з метою конфіскації това-
рів, підозрюваних у незаконному переміщенні через митний кордон 
України, перевезення таких товарів можуть здійснюватися під не-
гласним контролем та оперативним спостереженням правоохорон-
них органів [2].
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Проте такий негласний контроль та оперативний нагляд має й 
іншу сторону медалі, яка, на жаль, враховує факт повільної ефектив-
ності та несвоєчасного виконання таких справ.

Значна кількість порушень митних правил свідчить про недостат-
ній рівень забезпечення митної безпеки в Україні. Тому комплексне 
вирішення проблем забезпечення митної безпеки України можливе 
лише за умови вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності державної митної справи.

Аналіз заходів щодо запобігання та протидії контрабанді, передба-
чених Митним кодексом України та іншими актами митного законо-
давства, дав змогу виявити певні недоліки нормативного закріплення 
таких заходів та проблемні питання їх реалізації. Тому, на нашу думку, 
доцільно доповнити главу 17 Митного кодексу України, присвячену 
запобіганню та протидії контрабанді, новими, більш ефективними 
заходами. Удосконалення діяльності митних органів у сфері про-
ведення митного контролю з метою протидії контрабанді можливе 
шляхом використання міжнародного досвіду з урахуванням розвитку 
подальшого міжнародного співробітництва, розвитку інформаційних 
технологій та активної взаємодії митних і правоохоронних органів.
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ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Історія виникнення адміністративного права має досить давню іс-
торію, перші адміністративні норми з’явилися в правових системах 
стародавніх держав Заходу, Близького та Далекого Сходу. Як самостій-
на галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII ст.

Перші адміністративні норми виникли в правових системах Ста-
рого Сходу і Старого Заходу (Кодекс Хаммурапі, публічне право Ста-
родавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право 
бере свій початок з XVIII століття [1, с. 11–12].

Зародження камерного музикознавства відноситься до початку 
18 ст, основний розвиток якого відбувається в Німеччині. Головним 
фактором зародження та подальшого розвитку камеральних науко-
вих знань стала зростаюча фінансова потреба для утримання держа-
ви, службовців та армії. Історично поділ камералістики на «стару», 
яка вивчала питання фінансів та економіки, і «нову», яка займалася 
питаннями поліції, промисловості, гірничої справи тощо, стався в 
середині XVIII ст. Поліцейське право, трансформоване з «нової» ка-
мералістики, кінець 18 ст. відігравали значну роль у регулюванні сус-
пільних відносин у різних внутрішніх сферах держави

Дослідження етимології терміна «поліція» свідчить про його по-
ходження від грецького «polic», що означає «місто-держава». Тому 
поліцію слід розглядати в найширшому розумінні як управління всі-
ма національними справами, тобто діяльність поліцейської держави. 
Існування цієї держави сягає середини 17 століття- початок 19 ст. Ха-
рактерними рисами поліцейської держави є державна опіка, втручан-
ня органів управління в усі сфери суспільного життя, функціонуван-
ня поліцейського права для вирішення поточних державних завдань 
[2, с. 117–119].

Поштовхом до виникнення адміністративного права в сучасному 
розумінні стало прийняття Декларації прав людини і громадянина 
1789 р. Особливістю цього періоду стало запровадження нових зако-
нодавчих актів, зміна підходів до їх застосування. Важливим було те, 
що процес обмеження необмежених прав адміністрації розпочався 
з надання громадянам права звертатися до суду у разі пред’явлення 
претензій до державних установ та їх посадових осіб. Адміністративне 
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право стало частиною розвитку концепції верховенства права і посту-
пово набуло якостей інструменту обмеження дискреційних повнова-
жень адміністративних установ.

Більш плідним для становлення адміністративного права в Україні 
можна вважати період з 1965 по 1980-ті роки. Тоді були прийняті закони 
та низка указів про державний устрій та управління. Провідна роль у 
цьому аспекті належала Інституту держави і права АН України [3, с. 124].

Заключний етап ознаменований докорінним переглядом сутнос-
ті, змісту та призначення адміністративного права. Тут відбувся пере-
хід від державоцентричного (інтереси держави перш за все, люди для 
держави) віднесення адміністративного права до громадяноцентрич-
ного (інтереси перш за все, держава для народу). Особа визначається 
як основний суб’єкт адміністративного правочину та призначення 
державних органів для створення необхідних умов для реалізації та 
захисту прав, свобод та інтересів особи [4, c. 19].

Адміністративне право України виникло в процесі відокремлення 
та подальшого розвитку від конституційного права сфери внутрішньо-
державного управління, де норми поліцейського права відповідають 
вимогам верховенства права (верховенство права та підпорядкування 
публічної адміністрації закон) вписуються в нього і підпорядкову-
ються сучасним умовам людиноцентричними положеннями, що ба-
зуються на стандартах Європейського Союзу щодо публічного гаран-
тування прав і свобод людини і громадянина [5, с. 27–36].

Розглянемо адміністративне право країн континентальної Європи 
на прикладі Франції. Батьківщиною адміністративного права вважа-
ється Франція, яка виникла в результаті тривалого розвитку системи 
державного управління цієї країни [6, c. 65]. До джерел адміністра-
тивного права Франції належать конституція, закони, постанови, су-
дові рішення (переважно адміністративне право) [7, c. 421–422].

Суб’єктами французького адміністративного права є приватні та 
публічні особи. До приватних належать як фізичні особи (громадя-
ни), так і юридичні особи (приватні організації, компанії, товариства, 
корпорації тощо). Державними органами можуть бути лише юридич-
ні особи: держава; місцеві громади (територіальні колективи); гро-
мадські об’єкти.

Відповідно до статті 5 Конституції Франції, Президент Респу-
бліки контролює дотримання Конституції. Він виступає гарантом 
і арбітром належного функціонування органів державної влади та 
безперервності державного управління. Вона прагне бути гарантом 
національної незалежності, територіальної цілісності та дотриман-
ня міжнародних угод. Прем’єр-міністр і міністри утворюють уряд — 
Раду міністрів. Чіткого розподілу повноважень між президентом і 
прем’єр-міністром немає.
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Законодавчу владу здійснює парламент, який складається з двох 
палат: Національних зборів (нижня палата) і Сенату (верхня палата). 
Депутати Національних зборів обираються у два тури більшістю голо-
сів строком на п’ять років. Виконавчу владу здійснюють президент і 
Рада міністрів (уряд).

Система адміністративних судів складається з нижчих (регіональ-
них і спеціалізованих) судів, апеляційних судів і Державної ради. На 
відміну від спеціалізованих судів, регіональні адміністративні суди 
вважаються загальними адміністративними судами. Вони беруть до 
уваги спори, якими не займаються звичайні суди.

Отже, беручи до уваги адміністративне право європейських кра-
їн, особливо Франції, можна виділити як схожі, так і відмінні риси. 
Основним законом і джерелом є конституція. Закони, міжнарод-
ні угоди та судові рішення також є поширеними джерелами. Кожна 
країна має парламент, який здійснює законодавчу владу. Виконавчу 
владу представляє спільне державне правління. У судовій системі є 
багато подібностей і відмінностей. У Франції це нижчі апеляційні 
суди і Державна рада, а також є ряд органів, які здійснюють судові 
функції і мають другорядне значення, так звані трибунали. Судова 
система України складається з Конституційного Суду України та су-
дів загальної юрисдикції.
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ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 
ДЛЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Неабияке значення для розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень в умовах війни має окрема галузь криміналістичної 
техніки, що називають габітологією (або габітоскопією), предметом 
якої є вивчення закономірностей закріплення зовнішності особи у 
відображеннях різного типу та розроблення на основі цих законо-
мірностей відповідних техніко-криміналістичних засобів і методів 
(способів) збирання, використання інформації про зовнішні ознаки і 
властивості людини.

На основі знань габітології сьогодні розроблено досить багато 
нових методик ідентифікації особи, які з ймовірністю більш як 90 % 
дозволяють ідентифікувати особу за тими ознаками зовнішності, які 
вона залишила, навіть, наприклад, у віртуальному просторі (інформа-
ція різного характеру, залишена в соцмережах, яка дозволяє віднайти 
фото, навіть якщо особа самостійно не розміщувала його, інформа-
ція з відеореєстраторів, відеокамер тощо). В умовах війни, коли, при-
міром, встановити особу-військовослужбовця країни-агресора, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, іншими доступними спосо-
бами неможливо, такі методики стають важливими для ідентифікації 
даних осіб. У цьому Україні допомагають міжнародні партнери, які 
надають найсучасніші інструменти ідентифікації обличь [2], тому 
буквально за лічені дні за допомогою цих інструментів правоохорон-
цям вдається встановити й ідентифікувати осіб окупантів, які вчиня-
ють військові кримінальні правопорушення та інші жахливі злочини 
проти цивільних осіб. 

Значення вчення про зовнішність людини важко переоцінити. 
Зупинимося на деяких аспектах, які є досить важливими в умовах 
військової агресії для розслідування військових кримінальних право-
порушень або викриття винних військовослужбовців у вчиненні кри-
мінальних правопорушень. 

По-перше, необхідність встановити особу за її ознаками чи влас-
тивостями зовнішності виникає під час розшуку особи, яка перехо-
вується від органів досудового розслідування, суду з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності. Для цього використовуються такі 
способи фіксування зовнішності як словесний портрет, суб’єктивний 



223

портрет, фотографії, розшукове орієнтування (містить фотографію і 
словесний портрет особи, яка розшукується). Додатковим способом 
розшуку особи є використання сервісів «FaceSearch» та інформацій-
ного ресурсу «Radaris», які забезпечують пошук зображень обличь [4, 
С. 219]. Сьогодні в XXI столітті в умовах широкого розповсюдження 
технічних засобів відеофіксації за допомогою сучасних сервісів і про-
грамних засобів не викликає труднощів ідентифікувати злочинців, 
тому в Україні вже створена онлайн-мапа «Російські військові зло-
чинці» [3], в якій міститься інформація про персональні дані військо-
вих російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також 
вбитих під час війни в Україні росіян. На сьогоднішній день це дані 
про 150 815 російських військовослужбовця (в тому числі з їх фото), а 
також докази їх присутності та злочинної діяльності в Україні.

По-друге, знання про ознаки зовнішності людини необхідні під 
час безпосереднього проведення таких специфічних слідчих (розшу-
кових) дій як освідування та пред’явлення для впізнання. 

Сам порядок унормування пред’явлення для впізнання за КПК 
України передбачає обов’язкове попереднє опитування про зовніш-
ній вигляд і прикмети особи, яка буде впізнаватися, а в разі немож-
ливості назвати прикмети, закон допускає визначення сукупнос-
ті ознак, про що вказується в попередньому протоколі допиту (ч. 1 
ст. 229 КПК України) [1]. Водночас пред’явлення для впізнання — це 
складний процес, який пов’язаний з психологією сприйняття, мис-
лення людини. І в ситуаціях емоційного стресу, пов’язаних не лише з 
фактом кримінального правопорушення, але й постійною стресовою 
ситуацією війни, особа, іноді не може назвати конкретні прикмети 
чи сукупність ознак впізнаваного (що є обов’язковим в процесуаль-
ному плані), але не відмовляється від впізнання взагалі, оскільки в її 
пам’яті зберігся цілісний образ. В цьому їй має допомогти слідчий, 
аби не відмовитися через дану обставину від проведення цієї слідчої 
дії. За відповідною класифікацією ознак зовнішності слідчий пови-
нен допомогти послідовно відтворити словесно ту сукупність ознак, 
за якими допитуваний може впізнати особу, яку бачив під час вчинен-
ня кримінального правопорушення. Крім того, впізнання відповідно 
до законодавства може проводитися за голосом, ходою, що вже є не 
ознаками зовнішності, а окремими властивостями людини, які ма-
ють індивідуальний характер. 

Щодо освідування, то це та слідча (розшукова) дія, яка спрямо-
вана на огляд тіла живої особи на наявність на ньому не лише слідів 
кримінального правопорушення, але й особливих прикмет освідува-
ної особи (родимі плями, татуювання, пірсинг тощо), які її різко ви-
різняють серед інших через незвичність та неповторність. Ці особливі 
прикмети, на які, можливо, потерпілий звернув увагу в момент вчи-
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нення кримінального правопорушення, але не запам’ятав зовніш-
ність особи в цілому, в деяких випадках є визначальними для іденти-
фікації самої особи.

По-третє, потреба в установленні особи за її зовнішніми ознаками 
виникає при перевірці за обліками безвісти зниклих осіб та невпізна-
них трупів, що є досить актуальним питанням в умовах війни, адже 
є необхідність в ідентифікації загиблих цивільних громадян та вій-
ськових. У таких випадках дієвою є ідентифікація за біометричними 
даними, які є унікальними ознаками людини. Оскільки часто на місці 
вчинення кримінального правопорушення в умовах війни знаходять 
лише частки біологічного матеріалу для аналізу, найчастіше вико-
ристовуються ДНК-дослідження. Зважаючи на складність таких до-
сліджень, після визволення територій Київщини в Україні у квітні 15 
днів працювали правоохоронці із французької жандармерії та медич-
ної служби Збройних сил Французької Республіки. Дана місія приїха-
ла із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації 
огляду тіл та впізнання, що дуже допомогло нашій країні у збиранні 
доказів, які використовуються в національному розслідуванні і пере-
даються до Міжнародного кримінального суду, який розглядає акти 
щодо геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності, вчинені 
на території України, і прокурор якого Карім Хан ще 2 березня 2022 
року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пові-
домив про відкриття провадження щодо ситуації в Україні за наслід-
ками звернень 41 держави, що за кількістю звернень є безпрецедент-
ним випадком в практиці діяльності цього міжнародного органу. 

Таким чином, в умовах війни та вчення про зовнішність людини 
набуває додатково важливого значення, і це має бути враховано при 
розслідуванні кримінальних правопорушень та викритті винних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна війна в Україні змінила не тільки життя грома-
дян нашої держави, але й частково здійснення судочинства. На час 
воєнного стану, відповідно до статті 10 Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану», повноваження судів не можуть бути 
припинені, а стосовно частини другої статті 26, що скорочення чи 
прискорення будь-яких форм судочинства суворо забороняється [3]. 
Правосуддя здійснюється лише судами навіть під час воєнного стану 
та скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства заборо-
няється [1]. Але, разом з тим, судова гілка влади відповідно також за-
знала впливу війни та в подальшому наслідків, що внесли свої правки 
в процес здійснення судочинства.

Внаслідок збройної агресії Росії, ведення активних бойових дій та 
тимчасової окупації певної частини територій, велика кількість суден 
у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та 
Херсонській областях призупинили свою діяльність. Реалізація судо-
вих проваджень стала можлива завдяки ухваленню Головою Верхо-
вного Суду на початку березня законодавчими змінами до частини 7 
статті 147 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Ця стаття 
передбачає, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом під 
час військового чи надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, 
воєнними діями, заходами боротьби з тероризмом або іншими над-
звичайними обставинами може бути змінена територіальна підсуд-
ність судів, що розглядаються в такому судових справ, за рішенням 
Вищої ради правосуддя, що приймається за поданням Голови Верхо-
вного Суду, шляхом її передачі до суду, найбільш територіально на-
ближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого 
певного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою право-
суддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням 
Голови Верховного Суду [4]. Таке рішення є підставою для передачі 
всіх справ, які раніше знаходилися на розгляді суду, територіальна 
підсудність якого змінюється. Проте не все так просто з початком від-
новлення роботи в цих судах, оскільки «…залишається чимало про-
блем, адже понад півсотні приміщень судів зазнали пошкоджень, а 
деякі з них — повністю зруйновані. Деякі суди розграбовані — зни-
кла комп’ютерна техніка та інші матеріальні цінності», — розповідає 
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Голова Верховного Суду Всеволод Князєв під час онлайн-зустрічі з 
Генеральним директором Генерального директорату з прав люди-
ни та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакомопулосом 
26 квітня 2022 року [5].

Дистанційний механізм проведення судових засідань без присут-
ності учасника справи у залі судового засідання дозволив здебільшо-
го нормалізувати здійснення правосуддя за умов карантину. Однак 
практика показує, що умови військового стану перешкоджають реа-
лізації прав осіб на розгляд їхньої справи судом навіть у такий спосіб. 
На жаль, поки що в Україні немає абсолютно безпечного місця, де б 
кожен день у кожній місцевості нашої держави не звучали сирени, 
що, у свою чергу, передбачає необхідність особи учасникам справи 
та працівникам суду переміститися в укриття. Ігнорування сигналів 
повітряних тривог може мати недостатньо позитивні наслідки, які, на 
жаль, мали місце у Миколаївській області, коли внаслідок ракетного 
удару по Миколаївській обласній державній адміністрації, в якій було 
розміщено Господарський суд Миколаївської області, загинули пра-
цівники апарату суду. Таким чином, при повітряній тривозі необхідно 
переривати судове засідання для перебування в укритті. Кількість та-
ких вимушених «переривань» за день може бути різною, тому зазна-
чена проблема вимагає свого подальшого опрацювання та вирішення 
з урахуванням імперативних засад судочинства та необхідності забез-
печення безпеки всіх працівників суду та учасників справи. Також 
слід зазначити, що внаслідок військового стану велика кількість лю-
дей змушена була залишити свої будинки, не повідомивши суд про 
зміну місця свого тимчасового проживання. Відповідно до статті 19 
Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що пра-
вила територіальної підсудності та загалом адміністративні справи 
вирішуються судом за місцезнаходженням відповідача. На жаль, че-
рез війну десятки судів у різних областях України, де ведуться бойові 
дії, вимушено припинили роботу [2]. Проте щоб забезпечити безпе-
рервну роботу судів та розгляду судових справ законодавцем прийня-
то низку нормативних актів, що регулюють таку ситуацію.

Зокрема, Верховна Рада України 3 березня 2022 року внесла змі-
ни до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо зміни 
підсудності судів, який ми вже згадували раніше. У новій редакції 
частини сьомої статті 147 Закону передбачено можливість забезпе-
чення належного функціонування судової влади у разі виникнення 
надзвичайних обставин. Рішення про зміну підсудності приймається 
Вищою радою правосуддя за поданням Голови Верховного Суду, а у 
разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя своїх повно-
важень — за розпорядженням Голови Верховного Суду. Через зміну 
підсудності справи передаються до суду, який найбільш територіаль-
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но наближений до того суду, який не може здійснювати правосуддя, 
або іншого певного суду.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити і не забувати, що суди є 
об’єктами критичної інфраструктури, а отже здійснення судочинства 
в нашій державі не припиняється і право громадян на судовий захист 
не може бути позбавлене.
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ЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Функціонування правової держави та громадянського суспіль-
ства виступає оплотом прогресивного розвитку людської спільноти. 
Великого значення у світлі цього набуває практичне втілення меха-
нізмів рівності, демократії та закону. До того ж, кожен повинен усві-
домлювати необхідність дотримання принципів верховенства права 
задля успішної реалізації еволюційного вектора подальшого розвитку 
сучасного суспільства. 

Право, а також усі від нього похідні елементи — результат свідо-
мої діяльності людей, пов’язаний з реалізацією завдань, що виника-
ють перед суспільством у процесі його історичного розвитку. Тобто, 
це передусім явище цивілізації та культури, що упорядковує «букву 
закону» через процесуальну форму. Тому, демократичне суспільство 
породжує формування такої правової системи, яка безпосередньо 
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спрямована на реальне забезпечення принципу верховенства права 
та взаємної відповідальності особистості й держави.

Отож процесуальна форма, особливо якщо мова йде про кри-
мінальне судочинство, набуває своєрідного засобу віддзеркален-
ня відносин між державними структурами та особою. Це надає нам 
право говорити про її соціальну обумовленість, яка проявляється в 
суспільній затребуваності провадження. Значення процесуальної 
форми окреслюється через призму створеної нею законності, за-
безпечення прав і свобод сторін провадження в рамках дотримання 
обов’язкового, юридично визначеного, стабільного правового режи-
му з метою прийняття об’єктивного та справедливого рішення. 

Не потребує аргументації теза, за якою мета, обставини та завдан-
ня кримінально-процесуальної діяльності безпосередньо впливають 
на її способи зовнішнього вираження. Тому, безумовно, слушною є 
позиція про те, що процесуальна форма може бути не лише уніфіко-
ваною, а й диференційованою, тобто такою, якій притаманні окремі 
порядки здійснення кримінального провадження. 

Слід зазначити, що диференціація кримінально-процесуальної 
форми досить вдало відображена в чинному КПК України. Зокрема 
шостий розділ цього кодексу передбачає такі особливі (диференційо-
вані) порядки здійснення кримінального провадження: на підставі 
угод (про примирення та визнання вини); у формі приватного обви-
нувачення; щодо окремої категорії осіб (наприклад, щодо народних 
депутатів, суддів усіх рівнів, адвокатів тощо) та неповнолітніх; у ви-
падку застосування примусових заходів медичного характеру; сто-
совно відомостей, які становлять державну таємницю;на території 
дипломатичних представництв, консульських установ України, на 
повітряному, морському або річковому судні, що перебуває за ме-
жами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 
якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні [1, с. 32].

Більшість дослідників виокремлюють дві основні підстави, що 
визначають необхідність застосування диференціації процесуальної 
форми: кримінально-правову (ступінь суспільної небезпеки) й кримі-
нально-процесуальну (складність встановлення фактичних обставин 
справи, специфіка суб’єктної сторони, локальність конфліктної си-
туації або її соціальна значущість, співвідношення публічних й при-
ватних інтересів) [2, с. 134]. Останній фактор передбачає урахування 
особливостей соціально-політичної обстановки в країні та специфіки 
впливу її правового режиму на способи зовнішнього вираження про-
цесуальної діяльності.

Так, відправним пунктом рушійних змін системи кримінального 
процесу прийнято вважати події 2014 року в Донецькій та Луганській 
областях, а також на території Кримського півострова, які унемож-
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ливлювали здійснення провадження в звичайній формі. Відповіддю 
на ці виклики стала диференціація процесуальної форми шляхом 
додавання до КПК України розділу ІХ-1 «Особливий режим досу-
дового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 
в районі проведення Антитерористичної операції»[3]. Адже наявна 
система не змогла розв’язати поставлені перед нею завдання. Отож 
ситуацію було стабілізовано через пошуки нової законодавчої аль-
тернативи за примноження ефективності функціонування кримі-
нального процесу.

Однак, слід зазначити, що норми розділу ІХ-1 КПК України на-
повнені оцінними поняттями [4, с. 227], які окреслили досить широкі 
повноваження органів та суб’єктів, що здійснюють кримінальне про-
вадження в умовах воєнного стану. За таких обставин варто створити 
запобіжники зловживання такими процесуальними можливостями, 
враховуючи при цьому принцип балансування приватних та публіч-
них інтересів [5, с. 229–230].

Повномасштабна війна, яку «принесла» країна-агресор на наші 
терени, спричинила внесення серйозних змін до законодавчої бази, 
вплинувши таким чином на диференціацію процесуальної форми. 
Специфіка правового регулювання в умовах воєнного часу полягає 
в тому, що мова йде про введення законодавцем особливого порядку 
кримінального провадження. Так, певні форми прояву його застосу-
вання на етапі досудового розслідування мають місце за умови від-
сутності технічної можливості доступу до ЄРДР відповідно до абз. 1 
п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК України [6].

Тобто, досудове розслідування буде вважатися відкритим із мо-
менту винесення постанови про його початок. До того ж, остання має 
відповідати вимогам ч. 5, 6 ст. 110 КПК України та ч. 5 ст. 214 КПК 
України. Крім цього, всебічний аналіз абзаців 2, 3 п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК 
України КПК України переконливо свідчить про те, що вказівка фік-
сувати вжиті заходи у процесуальних документах, а також шляхом за-
стосування технічних засобів, окрім випадків, якщо таке фіксування 
слід вважати неможливим, означає, що закон допускає матеріальну 
відсутність такої фіксації (за умови зазначення причини незастосу-
вання технічних засобів у процесуальних документах) [6]. 

У цьому контексті важливо зазначити, що за відсутності мож-
ливості складання процесуальних документів про хід і результати 
проведення слідчих (розшукових) дій, варто здійснити їх фіксацію 
за допомогою технічних засобів. Законодавець визначає, що про це 
робиться відповідний запису рамках такої форми збереження інфор-
мації, враховуючи при цьому часові межі проведення окреслених за-
ходів. Запис долучається до протоколу, який складається не пізніше 
72 год. з моменту завершення процесуальних дій.
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Документ про хід і результати проведення слідчих (розшукових) 
чи інших процесуальних дій повинен відповідати вимогам чинного 
законодавства та містити відповідні реквізити. Тобто, він виступає 
процесуальною формою фіксації вжитих заходів.

Важливо також відмітити введення законодавцем доповнення 
ст. 615–1 розділу ІХ-1 КПК України. Зокрема, ним визначається 
окрема процесуальна форма відновлення втрачених матеріалів кри-
мінального провадження в умовах воєнного стану. Водночас, попри 
таку позитивну динаміку, поза увагою лишилися стадії підготовчого 
провадження та судового розгляду. Це наштовхує на думку про те, що 
варто розробити механізми відновлення втрачених документів, вра-
ховуючи непрості виклики сьогодення [5, с. 231].

Розмірковуючи над значенням диференціації кримінально-про-
цесуальної форми в умовах війни, варто підкреслити те, що вона сама 
по собі покликана підтримувати стабільність системи кримінального 
процесу шляхом відходу від її уніфікованої модифікації та вироблення 
нових процесуальних заходів та правових гарантій досягнення цілей, 
враховуючи при цьому нові реалії сьогодення. Нині важливо спряму-
вати всі законотворчі зусилля на забезпечення формування належної 
нормативної бази щодо регулювання правовідносин на етапі так зва-
ного «перехідного правосуддя», як невід’ємної складової підготовки 
до відновлення територіальної цілісності України.
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ЮРИДИЧНІ АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ 

ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Асиміляція адміністративного права України є важливою умовою 
реалізації її прагнення до євроінтеграції, що безпосередньо пов’язано 
з реалізацією принципів, норм і стандартів європейського адміні-
стративного простору в національне законодавство [8, с. 80–87].

На питання щодо можливості (допустимості) визнання право-
вих актів Європейського Союзу (далі — ЄС) джерелом адміністра-
тивного права в Україні необхідно відповісти з положень Угоди про 
партнерство та співробітництво між Україною та Європейського 
Співтовариства та його держави-члена від 14 червня 1994 р. [7], 
18 березня 2004 р. [4] Закон України «Про Національний план адап-
тації законодавства України до законодавства ЄС» [4], Союзна уго-
да між Україною про з одного боку ЄС, Євратом Співтовариство та 
його держави-члени, а з іншого боку [7], Україна наділена відпо-
відними зобов’язаннями, в тому числі в правовому полі. Україна 
зобов’язується привести власні закони та інші правові акти у відпо-
відність із законодавством ЄС.

Отже, Угода про асоціацію є багатоструктурним правовим яви-
щем, яке передбачає співпрацю не лише в межах цієї Угоди, тобто в 
межах ЄС, а й у рамках широкого кола міжнародних організацій та 
договорів, у тому числі тих, що діють на європейському континенті.

Так, вчений М. М. Гнатовський вказував, що «європейський адмі-
ністративний простір» слід розглядати як невід’ємну частину «євро-
пейського правового простору», а не суто «адміністративного права 
ЄС» [9]. Такий підхід підтверджується положеннями інших робіт. Так, 
Завгородняя В. у своїй роботі зазначала, що феномен європейського 
адміністративного простору спочатку був унікальним для країн ЄС, 
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а згодом уже не обмежувався рамками ЄС або навіть країнами-кан-
дидатами чи колом потенційних кандидатів держав-членів ЄС [10].

Розглянемо, наприклад, Регламент (ЄС) № 853/2004 Європей-
ського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р., який встановлює 
спеціальні правила гігієни для харчових продуктів тваринного похо-
дження. З урахуванням вищезазначених положень в Україні прийня-
то та весь час удосконалюються такі закони України як «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
та «Про ветеринарну медицину». Відповідно до двох законів та Ре-
гламенту ЄС № 853/2004 наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято «Спеціальні гігієнічні вимоги до 
харчових продуктів тваринного походження». 

Важливим кроком у даному випадку є реєстрація та набрання 
чинності наказу Міністерства економіки України «Про затвердження 
форм актів, складених за результатами проведення планових (поза-
планових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно 
дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я 
та благополуччя тварин, та інших форм розпорядчих документів» [5].

Наказ визначає новий метод перевірки, який дозволяє розрізняти 
загальні та специфічні гігієнічні вимоги операторів ринку та харчо-
вих продуктів. Це забезпечить дотримання законних прав та інтересів 
підприємців, підвищить рівень захисту здоров’я споживачів, водно-
час забезпечить об’єктивність, прозорість та неупередженість дер-
жавного регулювання

Зокрема, наказом Міністерства економіки України порядок про-
ведення заходів державного контролю приведено у відповідність до 
вимог європейського законодавства, забезпечено принцип пріорите-
ту безпеки у питаннях життя та здоров’я людини, переважаючи будь-
які інші інтереси та цілі господарської діяльності. в польових умовах.

Нaказом зaтверджено уніфікaцію aктів держaвного контролю, a 
сaме:

– в чaстині зaгaльних гігієнічних вимог;
– спеціaльних гігієнічних вимог до окремих хaрчових продуктів 

тваринного походження (молока та молочних продуктів, м’яса птиці);
– гігієнічних вимог до виробництвa тa обігу хaрчових продуктів нa 

потужностях, розтaшованих у зaклaдaх зaгальної середньої освіти;
– вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та 

тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів;
– спеціальних вимог до маркування харчових продуктів.
Також затверджено форму законопроекту за результатами плано-

вих (позапланових) заходів державного контролю (перевірок) щодо 
вимог операторів ринку щодо дотримання законодавства про корми.
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Крім того, вперше затверджено уніфікований зразок інших розпо-
рядчих документів для використання державними органами у сфері 
виробництва і споживання:

– посвідчення (нaправлення) нa проведення заходу державного 
контролю:

– припис про усунення порушень вимог зaконодaвствa тa ін.
Слід згадати також зміни до інших нормативних документів. 

Скaсувaння були зaтверджені ще в 2019 році, нaприклaд ДСТУ ISO 
22000:2007 Системи упрaвління безпечністю хaрчових продуктів. Ви-
моги до будь-якої організації хaрчового лaнцюга. (ISO 22000:2005, 
IDT), a тaкож ДСТУ-П ISO / TS 22003:2009 Системи управління без-
печністю хaрчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють 
aудит тa сертифікaцію систем упрaвління безпечністю хaрчових про-
дуктів (ISO / TS 22003:2007, IDT). 

Тому, посилаючись на Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського 
Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р., українське законодавство 
все більше намагається контролювати харчові продукти вітчизняного 
та іноземного виробництва, що продаються на території України, та 
забезпечити їх Безпека життя та здоров’я людей, дотримання вимог 
законодавства України щодо безпечності харчових продуктів та окре-
мих показників якості. 

Досвід ЄС може допомогти вирішити поточну відповідальність 
операторів ринку за виробництво та розподіл продуктів харчування. 
Від виробника до торгової мережі харчові продукти повинні супрово-
джуватися супровідними документами: накладною та сертифікатом 
якості продукції. Безпека та якість продукції в Україні контролюєть-
ся Держпродспоживслужбою та підпорядкованими йому обласними 
управліннями.

Крім того, більшість вітчизняних продуктів виробляється від-
повідно до ДСТУ, який визначає органолептичні, фізико-хімічні та 
мікробіологічні показники, яким має відповідати харчовий продукт. 
Виробники встановлюють свої технічні умови на ті чи інші харчові 
продукти. 

Окрім того, існує багато інших документів, затверджених громад-
ськими органами, таких як меморандуми, повідомлення, обговорен-
ня, процедури, інструкції тощо.

Укрaїна зобов’язується привести влaсні закони та інші прaвові aкти 
у відповідність із зaконодaвством ЄС. Гaрмонізaція зaконодaвствa 
Укрaїни з європейським мaє відбуватися перевaжно у сферaх мит-
ного, бaнківського, корпорaтивного зaконодaвствa, корпорaтивного 
обліку та оподaткування, інтелектуaльної влaсності, охорони праці, 
фінaнсових послуг, прaвил конкуренції, держaвних зaкупівель, охо-
рони здоров’я та життя людей, флори та фaуна, нaвколишнє серед-
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овище, захист споживачів, непрямі податки, технічні прaвила та 
стандaрти, закони та директиви щодо ядерної енергії, трaнспорт [2]. 
Таким чином, національні нормативно-прaвові aкти, що стосують-
ся виділених територій, мaють бути модифіковані (уніфіковані) або 
прийняті відповідно до європейських аналогів.

Отже, юридичні акти ЄС нині є юридичною основою (джерелом 
права) лише для правотворчої діяльності суб’єктів публічного адмі-
ністрування, які повинні дотримуватися їх під час розроблення та 
прийняття національних нормативних (підзаконних) актів. Що ж 
стосується сфери правозастосування, то юридичні акти ЄС стануть 
обов’язковими для України лише після входження до його складу. 
У зв’язку з цим сьогодні їх не можна вважати повноцінними джерела-
ми українського адміністративного права.
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ВИДИ КОНФІСКАЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Законодавство зарубіжних держав містить різні підходи щодо ви-
значення видів конфіскації. 

Одні держави визнають лише загальну конфіскацію як покаран-
ня, тобто примусове безоплатне обернення у користь держави належ-
ного засудженому на праві власності майна, яке жодним чином не 
пов’язане зі вчиненим кримінальним правопорушенням. 

Законодавство другої групи держав допускає в якості покарання 
тільки спеціальну конфіскацію — примусове безоплатне вилучення 
в дохід держави визначених законом конкретних видів майна, котрі 
так чи інакше (прямо чи опосередковано) зв’язані з вчиненим вин-
ним кримінальним правопорушенням (предметів, знарядь і засобів 
вчинення кримінального правопорушення, майна, здобутого кримі-
нально протиправним шляхом, небезпечних та шкідливих предметів 
тощо). 

Для третьої групи держав показовим є те, що вони встановлюють 
як самостійні два види конфіскації — і загальну конфіскацію, і спеці-
альну конфіскацію (але не покарання). 

Ще інший підхід держав зарубіжжя — це виключення конфіс-
кації майна із системи покарань, надання їй особливого правового 
статусу з обмеженням її застосування лише майном і предметами, 
пов’язаними з кримінальним правопорушенням, тобто визнання 
лише спеціальної конфіскації, але не як виду покарання, а як іншого 
кримінально-правового заходу. 

І ще один шлях — відмова від такого інституту кримінального пра-
ва взагалі. Так, законодавець Республіки Грузії визнав конфіскацію 
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майна антиконституційною нормою і виключив її з положень кримі-
нального кодексу. 

Державами, система покарань яких передбачає загальну конфіс-
кацію майна як покарання, є, наприклад, Республіка Білорусь, Рес-
публіка Болгарія, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Кир-
гизька Республіка, Латвійська Республіка, КНР, Туркменистан.

Кримінальне законодавство деяких з розглянутих держав поряд 
з конфіскацією майна як видом покарання передбачає і спеціальну 
конфіскацію, котра покаранням не вважається. Так, у ст. 53 КК Рес-
публіки Болгарія вказано, що незалежно від кримінальної відпові-
дальності вилучаються в користь держави: а) речі, належні винному 
і призначені або використані для вчинення умисного злочину; б) на-
лежні винному речі, що стали предметом злочину, — у випадках, пря-
мо передбачених в Особливій частині цього Кодексу; в) речі, предме-
ти чи засоби злочину, володіння якими заборонено; г) речі, предмети 
чи засоби, придбані злочинним шляхом, якщо вони не підлягають 
поверненню або відновленню. Якщо придбані таким шляхом речі, 
предмети і засоби відсутні чи відчужені, присуджується їхня вартість 
[1, с. 55]. Згідно з ст. 64 КК КНР все майно, протизаконно придбане 
злочинним елементом, підлягає вилученню або воно повинно бути 
направлене на відшкодування збитків; заборонені товари і майно, що 
належать особі, яка вчинила злочин, повинні бути конфісковані [2].

Подібним шляхом пішов і законодавець України, передбачивши 
конфіскацію майна як вид покарань (ст. 59 КК України), і спеціальну 
конфіскацію, яка покаранням не є (ст. 96–1 КК України).

Спеціальна конфіскація майна як вид покарання передбачає за-
конодавство таких, зокрема, держав як Бельгія, Республіка Корея, 
Нідерланди, Японія. Так, КК Бельгії передбачає спеціальну конфіс-
кацію за усі три види правопорушень — злочин (карається криміналь-
ним покаранням), проступок (карається виправним покаранням) і 
поліцейське порушення (карається поліцейським покаранням). Вона 
може призначатися фізичним і юридичним особам (ст. 7 і 7 bis) [3].

До держав, законодавство яких передбачає два види конфіскації 
майна як види покарання — загальну і спеціальну, належить, напри-
клад, Франція.

Французькому КК відомі два різновиди загальної конфіскації 
майна. Перший з них полягає у вилученні будь-якого (усякого) майна 
засудженого (всього або частини) без обмежень його тими чи іншими 
видами. Цей різновид загальної конфіскації майна є додатковим по-
каранням, яке може застосовуватися до фізичних і юридичних осіб 
у спеціально визначених законом випадках. Так, необхідно мати на 
увазі, що у статтях Особливої частини КК Франції, які встановлюють 
відповідальність за конкретні злочинні діяння, за загальним прави-
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лом, вказуються лише основні види покарань. Додаткові ж види по-
карань, що можуть призначатися за їх вчинення, передбачаються в 
окремих статтях. Ці статті знаходяться в кінці розділу чи глави, що 
встановлює відповідальність за певну групу (вид) злочинних діянь [4]. 

Отже, в законодавстві зарубіжних держав спостерігається доволі 
різноманітний підхід стосовно як видів конфіскації, так і правової 
природи поняття «спеціальна конфіскація». Загалом можна кон-
статувати прагнення зарубіжних держав, про що свідчать зміни, які 
вносяться до Кримінальних кодексів останнім часом, до визначення 
спеціальної конфіскації як окремого кримінально-правового заходу, 
не пов’язаного з покаранням. 

Головні ідеї, на яких базується застосування конфіскації майна у 
зарубіжних країнах: 1) держава повинна максимально обмежити своє 
втручання в правовідносини майнового характеру; 2) дотримуючись 
принципу провини при призначенні конфіскації, держава повинна 
позбавити злочинця засобів, одержаних у результаті злочинного про-
мислу. Відповідні кримінально-правові норми цих країн пройняті 
вказаними положеннями.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИМУСОВИХ  
ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ  

ТА ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ 

Задля підвищення ефективності правового впливу на особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення або об’єктивно протиправне 
діяння і має певне захворювання, кримінальним законом встановле-
но такі кримінально-правові заходи, як примусові заходи медичного 
характеру та примусове лікування. Виділяють дві основні відмінності 
примусового лікування від примусових заходів медичного характеру. 
По-перше — це сама особа, до якої застосовується один з двох медич-
них заходів, по-друге — місце проведення таких заходів.

Ст. 93 Кримінального кодексу (далі — КК) України визначає, що 
примусові заходи медичного характеру застосовуються судом до осіб, 
які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані осудності, але захво-
ріли на певну психічну хворобу до того як суд прийняв рішення про 
понесення покарання або під час відбування такого покарання, а та-
кож до осіб, які у стані обмеженої осудності чи неосудності вчинили 
кримінальне правопорушення.

Щодо заходів примусового лікування, які застосовуються до осіб, 
які вчинили кримінальне правопорушення і мають хвороби, які не-
суть небезпеку для суспільства, то такі хвороби встановлюються, а їх 
лікування регулюється відповідними нормативно правовими актами: 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листо-
пада 1992 року, закон України «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб» від 6 квітня 2000 року, «Про протидію захворюванню на 
туберкульоз» в редакції від 28 грудня 2015 року, «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» у редакції від 
7 лютого 2002 року, «Перелік особливо небезпечних, небезпечних 
інфекційних та паразитарних хвороб людини і носіїв збудників цих 
хвороб», затверджений наказом МОЗ України від 24 лютого 1994 року 
та інші.

Стаття 96 КК України встановлює, що таке лікування застосо-
вується до осіб, що вчинили кримінальне правопорушення й мають 
хворобу, яка є суспільно небезпечною. Згідно з пунктом 24 Поста-
нови Пленуму Верховного суду України від 3 червня 2005 року № 7 
«Про практику застосування судами примусових заходів медичного 
характеру та примусового лікування» алкоголізм та наркоманія не 
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становлять небезпеку для здоров’я інших осіб, тобто не є соціально 
небезпечними, а згідно з цим до таких осіб примусове лікування не 
застосовується. Водночас, за «Основами законодавства України про 
охорону здоров’я», до суспільно небезпечних захворювань відносять 
туберкульоз, венеричні захворювання, психічні захворювання, син-
дром набутого імунодефіциту, проказу, наркоманію, хронічний алко-
голізм та токсикоманію. 

Також до переліку таких хвороб можна додати деякі інфекційні 
хвороби, через які виникають розлади здоров’я у великої кількості 
хворих, значний рівень смертності осіб, а також швидке розповсю-
дження таких хвороб серед населення. До таких захворювань можна 
віднести чуму, холеру, жовту гарячку та інші карантинні хвороби, що 
можуть становити небезпеку для суспільства. 

Місце проведення примусових заходів медичного характеру ви-
значаються ст. 92 КК України, такі заходи проводяться амбулаторно, 
з поміщенням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення до 
відповідного медичного закладу з метою її лікування й запобігання в 
подальшому вчиненню кримінальних правопорушень. 

Щодо заходів примусового лікування, то згідно з ст. 96 КК Укра-
їни, якщо особі було призначено основне покарання у вигляді по-
збавлення або обмеження волі, то в такому разі примусове лікування 
проводиться за місцем відбування особою покарання. Якщо ж особі 
було призначене інше основне покарання, то в такому разі примусове 
лікування здійснюється у спеціальних медичних установах.

Розвиток інституту примусових заходів медичного характеру та 
примусового лікування формувався на території України до її не-
залежності і продовжується до сьогоднішнього часу. Закон України 
«Про психіатричну допомогу» почав регулювати питання госпіталі-
зації особи до психіатричних закладів, сучасне законодавство почало 
чітко розмежовувати примусові заходи медичного характеру та при-
мусове лікування, а також осіб, які підлягають такому лікуванню.

Інститут примусового лікування та заходів медичного характеру 
продовжує свій розвиток й на території Європи. Одним з найяскра-
віших прикладів розвитку цих інститутів може слугувати КК Поль-
щі, де заходи примусового медичного характеру являють собою по-
міщення хворого до лікувального закладу за рішенням суду, саме для 
запобігання вчинення особою, хворою на наркоманію чи алкоголізм, 
кримінальних правопорушень.

КК Швейцарії застосовує до особи, що має психічну хворобу, по-
карання у вигляді позбавлення волі та примусовий захід у вигляді на-
правлення особи до лікувальної установи чи притулку. У разі, якщо 
така особа не є небезпечною для суспільства, тоді до неї може бути 
застосоване амбулаторне лікування. Також у Швейцарії, на відміну 
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від України, амбулаторне лікування може бути застосоване до осіб, 
хворих на алкоголізм, й у такому разі хворому надається відстрочка 
такого покарання як позбавлення волі. Щодо осіб, які хворі на нар-
команію та вчинили кримінальне правопорушення, їх звернення за 
медичною допомогою є лише добровільним.

У Німеччині законодавством визначені такі види державного при-
мусу, що застосовуються для хворих на алкоголізм чи наркоманію, як 
поміщення у психіатричну або лікувальну установу. Також до таких 
установ можуть бути поміщені особи, що схильні до вживання алко-
голю чи наркотичних речовин та вчиняють суспільно небезпечні ді-
яння під їх впливом.

Досить активний розвиток примусового лікування має законодав-
ство Англії. У ХХ столітті цей інститут мав досить жорсткі положен-
ня, усіх осіб хворих на наркоманію позбавляли волі або відправляли 
в психіатричні лікарні, де хворі на наркоманію навіть не отримували 
нормального лікування. З розвитком законодавства примусове ліку-
вання почали застосовувати поряд із основним покаранням — по-
збавленням волі. Згодом були запроваджена спеціальна програма 
примусового лікування для осіб хворих на наркоманію. Завдяки цій 
програмі були створені медичні заклади у яких почали лікувати нар-
команію як на примусовій, так і добровільній основі.
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НОВОВВЕДЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

У зв’язку зі збройною агресією Російською Федерацією, в Украї-
ні 24 лютого було введено воєнний стан [1]. Даний правовий режим 
вплинув на законодавче регулювання всіх сфер життя, в тому числі це 
торкнулося і правил дорожнього руху. На час бойових дій доведеться 
забути про п. 1.4 правил дорожнього руху (надалі — ПДР) України 
про те, що кожен водій повинен стежити не тільки за своїм дотриман-
ням правил, а й за іншими учасниками дорожнього руху [2]. В даній 
статті хотілось би тезово розглянути деякі законодавчі зміни, що тор-
кнулося ПДР та почали діяти під час воєнного стану. 

У зв’язку зі значними руйнуваннями інфраструктири, сьогодні 
водій зобов’язаний переконатися, що транспортний засіб є забезпе-
ченим, оскільки наразі через масивні обстріли прифронтових міст, а 
також міст окупації інфраструктура є зруйнованою. Тим паче зупин-
ка, може потягнути за собою складнощі, оскільки так водій піддає 
себе та пасажирів на небезпеку, і є шанс потрапити під комендант-
ську годину. Крім того, законодавство сьогодні зобов’язує перейти 
в безпечне місце під час тривоги, інакше ймовірність потрапити під 
час ворожого авіабомбардування чи обстрілів артилерії зростає в 
рази.

Також держава змушена була обмежити наше право на вільне пе-
ресування поза місцем проживання у певний час доби. Ввівши ко-
мендантський час задля убезпечення життя цивільного населення і 
зменшення кількості жертв [3]. Порушення даної вимоги, тягне за 
собою застосування до осіб адміністративної відповідальності [4]. 
За невиконання законних вимог особі, яка порушала вимоги комен-
дантської години загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, 
адміністративний арешт на сорок до 15 діб (ст. 185 КУпАП) [5]. У разі 
опору, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності 
й позбавлена волі до 2 років (ст. 342 КК України) [6].

З березня в Україні діє заборона на використання відеореєстрато-
рів, заборонено фото або відеозйомку доріг загального користування, 
об’єктів інфраструктури, блок постів та ін. Дана заборонна була вста-
новлена з метою недопущення розголошення інформації противни-
ку про пересування Збройних Сил України та хід виконання завдань 
Збройними Силами України. Ця заборона діє в усіх регіонах країни. 
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«Це рішення військового командування доведено до представників 
військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для 
громадськості», — наголосив керівник Управління зв’язків з громад-
ськістю ЗСУ Богдан Сеник [7].

Змінилися і умови право надання керувати вантажівками, право 
мали лише ті люди, котрі склали іспит і отримали категорію C, С1. 
Наразі Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 25 березня 
2022 р., що право на керування транспортними засобами категорій 
С, С1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії В і на-
вички керування транспортними засобами відповідної категорії по-
над три роки протягом останнього часу, пройшли перепідготовку з 
практичного керування транспортними засобами за встановленими 
програмами та склали практичний іспит на право керування тран-
спортними засобами категорій С, С1 [8]. Ця постанова покликана 
заповнити дефіцит кваліфікованих водіїв вантажних автомобілів, які 
зараз залучені для перевезення гуманітарної допомоги в містах окупа-
ції та прифронтові міста.

Питання продовження терміну дії водійських прав також зазна-
ло нововведень. Кабінет міністрів прийняв Постанову, згідно з якою 
можна використовувати протерміноване водійське посвідчення як у 
паперовому, так і в електронному вигляді. У зв’язку з тим що, на час 
війни призупинили термін надання адміністративних послуг та вида-
чі дозвільних документів в деяких містах України, особливо в містах 
окупації, та прифронтових міст. Всі відстрочені строки мають бути 
поновлені через місяць після скасування воєнного стану [9].

Виходячи з вишезазначеного, держава сьогодні застосувала різні 
нововведення до різних сфер дорожнього руху. З метою максимально 
захистити учасників дорожнього руху від негативних наслідків, а та-
кож максимально спростити ПДР.
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ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Із запровадженням військового стану в Україні від 24 лютого 2022 
року, українці зіткнулися з вимушеними обмеженнями в основних 
аспектах свого життя. Держава була змушена ввести ці обмеження, 
щоб убезпечити життя людей, які зараз і так перебувають у вели-
кій небезпеці щодня. На сьогоднішній день, поки що, ця проблема 
є актуальною, але мало досліджена, тому автор даної статті, має на 
меті розкрити цю проблему ширше. Серед науковців, які здійснили 
ґрунтовний внесок у дослідження конституційно-правового аспек-
ту інституту обмеження прав людини в Україні доцільно виокреми-
ти таких авторів як С. Г. Братель, О. В. Білоскурська, А. Ю. Бадида, 
В. В. Лазарєв, А. С. Славко, С. В. Васильєв та інших.
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З введенням воєнного стану, здійснення декотрих прав людини 
може бути обмежено (ст. 64 Конституції України), зокрема, йдеться 
про наступні права, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України: не-
доторканність житла, таємниця листування, свобода думки і слова, 
проведення мітингів, право на освіту тощо. На думку А. Ю. Бадиди 
таке обмеження не може мати своїм наслідком вилучення у людини 
самої сутності цього права, а сутністю прав людини є людська гідність 
та свобода [1, с. 13]. Якщо зануритися в суть цієї наукової позиції, то 
вищезгадана науковця має рацію, тому що саму сутність цього права 
в нас ніхто не забирає, лише обмежує на певний час, і тільки з метою 
зберігати наше здоров’я та життя.

Як зазначили О. В. Білоскурська і М. Д. Федорчук, права людини 
повинні обмежуватися лише із дотриманням принципів верховенства 
права, правової визначеності та пропорційності на правових засадах. 
Крім цього, обмеження прав людини мають відповідати легітимній 
меті, тобто має існувати необхідність «визначення меж здійснення 
суб’єктивного права з урахуванням інтересів інших осіб» [2, с. 14]. 
Так, обмеження прав людей можуть бути, але тільки якщо на це є пев-
ні обґрунтовані мотиви, бо за статтею 22 Конституції України «кон-
ституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані». 
Але як було вище сказано, у випадку воєнного часу ці обмеження є 
обов’язковими і легітимними.

В. В. Лазарєв, Т. М. Малиновська відмічають, що обмеження осно-
вних прав і свобод особи являє собою правомірне, цілеспрямоване 
кількісне та (або) якісне применшення у процесі правореалізації тих 
можливих моделей поведінки (правомочностей), які складають осно-
вне право (свободу) особи, з боку інших осіб [5, с. 72]. Тобто ми мо-
жемо сказати, що обмеження має виключно законний, тимчасовий, 
недискримінаційний характер. За допомою цього держава полегшує 
собі роботу, правоохоронним органам, а також збройним силам Укра-
їни, які наразі ризикують своїм правом на життя, заради нашої краї-
ни, та прав і свобод українського народу.

На думку А. С. Славко, основні права і свободи людини, які мають 
бути гарантовані державою є право на життя і тілесну недоторканість, 
право на справедливий суд та принцип презумпції невинуватості, рів-
ність громадян перед законом та право не зазнавати дискримінації. 
Обмеження решти прав і свобод у тому чи іншому вигляді допуска-
ється [6, с. 74]. Автор даної статті підтримує позицію науковця, але 
зараз держава не може забезпечити достатньою мірою нам ці права. 
На сьогодні є міста в Україні, які, на жаль, окупованні російськими 
військами, і там наша держава не може гарантувати право на тілесну 
недоторканість, рівність громадян, право не зазнавати дискриміна-
цію та інше. Бо наразі весь українській народ в якомусь сенсі зазнає 
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дискримінацію від російської влади, тим що віднімає в нас українські 
территорії, нашу історію, мову тощо.

Згідно зі ст. 8 Закону № 389-VIII не встановлено випадків, коли 
військові адміністрації мають право самостійно приймати рішення 
про запровадження тимчасового обмеження прав і свобод громадян, 
а коли повинні узгоджувати своє рішення із органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування. Оскільки більшість із перелічених 
у даній статті заходів можуть суттєво обмежити права і свободи гро-
мадянина, то їх запровадження в обов’язковому порядку необхідно 
погоджувати із органами місцевого самоврядування, обраними насе-
ленням певної місцевості [4, с. 27].

Ми проаналізували, що на сьогодні проблема правових обмежень є 
актуальною, але мало вивченою. У різних вчених, відрізняються нау-
кові позиції щодо цих обмежень. Але висновки щодо них майже у всіх 
збігаються. Що це вимушена дія української держави, через те, щоб 
зберігти життя народу, нашу історію, і нашу країну. Бо наразі в нас хо-
чуть забрати нашу незалежність, нашу націю, та наші землі. На нашу 
думку, українцям треба прийняти і дотримуватися цих обмежень, для 
того щоб в майбутньому наші діти жили в незалежній Україні, пиша-
лися своєю країною, яка змогла повернути свої права і свою свободу. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Війна Росії проти України стала справжнім випробуванням на міц-
ність для всього механізму держави і для кожного українця. Особлива 
роль в захисті державного суверенітету та протидії російським спец-
службам, диверсантам та шпигунам відведена Службі безпеки України.

Служба безпеки та перспективи її реформування є поширеною темою 
серед науковців. Різні аспекти її діяльності висвітлювали такі науковці 
як Баранецький Р. Ф., Гаруст Ю. В., Грідін О. В., Каглинський О. Є., Но-
сач А. В., Степановський В. С., Шемшученко Ю. С. та ін.

Правовий статус Служби безпеки України (далі — СБУ) визначено 
в ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України», відповідно до 
якої це «державний орган спеціального призначення з правоохорон-
ними функціями, який забезпечує державну безпеку України» [1].

Стаття 2 вищезазначеного закону закріплює завдання цього дер-
жавного органу. Зокрема, на СБУ покладається здійснення заходів по 
захисту державного суверенітету, конституційного ладу та територі-
альної цілісності України, а також науково-технічного, оборонного 
потенціалу держави, законних інтересів держави та прав громадян від 
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, 
посягань з боку окремих організацій, груп та осіб [1].

До юрисдикції СБУ також входить розслідування кримінальних 
правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших 
протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важ-
ливим інтересам України, і відповідно, попередження, виявлення та 
припинення цих протиправних діянь. Крім цього, на СБУ поклада-
ється завдання забезпечити нерозголошення державної таємниці [1]. 

Пунктом 11 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки Укра-
їни» на СБУ покладено обов’язок сприяти забезпеченню режиму во-
єнного та надзвичайного стану, а також ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій [1].

Після початку вторгнення Росії до України СБУ відразу застосу-
вала всі ресурси для захисту держави, зокрема через використання 
спеціальних підрозділів, які брали участь у бойових діях. Однак, це 
не єдиний внесок Служби у захист територіальної цілісності. Також 
Служба безпеки України використовує різноманітні повноваження, 
зокрема контррозвідки.
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З відкритих джерел, ми бачимо, що контррозвідка є основою будь-
якої спецслужби. Її завдання — викривати та блокувати протиправ-
ну діяльність іноземних спецслужб. СБУ на цьому зосереджена як-
найбільше. Адже, починаючи з 2014 року, а особливо від 24 лютого 
2022 року, російські спецслужби перейшли до відкритої розвідуваль-
но-підривної діяльності проти України. Це стає очевидним через за-
тримку представників церкви московського патріархату, державних 
посадовців різного рівня, багатьох інших зрадників та колаборантів. 

Одним з яскравих прикладів здійснення СБУ своїх повноважень в 
умовах воєнного стану є затримання почесного президента АТ «Мо-
тор Січ». Варто процитувати з відкритих джерел тези: «Після повно-
масштабного вторгнення Росії президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав 
Богуслаєв продовжував поставляти росіянам двигуни та інші запчас-
тини для ударних вертольотів. Про це йдеться в аудіозаписах теле-
фонних розмов Богуслаєва, яку оприлюднила Служба безпеки Укра-
їни. Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового 
призначення для російської авіації» [2]. Як вбачається з наведеного, 
завдяки СБУ вдалося припинити незаконне постачання продукції 
військового призначення країні-агресору.

Припинення підривної діяльності проти України та притягнення 
винних осіб до відповідальності відбувається завдяки Службі безпеки 
України. Так, в умовах збройного конфлікту, завдяки роботі СБУ сис-
тематично блокуються ворожі сценарії підривної діяльності. Співро-
бітники СБУ викривають та перешкоджають проведенню шпигун-
ської діяльності російської розвідки.

З початку 2021 року завдяки зусиллям співробітників СБУ було 
розпочато 78 кримінальних проваджень за ознаками створення теро-
ристичних організацій чи незаконного вивезення товарів подвійного 
призначення, державної зради, шпигунства [3].

Окрім того, СБУ проводить стабілізаційні заходи на звільнених 
від окупації територіях, здійснює затримання учасників диверсійних 
груп, російських агентів, коригувальників ворожих обстрілів, блокує 
спроби проникнення іноземних агентів до Збройних Сил України, 
інших воєнізованих формувань та правоохоронних органів. Зокрема, 
станом на 10 листопада 2022 року з початку повномасштабного втор-
гнення Російської Ферерації Службою безпеки України було викрито 
понад 700 осіб, що підозрюються у колабораційній діяльності за стат-
тею 111–1 Кримінального кодексу України [4].

Також, відзначимо кіберпротидію російським діям на критичну 
інфраструктуру. На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербез-
пеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної 
безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та до-
зволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критич-
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ні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає 
змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в 
національному кіберпросторі.

Слідчі СБУ відкрили і розслідували сотні кримінальних прова-
джень протягом 2022 року. Служба передала до суду звинувачувальні 
матеріали стосовно учасників терористичних організацій, незакон-
них збройних формувань на сході України, російських агентів, адмі-
ністраторів пропагандистських інтернет-спільнот.

Головне слідче управління СБУ продовжує документувати факти 
причетності держави-агресора до терористичної діяльності в Україні. 
Насамперед — це злочини проросійських найманців проти мирного 
населення.

Доказові матеріали, зібрані слідчими СБУ, надаються до міжна-
родних організацій і судів для захисту інтересів України на зовніш-
ньополітичних переговорних майданчиках, посилення санкційного 
тиску на РФ.

В умовах гібридної війни ризики для інфраструктури суттєво зрос-
тають. Адже від захищеності її об’єктів багато у чому залежить і на-
ціональна безпека.

Протягом 2022 року неодноразово піднімалося питання про ре-
формування СБУ. В межах реформи пропонувалося розширити 
контррозвідувальні повноваження, натомість, позбавити компетен-
ції здійснювати слідство. Проте, в умовах війни запровадження ново-
введень вимагає виваженості та поміркованості, щоб не нашкодити 
охоронюваним правам та інтересам держави і громадян.

Отже, діяльність СБУ в умовах воєнного стану зосереджена на 
контррозвідувальному, контртерористичному та протидиверсійному 
захисті України від російського впливу.
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На початку дослідження даного питання, слід зазначити, що по-
дібне порівняння здійснюється, насамперед, з метою удосконалення 
національного законодавства, виявлення певних прогалин в ньому та 
створення такого законодавчого акта, що найбільш ефективно регу-
лював би певні суспільні відносини. 

Інститут кримінального правопорушення займає центральне міс-
це в кримінальному праві будь-якої країни. Конкретне та чітке ви-
значення даного поняття в кримінальному законі має вагоме значен-
ня для винесення справедливого рішення, адже воно визначає, що 
саме є протиправним діянням, його ознаки. Тобто, поняття кримі-
нального правопорушення визначає наступне: яка суспільна поведін-
ка є протиправною та карається на підставі закону. Важливо розуміти 
й те, що від того, що саме визначено законодавством протиправним 
діянням залежить доля людини, наскільки справедливо та доцільно 
буде застосоване щодо неї покарання.

Для того щоб здійснити якісне порівняння, перед дослідженням 
кримінального законодавства зарубіжних країн, розпочнемо з Кримі-
нального кодексу (далі — КК) України. КК України тлумачить понят-
тя «кримінального правопорушення» як передбачене цим кодексом 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом кримінального правопорушення [1]. Отже, спираючись на 
таке визначення, можна виокремити певні ознаки, що притаманні 
кримінальному правопорушенню. По-перше, це свідомий, вольо-
вий вчинок, тобто особа усвідомлює значення своїх дій та вчиняє їх 
з власної волі. По-друге, це вчинок у формі дії або бездіяльності. На-
ступна ознака — суспільно небезпечний характер. Мається на увазі, 
що таке діяння несе певну шкоду суспільству або загрозу заподіян-
ня такої шкоди. Очевидно, що йому характерна кримінальна проти-
правність, оскільки таке діяння суперечить нормам кримінального 
закону. Ще однією ознакою, що випливає із законодавчого визначен-
ня, є те, що кримінальним правопорушенням вважається тільки те 
діяння, яке вчинене з виною. Прямо у визначенні зазначено й те, що 
таке діяння вчиняється «суб’єктом кримінального правопорушення», 
тобто його вчиняє осудна особа, яка усвідомлює значення своїх дій та 
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може керувати ними, а також на момент вчинення протиправної дії, 
досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Останньою 
характеристикою, що вказує на те, що саме вважається криміналь-
ним правопорушенням є кримінальна караність, оскільки наслідком 
вчинення такого діяння може бути застосування кримінально-право-
вих заходів, що передбачені законодавством [3].

Отже, аналізуючи визначення, що подане КК України, можна 
прийти до висновку, що формулюючи поняття кримінального право-
порушення законодавець використав інтегративний підхід, що поля-
гає в поєднанні формального (діяння передбачене законом) та мате-
ріального значення (суспільно-небезпечне діяння).

Досліджуючи інститут кримінального правопорушення в законо-
давстві зарубіжних країн, можна прийти до висновку, що нормативні 
акти різних держав за ознакою законодавчого визначення даного по-
няття поділяються на певні групи. До першої групи відносять ті кра-
їни, кримінальний закон яких, містить лише формальне визначення 
кримінального правопорушення. Друга група — ті, в яких в поняття 
кримінально-протиправного діяння розглядається у формально-ма-
теріальному значенні. Щодо третьої категорії, то до них належать ті, 
що не містять законодавчо-закріпленого поняття кримінально-про-
типравного діяння.

Стосовно першої групи, то до них можна віднести такі країни, 
як наприклад, Німеччина, Швейцарія. Законодавство перелічених 
країн при визначенні кримінального правопорушення застосовує 
лише формальне значення, тобто не включає, як ознаку, завдану 
шкоду. Щодо КК Швейцарії, то в ньому кримінальним правопору-
шенням розуміється протиправне діяння, що карається каторжною 
в’язницею, тобто відсутня вказівка на суспільну небезпечність [8]. 

До цієї групи відносяться й такі держави, як Латвійська Респу-
бліка та Іспанія, однак у визначенні кримінального правопорушення 
присутня обов’язкова ознака вини. Так, згідно з КК Іспанії, злочи-
нами або проступками є карані за законом дії чи бездіяльність, вчи-
нені умисно або через необережність [4]. Тобто, вказані конкретні 
форми вини. Щодо Латвійської Республіки, то законодавство цієї 
держави містить наступне тлумачення: «кримінально-протиправним 
діянням визначається передбачене цим законом діяння (дія чи безді-
яльність), вчинене з умислом (умисно) або через необережність і за 
вчинення якого загрожує кримінальне покарання» [5]. Тобто такий 
нормативний акт Латвії, характеризує кримінально-протиправне ді-
яння трьома ознаками, а саме: кримінальна протиправність, вина та 
караність [2]. 

До країн, які містять формально-матеріальне визначення кримі-
нального правопорушення, можна віднести насамперед Республіку 
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Молдову, кримінальний закон якої, при визначенні кримінального 
правопорушення, вже містить ознаку шкоди. Аналізуючи норма-
тивний акт цієї країни, зазначимо, що він передбачає чотири ознаки 
кримінального правопорушення, такі як: шкідливість, кримінальна 
протиправність, винність та караність [2, 6].

Наводячи приклад країн, законодавство яких, не містять законо-
давчого тлумачення досліджуваного інституту, можна зазначити такі 
держави як Польща та Японія. В КК Польщі хоча й саме визначення 
поняття кримінального правопорушення відсутнє, однак в статті 1 
Глави І йдеться про те, що кримінальній відповідальності підлягає 
лише особа, яка вчинила діяння, заборонене під загрозою покарання 
законом, що діяв під час вчинення такого діяння [7]. З одного боку, в 
такому розумінні, протиправним діянням є будь-який вчинок, що пе-
редбачений законом, однак якщо проаналізувати параграф другий цієї 
статті, то там вказується й на те, що діяння, що спричинило незначну 
шкідливість, не вважається кримінально протиправним. Варто зазна-
чити що, ще однією відмінністю КК Польщі та України є введення 
ознаки «суспільної шкідливості» діяння замість «суспільної небезпеч-
ності». Японія також відноситься до групи країн без нормативного 
визначення кримінального правопорушення, адже законодавчий акт 
цієї країни, що регулює вчинення кримінально протиправних діянь, 
наводить та конкретизує класифікацію самих правопорушень, однак 
не містить тлумачення кримінально-протиправного діяння та ознак, 
що його характеризують. Однак, оскільки, головний принцип, згідно 
якого регулюються дані відносини, перекладається дослівно з латин-
ського «немає покарання без закону», то можна стверджувати, що в 
даній країні кримінальним правопорушенням визначається всі вчин-
ки, що передбачені в Законі [9].

Отже, провівши дослідження законодавства зарубіжних країн, 
можна прийти до висновку, що більшість з них, на відміну від КК 
України, використовують все ж таки формальне визначення по-
няття кримінального правопорушення, тобто обмежуються тим, що 
визначають його, як діяння каране законом та характеризують його 
лише через ознаку протиправності та караності. Кримінальний закон 
України вказує набагато більше ознак кримінального правопорушен-
ня, ніж нормативні акти зарубіжних країн, що з одного боку надає 
більш точне розуміння даного явища, однак, з іншого боку, відсут-
ність таких характеристик у зарубіжному законодавстві, не варто вва-
жати недоліком.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ  
ЕКСПЕРТА ТА СПЕЦІАЛІСТА ЯК УЧАСНИКІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Залучення спеціаліста та експерта до участі в розслідуванні кримі-
нальних правопорушень практикували ще задовго до законодавчого 
закріплення їх процесуальних статусів. Раніше такі фахівці були відо-
мі, як «обізнані люди», тобто особи, що володіли певними знаннями 
та навичками в різних галузях знань. Стосовно найперших випадків 
співпраці з такими особами, то раніше за всіх почали залучати пра-
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цівників сфери медицини, зокрема, під час встановлення тяжкості ті-
лесних ушкоджень та причин смерті. Підтвердженням цього є згадка 
в історичних джерелах про процедуру проведення медичного огляду 
тіла імператора Юлія Цезаря [3].

На відміну від давніх часів, сьогодні урегульовано питання нор-
мативного закріплення таких інститутів, як експерт та спеціаліст. 
Зокрема, законодавство, що стосується залучення таких фахівців до 
кримінального провадження складають: Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України, Закон України «Про судову експертизу», Закон 
України «Про виконавче провадження», а також законодавчі акти, що 
визначають відповідальність зазначених працівників, такі як Кримі-
нальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України 
та інші.

Для того, щоб чітко відмежовувати досліджуваних нами учасників 
кримінального провадження, необхідно проаналізувати чинне зако-
нодавство, на основі якого, визначити спільні та відмінні риси право-
вого статусу експерта та спеціаліста, що включає їх права, обов’язки, 
а також ознайомитись із формами діяльності цих фахівців.

Аналізуючи спільні характерні ознаки, що притаманні як спеціа-
лісту так і експерту, можна зазначити, що: по-перше, це особи, яких 
можуть залучати до участі в кримінальному проваджені; по-друге, 
вони володіють певними знаннями, які можуть знадобиться в роз-
слідуванні справи; по-третє, це фахівці, що сприяють виконанню го-
ловного завдання кримінального провадження, а саме забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового роз-
гляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 
був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден неви-
нуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 
піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожно-
го учасника кримінального провадження була застосована належна 
правова процедура [1].

Не дивлячись на такі спільні риси, вони виступають окремими 
самостійними учасниками кримінального провадження, що мають 
неоднакові права та обов’язки, здійснюють різні функції. Згідно із 
Кримінальним процесуальним кодексом України, експертом є осо-
ба, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 
знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову екс-
пертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослі-
дження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обста-
вини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок 
з питань, які виникають під час кримінального провадження і сто-
суються сфери її знань. Тобто із такого визначення, робимо висно-
вки, що основною формою діяльності експерта є проведення екс-
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пертиз. Проаналізувавши Закон України «Про судову експертизу», 
можна зрозуміти й те, що ця діяльність полягає в досліджені об’єктів 
та явищ, що можуть мати зв’язок із певним кримінальним прова-
дженням, тобто її завданням є з’ясування приналежності виявленого 
під час слідчої дії предмету до суті справи. Важливо зазначити й про 
таку діяльність експерта, як надання висновку по результатам екс-
пертизи, що виступає самостійним процесуальним доказом у кри-
мінальному проваджені [1]. Ознайомившись із повноваженнями 
спеціаліста, доцільно зауважити, що він також, має право викладати 
у висновку відомості, що мають значення для справи, однак йому 
не притаманний доказовий характер. Стосовно спеціалісту то ним, 
згідно з Кримінальним процесуальним кодексом є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, 
пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок. Тобто на відміну від експерта, який працює вже з 
виявленими об’єктами, спеціаліст здійснює допоміжну, консульта-
тивну діяльність, а також безпосередньо бере участь у пошуку слідів. 
Спеціаліст консультує учасників кримінального провадження сто-
совно засобів виявлення слідів, пояснює, які саме методи та засоби 
слід використати. Зокрема така особа залучається під час проведення 
слідчого експерименту, адже ця слідча дія характеризується високим 
ступенем небезпеки, оскільки її метою є максимальне відтворення 
подій, які відбувалися під час вчинення кримінального правопору-
шення. Як спеціаліст під час допиту неповнолітньої особи, залуча-
ється психолог, педагог або за необхідності — лікар, беручи за увагу 
те, що це дитина, а тому рівень безпеки повинен бути відповідним. 
Залучення експерта, під час кримінального провадження, здійсню-
ється, наприклад, в таких випадках, як освідування особи, огляд тру-
па [1].

Ще однією відмінністю може стати й те, що під час залучення 
спеціаліста до кримінального провадження, він взаємодіє із слідчим, 
причому керівником під час слідчої дії виступає саме слідчий. Сто-
совно експерта, то він здійснюючи експертне дослідження працює 
самостійно.

Отже, підводячи підсумки, потрібно зазначити, що не можна 
ототожнювати діяльність експерта та спеціаліста, адже хоча їх праця 
спрямована на сприяння забезпеченню більш швидкому та повному 
дослідженню справи, їх роль не є однаковою. Дані фахівці є самостій-
ними учасниками кримінального провадження, а також мають ваго-
ме значення для розслідування кримінальних правопорушень.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗБІЙ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Незважаючи на те, що протягом останніх років в Україні спосте-
рігається тенденція зниження кількості випадків вчинення розбоїв, 
вони все одно займають особливе місце серед кримінальних право-
порушень, що посягають на суспільні відносини, які виникають у 
сфері власності, адже обов’язковим додатковим об’єктом розбою ви-
ступають життя чи здоров’я потерпілого. Варто підкреслити, що для 
розбою притаманний високий рівень латентності, а це свідчить лиш 
про одне: заходи попередження, а також покарання, що застосову-
вались до осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопо-
рушення не є ефективними і саме тому потребують вдосконалення. 
Таким чином, виникає потреба у проведенні порівняльно-правового 
аналізу відповідальності за розбій, адже порівняльне дослідження є 
важливим кроком для створення належного сучасного законодавства 
та його удосконалення. 

Серед науковців питання відповідальності за вчинення розбою є 
актуальним і дедалі частіше стає предметом дискусій. Зокрема, такій 
тематиці присвячені дослідження Даниленко О. М., Кушнір М. М., 
Цибенко А. В. та ін. 

Кримінальним кодексом України визначено розбій як напад, вчи-
нений з метою заволодіння чужим майном, характерною особливістю 
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якого є застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я 
потерпілої особи, а також погрози застосування такого насильства. 
Санкція основного складу даного кримінального правопорушення 
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох 
до семи років. Позбавлення волі — ізоляція засудженої особи та по-
міщення її до кримінально-виконавчої установи закритого типу [1]. 

Цікавим є підхід швейцарського законодавця до визначення по-
няття розбою. Відповідно до Кримінального кодексу Швейцарії, роз-
боєм є крадіжка з використанням насильства проти особи або загрози 
небезпеки для життя або здоров’я або після придушення опору по-
терпілого. Зауважимо, що крадіжка за законодавством Швейцарії не 
передбачає такої ознаки, як таємність заволодіння майном, тобто в 
даному випадку мова йде про відкритий характер вчинення кримі-
нального правопорушення. Відмінним є й те, що кримінальний за-
кон Швейцарії, на відміну від українського законодавства, містить в 
об’єктивній стороні кримінального правопорушення таку суспільно 
небезпечну дію, як крадіжка після придушення опору потерпілого. 
З приводу покарання за вчинення розбою, швейцарський законода-
вець підійшов до цього питання більш суворо і визначив, що особа, 
яка вчинила розбій карається каторжною в’язницею на строк до де-
сяти років або тюремним ув’язненням на строк не менше шести мі-
сяців. Каторжна в’язниця є найтяжчим покаранням, пов’язаним із 
позбавленням волі [4]. 

Згідно з Кримінальним кодексом Франції розбоєм є обманне ви-
лучення речі, яка належить іншій особі. Під час вилучення право-
порушник вчиняє насильницькі дії. Кримінальний кодекс Франції 
містить вказівку на момент застосування таких дій: до вилучення 
чужої речі, безпосередньо під час вилучення, або після її вилучення. 
За наслідками насильство поділяється на три підгрупи: 1) яке не по-
тягло за собою втрати працездатності; 2) яке потягло за собою повну 
втрату працездатності, на строк вище 8 днів; 3) яке потягло за собою 
каліцтво або хронічне захворювання. Покарання в основному складі 
розбою передбачає десять років тюремного ув’язнення та штраф [3]. 

У Кримінальному кодексі Республіки Польща поняття розбою 
тлумачиться як кваліфікований вид крадіжки з застосуванням дій 
насильницького характеру, або з погрозою їх застосування, або з до-
веденням особи до непритомного чи безпорадного стану. Польське 
законодавство визначає поняття крадіжки як будь-яке заволодіння 
чужою рухомою річчю з метою привласнення. Санкція встановлює 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 років. Як 
ми бачимо, для зарубіжного законодавства характерним є наявність в 
об’єктивній стороні розбою ще однієї форми дій: доведення людини 
до непритомного чи уразливого стану [2]. 
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Кримінальне законодавство Японії майже так само, як в інших кра-
їнах тлумачить термін розбою, але має відмінність у покаранні за вчи-
нення такого кримінального правопорушення. Санкцією Криміналь-
ного кодексу Японії передбачено, що особа, яка була визнана винною 
у вчинені розбою несе відповідальність у вигляді позбавлення волі з 
примусовою фізичною працею на строк не нижче 5 років. У даному ви-
падку характерною відмінністю від санкцій, що застосовуються в інших 
країнах, є відсутність верхньої межі покарання. На нашу думку це не 
є добре, адже така особливість може призвести до зловживання судом 
при винесенні вироку та призначенні покарання [5]. Ми вважаємо, що 
існує потреба в зменшенні відстані між верхньою та нижньою межею 
санкцій статті, бо як зазначають більшість науковців: чим більшою буде 
така відстань, тим більш ймовірними стануть зловживання судом. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок про те, що 
порівняльно-правовий метод дозволив встановити спільні риси та від-
мінності кримінальної відповідальності за розбій за законодавством 
України та зарубіжних країн. Отже, в процесі проведення аналізу за-
конодавства інших країн, ми помітили, що з одного боку в Україні від-
повідальність за основний склад розбою є більш гуманною і м’якою, 
і передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, в той 
час як, наприклад, Швейцарія застосовує найтяжчий вид покарання, 
який пов’язаний з позбавленням волі — каторжна в’язниця до десяти 
років. Існує й відмінність санкцій основного складу кримінального 
правопорушення — більшість є відносно визначеними, але поріг верх-
ньої і нижньої межі покарання іноді суттєво різниться. В залежності 
від кількості несприятливих для правопорушника наслідків зазначи-
мо наступне: в законодавстві України та Польщі передбачена проста 
санкція, тобто та, що містить одне покарання; Франція та Японія за-
стосовують складну санкцію — з одночасним застосуванням декількох 
покарань; Швейцарія використовує альтернативну санкцію — декіль-
ка покрань, з яких обирається один. Варто зазначити й про об’єктивну 
сторону розбою — в законодавствах усіх проаналізованих країн роз-
бій характеризується наявністю насильницьких дій, але деякі країни 
встановлюють додаткові ознаки розбою: Швейцарія — крадіжку після 
того, як був придушений опір потерпілої особи; Польща — доведення 
особи до втрати притомності або до безпорадного стану. 
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«М’ЯКЕ ПРАВО» В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

На сьогодні система джерел адміністративного права є і досі акту-
альним питанням у наукових положеннях серед вчених-адміністра-
тивістів, котрі досліджують дане питання. Не менш важливу роль у 
системі джерел адміністративного права, а саме у міжнародних до-
говорах як в одному із видів джерел адміністративного права відіграє 
«м’яке право».

Концепція «м’якого права» була розроблена ближче до 1970 років 
XX ст. «М’яке право» являє собою необхідне явище, яке дозволяє за-
безпечити нормативне регулювання у тих випадках, коли неможливо 
це зробити за допомогою «твердого права» [8].

Взагалі «м’яке право» знайшло своє відображення не тільки в ад-
міністративному праві, але й також в інших галузях права. Дане пи-
тання досліджували такі вчені-науковці як: К. Чинкін, Р. Р. Бакстер, 
Х. Х. Хілгенберг, В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, В. В. Мицик, І. І. Лу-
кашук.

Пропоную розглянути деякі підходи до поняття «м’якого права», 
які були розроблені вітчизняними, а також зарубіжними вченими на-
уковцями.

К. Чинкін, вважає, що «м’яке право» слід поділити на «право-
ве м’яке» право та «неправове м’яке» право. До «правового м’якого 
права» Чинкін відносить міжнародні договори, а до «неправового 
м’якого права» він відносить кодекси поведінки та резолюції, які 
були створенні та прийняті міжнародними організаціями, вони не 
мають юридичної сили та використовуються добровільно [2].
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Р. Р Бакстер до норм м’якого права відносить:
1) pactum de contradento, де він не має чинності, але потребує по-

дальших угод;
2) міжнародні домовленості, які вимагають наділення їх силою;
3) міжнародні положення, які не потребують обов’язкового вико-

нання;
4) декларації та резолюції, які впливають на поведінку держави та 

індивідів [1].
Хартмут Хілгенберг взагалі вважає, що до норм «м’якого права» 

належать:
1) Міжнародні угоди
Постанови міжнародних організацій [3].
Зокрема В. В. Мицик дослідив, що акти «м’якого права» — це 

сукупність неправових, рекомендаційних норм, які розробляють та 
пропонують нові положення, які у подальшому можуть використову-
ватися у міжнародних договорах [6].

Проаналізувавши все вище сказане можна стверджувати, що акти 
«м’якого права» — це інституційні та рекомендаційні норми, що міс-
тяться у документах міжнародних міжурядових організацій [7].

Не менш важливу роль у розвитку «м’якого права» відіграла діяль-
ність ООН, яка прийняла низку документів рекомендаційного харак-
теру. Зокрема: 

– Загальна декларація прав людини (1948 р.);
– Загальна декларація про геном людини та права людини (1997 р.);
– Декларація про клонування людини (2005 р.);
Декларація прав корінних народів (2007 р.) [4].
На відмінну від актів «твердого права», «м’яке право» має більш 

ефективний характер. Акти «м’якого» права дають змогу більш актив-
но впливати на відносини між державами у сфері умов праці.

На сьогодні у більшості вчених-науковців і досі не сформувалась 
точка зору щодо правової природи «м’якого права». Але для більш 
вдалого прикладу, можна привести позиції В. Г. Буткевича, В. В. Ми-
цика, О. В. Задорожнього. Вони, взагалі розділяють акти «м’якого 
права», на ті, які містять правові норми, та які, не містять правових 
норм [5]. 

До актів «м’якого права», які містять правові норми відносять між-
народні договори — це ті договори, які встановлюють тільки мету та 
цілі, щодо якого укладається договір. Наприклад, ст. 1 Статуту ООН, 
п. 2 ст. 2 Конвенції про права дитини та інше [5].

Щодо актів «м’якого права», які містять неправові норми відно-
сяться, наприклад, постанови Генеральної Асамблеї ООН (зокрема, 
Будапештські рішення від 06 грудня 1994 року, Рамковий документ 
від 08 лютого 1994 року) [6].
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До суб’єктів видання «м’якого права» належить Організація з без-
пеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ). ОБСЄ має на меті забезпе-
чити безпеку у світі, запобігти кризовим ситуаціям та ліквідовувати 
наслідки конфліктів. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що до-
сліджувати джерела адміністративного права досить складно і не всім 
це вдається. Нам чітко видно, що «м’яке право» не має обов’язкової 
юридичної сили, але воно знайшло своє відображення саме у право-
вому значенні для інших галузей права. Ми бачимо, що важлива роль 
актів «м’якого права» ще раз підкреслює свою загальнообов’язковість, 
тим самим надаючи їй правового характеру.

Використані джерела

1. Baxter R. International Law. Her Infinite Variety. The International and 
Comparative Law Quarterly. 1980. Vol. 29, № 4. P. 566.

2. Chinkin C. The Challenge of Soft Law: Development and Change in Interna-
tional Law. International and Comparative Law Quarterly. 1989. Vol. 38. Р. 50–
66.

3. Hillgenberg H. A Fresh Look At Soft Law. European Journal of International 
Law. 1999. Vol. 10, № 3. P. 515.

4. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / за ред. В. Га-
лунька, О. Правоторової. Видання трете. Кипв : Академія адміністратив-
но-правових наук, 2020. 466 с.

5. Акти «м’якого права» та міжнародний порядок. Науковий вісник Між-
народного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2013. 
Вип. 6–2(1). С. 55–57. 

6. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній В. В. Міжнародне право. Основи 
теорії. К. : Либідь, 2002. 608 с.

7. Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право : навчаль-
ний посібник / за заг. ред. Р. С. Мельника. K. : Baire, 2014. 376 с.

8. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / за заг. ред. Телiпко В. Е. 
К. : Центр учбової літератури, 2010. 608 с.



261

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, 
ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА

Сугацька Н. В.,
к. і. н., доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

Миколаївського навчально-наукового інституту права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПІДГРУНТЯ ПРАВА АНТИЧНОЇ ОЛЬВІЇ

Процеси виникнення, формування та розвитку державності і пра-
ва на території України — явище дуже складне та суперечливе.

Нині мі стоїмо на фундаменті, закладеному попередніми поколін-
нями. Тисячолітня епоха існування античної цивілізації у Північному 
Причорномор’ї залишила глибокий відбиток на державності та у пра-
ві наступних поколінь. В цьому сенсі не можна залишити поза увагою 
Ольвійську державу, яка була розташована на правому березі Бузько-
го лиману біля сучасного с. Парутине Миколаївської області. 

Вивчення Ольвії почалося вже на рубежі XVIII — ХІХ ст. Першою 
капітальною працею, присвяченою Ольвії, стала магістерська дисер-
тація В. В. Латишева «Исследование об истории и государственном 
строе города Ольвии», видана у 1883 р. Своєю працею вчений довів, 
яким важливим етапом у розвитку державності на території Укра-
їни був античний період. На початку ХХ ст. багато зусиль доклав в 
дослідження Ольвії видатний вчений Б. В. Фармаковський. У 50–
80-ті рр. ХХ ст. даною проблемою займались науковці С. Д. Кри-
жицький, А. С. Русяєва та П. О. Каришковський. На рубежі ХХ–
ХХІ ст. з’являються публікації В. В. Крапивиної, С. М. Рослякова, 
в яких наводяться максимально можливі підсумки вивчення Ольвії 
за 200 років. Дослідженням різних аспектів формування й розвитку 
держави та права Ольвії займаються сьогодні науковці С. Я. Ольгов-
ський, О. А. Гавриленко. 

Аналізуючи джерела права античного міста-держави Ольвії слід 
звернути увагу на схожість його правової та судової систем з афінськи-
ми, оскільки тривалий час місто було частиною Афінського морського 
союзу. Звичайно, Афіни не могли не залишити на ньому відбиток. 

До нашого часу дійшло не так багато пам’яток законодавства Оль-
вії. Віднайдені пам’ятки — це джерела права, зафіксовані у письмо-
вій формі, які давно втратили чинність і припинили свою дію. Вони 
лише зберігають пам’ять про ольвійське законодавство, а тому є зна-
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чущими з точки зору історичної та правової науки. З пам’яток права 
ми дізнаємося про сутність правових норм, які діяли в минулому. 

Протягом багатьох століть в історії людства серед усіх дже-
рел права провідну роль відігравали санкціоновані державою й 
загальнообов’язкові для населення давні звичаї та традиції, якими 
регулювалися суспільні відносини. Разом вони створили звичаєве 
право, або так зване неписане право, яке регулювало більшість сус-
пільних відносин в період стародавньої історії. У державах Північ-
ного Причорномор’я, у тому числі в Ольвії, існувала широка мережа 
норм звичаєвого права. Особливістю звичаєвого права, що склалося 
в державах Північного Причорномор’я, є те, що воно зазнало значно-
го впливу законодавства сусідніх країн — спочатку кочових племен, 
таких як скіфи, саки та ін., а згодом і римського права [2, с.49]. Так, 
одним із джерел ольвійського права є норми звичаєвого права.

Знайдені археологами епіграфічні написи юридичного змісту ма-
ють велике значення для аналізу проблем правового розвитку Ольвії, 
оскільки є найбільш об’єктивними з усіх наявних на сьогодні джерел. 
Ще на початку ХХ ст. відомий український історик античності, академік 
ВУАН В. Бузескул наголошував, що написи «чужі тій суб’єктивності, 
яка відрізняє твори істориків. Переважно вони більшою або меншою 
мірою сучасні події, якої стосуються, і дійшли до нас безпосередньо, не 
перекручуючись численними перепищиками» [1, с. 14]. 

Саме виявлені під час розкопок епіграфічні написи сьогодні дають 
змогу здійснити науковий аналіз аутентичних текстів юридичного 
змісту: законів, указів, декретів, присяг, угод, які відображають істот-
ні риси ольвійського права VII ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.

У наукових дослідженнях наводяться численні приклади вико-
ристання лапідарних написів з метою аналізу соціальної структури та 
правового статусу певних груп населення. Це переконливо свідчить 
про принципову можливість виявлення й основних рис державного, 
цивільного, адміністративного, шлюбно-сімейного, кримінального 
права поліса та системи норм міжнародного права, поширених у Пів-
нічному Причорномор’ї. Ольвія не залишилася осторонь від усього 
світу. Ольвійська держава активно встановлювала торгівельні зв’язки, 
утворювала військові союзи, укладала міжнародні договори. Однією з 
найвідоміших пам’яток міжнародного права першого тисячоліття до 
н.е. є мілето-ольвійський договір, який був підписаний у 331 році до 
н.е. (рік облоги Ольвії полководцем Александра Македонського Зопі-
ріоном). Документ знайшли археологи у 1903 році під час розкопок у 
місті Мілеті. Він був вибитий на кам’яній брилі. Ймовірно, дана угода 
підтверджує і розширює положення іншої, раніше підписаної угоди. 
Згідно зі статтями угоди громадяни Мілета та Ольвії на територіях 
двох міст-держав порівнювалися у громадянських правах [1, с. 16]. 
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Але зазначимо, що до основних джерел права Ольвії належать за-
кони та декрети Народних зборів, декрети міської ради — Буле, рі-
шення магістратів. Найважливішими і найвищими законами, що 
регулювали суспільні відносини, були закони, які проголошувалитсь 
від імені народу та Ради. Один із таких законів міста-держави Ольвії 
дійшов до нас — це особливий закон про грошовий обіг, більш відо-
мий як закон Каноба. Цей закон у полісі Ольвія передбачав відпові-
дальність за порушення правил обміну грошей. Його найважливішим 
пунктом є положення про те, що всі акти купівлі-продажу повинні 
здійснюватися на місцеві гроші — ольвійські статери. Обмін грошей 
повинен відбуватися у визначеному місці — «на камені в екклесіас-
терії». Порушники встановлених норм притягалися до кримінальної 
відповідальності [3, с. 15]. 

Наступним видом нормативно-правових актів були декрети. Вони 
починалися словами «Постановлене Радою та Народом», тобто ухвалю-
вались від Народних зборів та Ради. Багато декретів видавалось на честь 
певних громадян, іноземців, які допомогли полісу в скрутну хвилину. 

У працях вітчизняних вчених-археологів досліджено низку про-
ксенічних декретів, значна кількість яких була виявлена під час роз-
копок Ольвії. Грунтовному аналізу, насамперед, піддано фрагменти 
мармурових плит з написами про надання метекам (іноземцям, що 
мешкали в Ольвії) права проксенії. До нашого часу збереглася значна 
кількість лапідарних правових пам’яток, які дають змогу достатньо 
повно та різнобічно проаналізувати характерні риси системи права 
античної Ольвії. 

Таким чином, підґрунтям права міста-держави Ольвії була пра-
вова система Афінської полісної демократії, а його особливістю — 
вплив звичаю місцевого або сусіднього з нею населення. Основними 
джерелами права Ольвійської держави вважалися наступні: закони та 
декрети Народних зборів, декрети Буле — Ради міста, рішення магі-
стратів, які приймалися з урахуванням звичаїв і традицій, міжнародні 
договори. Закон і звичай часто ототожнювались. Лише наприкінці 
V ст. до н.е. запанував пріоритет законів і декретів. 
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ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Наразі Україна переживає повномасштабну війну, через яку укра-
їнки і українці опинилися в страшному соціальному та матеріальному 
становищі. Війна спричинила нестабільність і небезпеку. І не дивля-
чись на те, що Україна має достатньо міцну законодавчу базу щодо 
забезпечення гендерної рівності, яка ще й підкріплена міжнародни-
ми правовими нормами, сьогодні жінки і чоловіки нашої держави 
підпадають під порушення проти них російськими загарбниками всіх 
правових норм і стандартів.

Основними міжнародними документами щодо забезпечення без-
пеки жінок є: Загальна декларація прав людини (1948 р.); Конвенція 
ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції 
третіми особами (1949 р.); Женевська конвенція щодо захисту ци-
вільного населення під час війни (1949); Декларація ООН про захист 
жінок і дітей в надзвичайних обставинах та в період збройних кон-
фліктів (1974 р.); Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок» (CEDAW або Жіноча конвенція) (1979 р.); Де-
кларація ООН про викорінювання насилля стосовно жінок (1993 р.); 
Платформа дій задля рівності, розвитку і миру (1995 р.) та Пекінська 
декларація (1995 р.); Факультативний протокол до Конвенції ООН 
про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (1999 р.); Де-
кларація Тисячоліття ООН (2000 р.); Конвенція Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) (2011 р.); Цілі 
Сталого розвитку: Україна (2015 р.) [1, с. 119].

Проблематика гендерного фактору і війни в Україні на сьогод-
нішній день є малодослідженою на науковому рівні. За зрозуміли-
ми причинами, будь-яке дослідження вимагає часу, щоб можна було 
співставити і порівняти статистичні дані та провести соціологічні 
дослідження. Але вже сьогодні, основуючись на спостереженні, во-
лодіючи фактичною інформацією і будучи безпосереднім учасником 
процесів, які відбуваються наразі в Україні, можна прийти до обґрун-
тованих наукових висновків.

В Україні широко поширена гендерна дискримінація. Ґендерні 
норми вузько визначені традиційними, патріархальними поглядами 
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та цінностями. Військова агресія Росії по відношенню до України, 
поглибила гендерні проблеми через нерівнозначну, викликану жах-
ливими обставинами, участь жінок і чоловіків у військових операціях 
та перебування в зоні бойових дій.

Міністерство внутрішних справ в Україні повідомляло, що станом 
на серпень 2022 року за кордон виїхало майже 8 млн українців. Се-
ред них майже 90 % — це жінки та діти, решта — чоловіки. Три міль-
йони 416 із них прибули до Польщі від початку війни до 16 травня 
2022 року. Майже половина українських біженців, які перебувають 
у Польщі, хочуть повернутися в Україну, щойно закінчиться війна, а 
17 % з них планують залишитися назавжди. Про це свідчать опиту-
вання, проведені командою Міждисциплінарної дослідницької лабо-
раторії війни в Україні [2].

Зараз перед українською державою постали глобальні виклики: піс-
ля війни забезпечити українців житлом, яке зруйнували, та роботою. 

Державі необхідно буде заохотити жінок повернутися з-за кордону 
після закінчення війни. Для цього потрібно буде створити їм належні 
соціальні умови. Щоб не втратити свій генофонд, жінки дітородного 
віку повинні бути соціально і законодавчо забезпечені і впевнені, що 
держава захистить їх права та надасть їм безпечні житлові умови.

Війна внесла відповідні корективи і щодо розподілу гендерних ролей, 
змінивши соціально прийнятну модель поведінки жінок і чоловіків.

Гендерна нерівність в економічних можливостях та дискриміна-
ція, яка існувала і до війни з Росією, наразі ще більше посилилась. 
Знизився доступ жінок до роботи та доходів. Українські жінки ще 
більше стали зосереджені в традиційно «жіночих» сферах, позбавле-
ні можливості взагалі професійно реалізовуватися. Всі їхні соціальні 
ролі зводяться тільки до хатньої роботи, догляду за дітьми та людьми з 
обмеженими фізичними можливостями. Цей перелік ще поповнився 
пошуками мінімальних заробітків та вкрай необхідних продуктових 
ресурсів для забезпечення своєї родини.

Відсутність через війну в Україні доступу до соціальних послуг 
і послуг по догляду за дітьми та обмежені ресурси громади роблять 
внутрішньо переміщених і місцевих жінок значною мірою відпові-
дальними за догляд за дітьми, інвалідами та літніми членами родини, 
і їм важче знайти роботу.

Український Жіночий Конгрес провів опитування щодо стано-
вища жінок під час війни, яку Росія розв’язала проти України. Воно 
проводилось у березні-квітні 2022 року, допомогло узагальнити клю-
чові тренди, що проявляються вже зараз у контексті становища жі-
нок, котрі опинились перед викликами війни:

– ключові проблеми, з якими зіштовхуються жінки під час ві-
йни, — це пряма загроза життю внаслідок ведення бойових дій, ма-
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сова евакуація, облаштування внутрішньо переміщених осіб, а також 
погіршення психологічного стану;

– ключова допомога, якої потребують жінки під час війни, вклю-
чає — пошук нових місць проживання та закриття базових потреб, 
посилення економічної спроможності, а також експертна та психо-
логічна допомога;

– жінки демонструють лідерство під час війни — як у цивільних, 
так і у військових справах, однак, тут важлива самоорганізація та ко-
ординація з місцевим самоврядуванням;

– жіночі організації самостійно та оперативно організовуються, 
але зусилля щодо подолання викликів війни найчастіше об’єднують 
на місцях;

– важливо визнавати, заохочувати та підтримувати роль жінок під 
час війни, а після перемоги — створювати реальні можливості для жі-
нок у прийнятті всіх рішень.

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновки, що важ-
ка соціально-економічна ситуація, яка існує наразі в нашій державі 
через воєнні агресивні дії, спричинила нові виклики і загрози перед 
українським суспільством. Змінився ракурс гендерного розподілу 
ролей, вперше можна сказати, що як жінки, так і чоловіки однаково 
потерпають від агресивних нападів російського ворога. Українській 
владі приходиться швидко реагувати на існуючи виклики і корелюва-
ти нормативну базу, щоб підтримати і надати допомогу як жінкам, так 
і жінкам під час війни. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Значення фізичної культури в процесі формування особистості 
величезна — в цьому відношенні не застаріле прислів’я — «У здоро-
вому тілі — здоровий дух». Однак, з’явився такий бар’єр поширення 
фізичної культури, як недолік малорухливого способу життя при дис-
танційній формі навчання. Все це перешкоджає реалізації освітніх 
стратегій молоді в плані фізичної досконалості. Особливо актуальна 
ця проблема для студентів усіх навчальних закладів, так як в цей час, 
в цьому віці формуються і закладаються основи здорового способу 
життя, а фізичне виховання не завжди є пріоритетним напрямком. 

Фізична культура — це самостійна і особлива галузь загальної 
культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення здоров’я 
людини, продовження її творчої активності та життя, а також на 
зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та 
використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах 
діяльності.

Мета навчальної дисципліни полягає у комплексному вирішенню 
оздоровчих, освітніх та виховних завдань, а саме: — збереження та 
зміцнення здоров’я студентів, підтримання високої працездатності 
протягом всього періоду навчання; виховання потреби у здоровому 
способі життя та дбайливому ставленні до власного здоров’я; форму-
вання свідомої потреби у систематичних заняттях фізичною культу-
рою і спортом; оволодіння засобами та методами природного оздо-
ровлення, сприяння формуванню і всебічному розвитку організму, 
профілактика захворювань; вивчення методик розвитку фізичних 
якостей та самоконтролю за станом здоров’я [1, с. 55].

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і 
трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та 
творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, 
розвитку дружніх стосунків. Поняття здорового способу життя в люд-
ській діяльності стосується збереження і зміцнення здоров’я та всьо-
го, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через 
діяльність з оздоровлення умов життя — праці, відпочинку, побуту. 
Система фізичних вправ, спрямованих на підвищення функціональ-
ного стану до необхідного рівня називається оздоровчою, або фізич-
ною. Завданням оздоровчих занять є підвищення рівня фізичного 
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стану до безпечних величин, які гарантують стабільне здоров’я. Крім 
того, необхідно враховувати вікові фізіологічні зміни в організмі. Все 
це обумовлює специфіку занять оздоровчою фізичною культурою і 
вимагає відповідного підбору тренувальних навантажень під час за-
нять. Сучасні умови життєдіяльності студента зумовлюють фізичні та 
психічні навантаження, які в свою чергу породжують стресові ситуа-
ції. І все ж, ми не повинні бути песимістами. Для того, щоб подолати 
вплив руйнівних факторів на організм людини, слід протиставити їм 
раціональний спосіб життєдіяльності [2, с. 210].

Одним із головних факторів, що визначають ефективність оздо-
ровчого тренування, є дозування фізичного навантаження. Воно 
здійснюється за інтенсивністю, обсягом, тривалістю інтервалів від-
починку між заняттями, характером відпочинку, координаційною 
складністю вправ. При організації фізкультурно-оздоровчих занять 
зі студентами необхідно враховувати фізіологічний стан організму 
та його фізичну підготовленість. Вивчаючи стан здоров’я населення, 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виділила так зва-
ні «фактори ризику», тобто причини, що сприяють розвитку різних 
захворювань. Серед них основне значення мають: високі темпи су-
часного життя; нервове перенапруження і стреси; надмірне незба-
лансоване харчування і пов’язане з цим ожиріння; забруднення пові-
тряного і водного середовищ; шкідливі звички (алкоголізм, куріння, 
наркоманія); — поява нових хвороботворних чинників: а) радіація; 
б) промислові та транспортні відходи; в) зараження продуктів харчу-
вання; г) нові збудники хвороб; д) виражене зниження рухової актив-
ності людини [3, с. 123]. У зв’язку з цим найважливішим завданням 
насьогодні — визнати оздоровлення студентів, на заняттях з фізичної 
культури. Рух — біологічна потреба організму, найприродніший регу-
лятор і стимулятор життєдіяльності. Заповнити цей дефіцит можуть 
тільки регулярні заняття фізичними вправами.

Щодо застосування нетрадиційних засобів і методів оздоровчої 
гімнастики в процесі занять фізичного виховання, то однією із най-
поширеніших форм фізичних рухів є гімнастика. Завдяки широким 
можливостям індивідуального вибору, дозуванням вправ, їх різнома-
нітності і ступеню складності, гімнастика вважається універсальною 
формою реалізації фізичної активності людини. Загальний принцип 
побудови комплексу полягає в тому, щоб забезпечити участь осно-
вних м’язових груп в русі.

Сучасні підходи до змісту фізичного виховання студентів вимага-
ють залучення нових нетрадиційних засобів фізичної культури. За-
стосування нетрадиційних засобів і методів оздоровчої гімнастики 
(аеробна, стретчинг, східні види гімнастики...) сприяють розвитку 
працездатності, витривалості та інших фізичних якостей студентів, а 
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також підвищують інтерес молоді до занять фізичного виховання у 
закладах вищої освіти. На сьогодні є актуальним пошук нових нетра-
диційних форм та методик проведення занять з фізичного виховання 
зі студентами [4].

Методичні особливості побудови занять оздоровчими видами 
гімнастики полягають у послідовному поєднанні роботи силового 
характеру з різноманітними вправами аеробного характеру, а також 
стретчингу. Оздоровча гімнастика, як складова навчальної дисци-
пліни «Фізична культура» сприяє залученню студентів до активних 
занять, покращенню їх здоров’я та підвищенню рівня рухової актив-
ності. Вона також спрямована на корекцію помірних відхилень стану 
здоров’я студентів з недостатньою фізичною підготовленістю, регу-
люванню їх ваги тіла, корекцію плоскостопості та порушень постави. 
На заняттях оздоровчою гімнастикою застосовуються два методи на-
вчання: цілісний та роздільний. Відносно доступні рухи, такі як ходь-
ба, приставні кроки та їх різновиди, розучуються цілісним методом. 
Застосування роздільного методу в процесі занять передбачає розу-
чування рухів руками, ногами, груп та зв’язок елементів і після цього 
виконується цілісна рухова дія.

Засобом піднесення навчальної працездатності і подолання ро-
зумової втоми є раціональне поєднання інтелектуальної діяльності 
з фізичною активністю. Під руховою активністю розуміється підбір 
та виконання фізичних вправ, які попереджують втому, підвищують 
працездатність і сприяють відновленню при різноманітних видах 
праці. При цьому вирішуються завдання зміцнення м’язів, збіль-
шення їх еластичності і витривалості, поліпшення гнучкості хребта. 
А це — основа гарного самопочуття, високої працездатності і, в кін-
цевому рахунку, відмінного настрою і оптимістичного настрою, які і 
створюють відчуття здоров’я. 
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PROMOTING CRITICAL THINKING IN THE CLASSROOM 
UNDER CHALLENGING CIRCUMSTANCES

The development of critical thinking has been a focus of educators all 
over the world since the second part of the 20th century, but nowadays in 
Ukraine, it is much more vital. One of the purposes of education in the 
whole world and Ukrainian teachers in particular under challenging cir-
cumstances is to develop students with core skills and competencies that 
relate to the world in which they are living and will live, which include 
among others ways of thinking: critical thinking, problem-solving, creativ-
ity and innovation, learning to learn and metacognition [1]. According to 
the European Union Statement delivered at the 76th Session of the United 
Nations General Assembly on Transforming Education Summit on 9 Sep-
tember 2022 in New York, on behalf of the EU and its Member States, it is 
underlined the necessity to provide education that will explicit reference to 
promoting information and media literacy skills, which should complement 
digital literacy, critical thinking, scientific thinking and other skills. To em-
power people of all ages to better understand and tackle current challenges, 
it is imperative for people to have the necessary skills to distinguish facts 
from mis- and disinformation [2].

Critical thinking is an invention of American cognitive psychology. Amer-
ican researchers of cognitive processes such as J. Anderson, M. Lipman, 
A. Crawford, V. Saul, and S. Matthews have achieved significant success and 
have internationally recognized priority in this field. In Ukraine for the first 
time, the problem of critical thinking began to be developed by Kharkiv re-
searchers O. Tyaglo, and T. Voropai. Today there is a virtual critical thinking 
centre in Kharkiv. Nevertheless, not all of the fundamental researches have 
been embodied in the educational system. Although educators have designed 
many techniques for enhancing critical-thinking skills it still remains a lack 
of delivering alternative approaches in the professional training of lawyers.

This paper aims to focus on the significance of critical thinking, its main 
skills and some teaching techniques encouraging them.

Critical thinking is scientific thinking, the essence of which is to make 
carefully considered and balanced decisions about the credibility of any 
statement. It means promoting self-directed thinking that produces new 
and innovative ideas; reflecting critically on experiences and processes and 
making effective decisions. Learning to think critically and solve problems 
is not easy, but it must become the habit of thinking reflectively, rationally 
and reasonably.
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Firstly, the main for our research critical thinking skills (Fig. 1) should 
be detailed, which are:

• observation that is the ability to notice and predict opportunities, prob-
lems and solutions;

• analysis means the gathering and interpreting of data and other infor-
mation;

• inference that is drawing conclusions based on relevant data, informa-
tion and personal knowledge and experience;

• communication, in term, would mean, in the broad sense sharing and 
receiving information with others verbally, nonverbally and in writing;

Figure 1. Main critical thinking skills

• problem-solving is the process of gathering, analysing and communi-
cating information to identify and troubleshoot solutions;

• identification that is different from inference and observation, it in-
volves being able not only to identify a problem but also the reason influ-
encing that problem.

Secondly, it needs to be stated why critical thinking is so important. 
Obviously, all these skills are significant as they stimulate curiosity that 
leads to refining research skills. They polish creativity, help to improve 
decision-making, and as a result, enhance problem-solving ability. The 
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last one is crucial for any practical activity in the classroom and beyond it 
(Fig. 2).

Figure 2. Significance of critical thinking

And thirdly, practical active learning strategies for promoting critical 
thinking and prioritising active learning during class time should be used by 
teachers. It is important to view critical thinking in the context of a range 
of lower- and higher-order thinking skills. Such a communicative activity 
as asking students to analyse the different answers and draw conclusions, 
requires creative thinking. Other techniques encouraging critical thinking 
are promoting interaction among students, asking open-ended questions, 
allowing reflection time and thinking practice, using analogies and real-life 
problems.

In conclusion, the task of education, in short, consists in sharing the 
cultural heritage and preparing for a particular future as it is stated in the 
Curriculum in Debates and in Educational Reforms to 2030 [3]. The 
twenty-first-century educators should understand the importance of crit-
ical thinking in building a new culture of communications and improving 
the quality of public discourse as being particularly relevant to promot-
ing tolerance and engagement in public affairs. Therefore teachers should 
identify and introduce improvements to promote critical thinking in the 
classroom.
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THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL  
FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE  

LAWYERS DURING THE WAR

Today makes strict demands on graduates of higher educational insti-
tutions. Nowadays and in the future, knowledge of languages will help to 
expand professional connections, to get an opportunity to study the expe-
rience of foreign countries, to apply the experience gained at a high level 
of professional knowledge. Knowledge of one or more foreign languages is 
an integral part of professional and social restored countries and adapt to 
changes in jurisprudence.

The issue of professional competence is the subject of research by 
V. P. Bespalka, O. A. Dubaseniuk, I. A. Zazyun, N. G. Nychkalo, V. O. Slas-
tyonin and other scientists.

Language is defined as «the most important universal means of com-
munication between people, expressing their thoughts and feelings» [3, p. 
16]. It forms the basis for further education, obtaining a future profession. 
A foreign language is a mean of expanding one’s worldview and intercultur-
al communication. The concept of «foreign language» is understood as one 
that is «learned outside the conditions of its natural existence, that is, in the 
educational process, and which is not used alongside the first one in everyday 
communication» [4, p. 31]. Therefore, learning a foreign language is sec-
ondary and depends on the desire or need to learn one or another language.

Communicative competence becomes important for future lawyers, as 
jurisprudence involves a large number of contacts with people and increased 
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responsibility for one’s own words. Since the fate of people and society can 
depend on the correct command of the language.

The professional competence of a lawyer is closely related to speech 
competence, where the leading tasks are the mastery of professional vocab-
ulary, the ability to correctly and appropriately apply one’s speech skills in 
various communication situations, to perceive information in a foreign lan-
guage by ear, to write and understand texts.

According to I. V. Secret, «foreign language competence is an integral 
personal and professional quality of a person with a certain level of language 
education, which is realized in readiness on a certain basis for successful, 
productive and effective activities using the communicative and informative 
capabilities of a foreign language, provides the possibility of effective inter-
action with the environment with the help of appropriate language compe-
tences» [2].

D. I. Demchenko understands the «professional foreign language com-
petence of a lawyer» as «a professionally significant integrative quality of the 
personality of a representative of the legal profession, a system and value 
formation that ensures the decoding of foreign legal information, its creative 
use in practical legal activities and the ability to freely carry out internation-
al legal activities in solving professional problems» [1, p. 7].

An important aspect in learning a foreign language in a professional 
direction is ensuring the integral mastery of four types of speech activity: 
speaking, listening, reading and writing.

Listening develops the skills of perceiving information by ear and devel-
oping the skills of correct pronunciation, intonation, construction of sen-
tences and statements of various types (for example, a report, court speech, 
etc.).

Reading significantly expands the vocabulary and provides access to a 
large amount of legal information, trains the correct pronunciation of words.

Writing and speaking help to use the acquired knowledge in various 
speech situations, to correctly choose words, terms, etc., to follow stylistic 
and grammatical features of speech. Also, students learn to draw up regu-
latory and legal documents in a foreign language (for example, a letter, an 
announcement), study their components. The result of mastering a foreign 
language in a professional direction should be the ability of students to free-
ly participate in discussions, debates, write reports and messages, annotate 
and abstract texts.

Legal terminology occupies a prominent place in the vocabulary of law-
yers. Its knowledge and appropriate application is an important point of 
professional competence. Therefore, the formation of terminological com-
petence occurs not only during the study of legal disciplines, but also con-
tinues during the acquisition of a foreign language related to various top-
ics (for example, «Punishment», «Types of court cases», «Police in Great 
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Britain», etc.). It is advisable to combine the study of terms with their use 
in texts on legal topics, authentic literature. Thus, students get acquainted 
with terms related to various fields of law, used in legislative, documentary 
or judicial speech, learn to use them appropriately.

An important factor in the study of professional vocabulary and termi-
nology is interdisciplinary connections (for example, «Administrative law», 
«History of the state and law of Ukraine», «Criminal law», etc.). Comparing 
terms in Ukrainian and foreign languages   will help to identify borrowings, 
point out the differences in the sound and meaning of words. Also, students 
will learn to use either Ukrainian or foreign language terms in speech with-
out mixing them up, which will greatly facilitate the perception of informa-
tion. Studying a foreign language will help to compare and find the same 
and opposite aspects, peculiarities of legal systems of different countries.

A significant place in the study of a foreign language in a professional 
direction is given to translation. The ability to translate is one of the basic 
ones, because the quality of the content of the text and the ease of under-
standing the information provided depend on its type (literal, adequate, 
machine, synchronous, sequential, etc.). Therefore, it is important that 
students learn not only to translate individual words or terms, but also to 
be able to combine them into a text while preserving syntactic and stylistic 
features. When translating into a foreign language, it is important to take 
into account its grammatical features, the possibility and appropriateness of 
using fixed phrases, Latin words and expressions, abbreviations.

The experience of involving information and communication technolo-
gies is also positive. During the war, young people especially closely follow 
the course of hostilities and the political situation in the country and the 
world precisely through social networks and other information sources. Stu-
dents subscribe to English-language channels, thereby significantly enrich-
ing not only their vocabulary, but also forming critical thinking thanks to re-
ceiving authentic information from various sources. At the same time, along 
with mastering lexical and grammatical material, students learn to apply 
the acquired knowledge in specific situations, improve professional speech, 
develop critical and logical thinking, independent work skills, compare the 
legal systems of different countries, show creative abilities, independently 
evaluate their own achievements, which helps them to realize the need to 
learn a foreign language and further improve speaking skills for a further 
professional career.

Therefore, the professional foreign language competence of future law-
yers consists in the formation of students’ skills in mastering one or more 
foreign languages, speech, its social and cultural features, professional 
knowledge to ensure communication in various communication situations.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах сучасного воєнного стану дуже актуальною є проблема 
діяльності освітньої сфери. Наразі в українській державі надсклад-
ним виявився процес функціонування та забезпечення надання по-
слуг освітніх програм. Під час війни важко надавати якісну освіту на 
всіх рівнях. 

Право на освіту є одним із фундаментальних прав людини і грома-
дянина, яке захищає та гарантує держава. Однак в умовах дії правово-
го режиму воєнного стану, а також з метою забезпечення ефективної 
діяльності військово-цивільних адміністрацій, сформованих на тери-
торії України, можливим є тимчасове його обмеження [3, с. 2].

Очевидно, що держава робить і буде намагатися робити все мож-
ливе, щоб тільки поліпшити освітній процес. В умовах воєнного ста-
ну освіта потребує швидких та розумних рішень. Тому створюються 
нові законодавчі акти, а також вносяться певні зміни у вже дійсні.

З метою гарантування безпеки та захисту учнів, студентів, викла-
дачів та інших освітян, міжнародною спільнотою були розроблені 
численні керівництва, стандарти та інструменти, які створюють під-
ґрунтя для захисту й безперервності освіти в умовах надзвичайних си-
туацій та військових дій на всіх рівнях [1, с. 6].

І. Б. Шевчук та А. В. Шевчук у своїй науковій статті виділяють 
основні моменти щодо вищої освіти, на які державі слід звернути 
увагу. Для прикладу: повернення українських освітніх емігрантів та 
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забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти. 
Особливо важливим є дотримання академічної доброчесності [4, 
с. 28].

Найскладніші проблеми в сфері вищої освіти в умовах війни в 
Україні пов’язані із фізичним знищенням закладів вищої освіти, 
зменшенням фінансового оснащення закладів освіти, не кажучи вже 
про те, як багато цьогорічних вступників виїхало за кордон. Також 
варто згадати не тільки про вступаючих, а й загалом про учнів та сту-
дентів, яким важко навчатися в умовах війни. Багато хто залишився в 
України, а це означає, що хтось перебуває на тимчасово окупованих 
територіях, хтось в місцях де йдуть активні бойові дії. Також слід звер-
нути увагу на відсутність можливості користування індивідуальними 
технічними засобами, обмежений доступ до інтернету.

Всі навчальні заклади в Україні зараз знаходяться на дистанційно-
му навчанні. У деяких областях відновлено навчання в офлайн режи-
мі або ж навіть введена система змішаного режиму.

Хоч дистанційна форма навчання набула значного поширен-
ня за останні роки (у зв’язку з уведенням карантинних обмежень, 
спричинених розповсюдженням COVID-19) як у ЗВО, так і у ЗЗСО, 
однак наразі ситуація ускладнюється тим, що фізично вчителі чи 
викладачі подекуди розселені в різних містах України чи вимушені 
були виїхати за кордон. Дистанційна чи змішана форма навчання, 
мабуть будуть переважати в більшості регіонів України найближчі 
роки, адже зруйновано більше ніж 84 заклади освіти, а 928 — по-
шкоджено [2, с. 2].

Значною проблемою в Україні наразі також є масове відключен-
ня електроенергії. В більшості випадків воно ще й супроводжується 
повною або частковою відсутністю мобільного зв’язку. А все це ще 
більше ускладнює навчальні процеси. 

Таким чином, доведено, що освітній процес зараз є дуже актуаль-
ною проблемою в Україні, яка потребує швидких рішень. У подаль-
шому науковцям слід приділити значну увагу наданню пропозицій 
щодо створення оптимальних варіантів нових форматів забезпечен-
ня якісної освіти. У післявоєнний період задача щодо відновлення 
та розвитку освіти стоятиме ледь не на першому місці. Держава вже 
зараз вживає всіх можливих і необхідних заходів, які стосуються не 
тільки організації освітнього процесу, а й збереження гідного жит-
тя учасників освітнього процесу. Під час організації навчального 
процесу вчителеві треба враховувати категорії учнів в умовах війни. 
Проблеми технічного характеру також впливають на навчальний 
процес.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ У ВІЙНІ

Через посилення інтеграційних процесів, загострення глобальних 
загроз, державні кордони не гарантують безпеку державі, тому держа-
ви в сучасних умовах не відмовляються від військової сили як засобу 
для стримування потенційної загрози. В умовах, коли рівень інтегра-
ції і взаємної залежності держав дуже високий, виключно колективні 
зусилля здатні запобігти виникненню небезпеки. В Європі останнім 
часом велика увага приділяється розробці нових елементів єдиної 
військової політики і політики безпеки. Тому все частіше обговорю-
ється питання нейтралітету держави як засобу вирішення конфлік-
тів через переговори і пошук взаємовигідних рішень та ведеться су-
перечка щодо ефективності такого статусу держави.

Різноманітні аспекти нейтралітету розглядались вітчизняними 
дослідниками, як С. С. Корольовим, Е. Майдебурою, А. І. Телешець-
ким, Л. Д. Чекаленко та ін. Серед зарубіжних вчених необхідно від-
значити Л. Оппенгейма, А. Синдєєва, С. В. Фокина та ін. Проте у 
працях науковців охарактеризовані переважно зовнішньополітичні 
та внутрішньополітичні аспекти нейтралітету, здатні впливати на ста-
тус окремих нейтралів.

У мирний час основним обов’язком постійно нейтральної держа-
ви є заборона надання своєї території для використання як військо-
ві цілі, а також участь у різних економічних і військово-політичних 
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союзах, які можуть прямо чи опосередковано втягнути цю державу 
у війну. Відповідальність за порушення такої заборони пов’язана із 
зовнішньоекономічною діяльністю держави, і тут вживаються заходи 
міжнародно-правової відповідальності. При вступі до міжнародної 
організації постійно нейтральна держава не може свідомо знати, чи 
буде членство порушувати її обов’язки, що випливають зі статусу по-
стійного нейтралітету. У тому випадку, якщо таке членство свідомо 
передбачає порушення таких обов’язків, держава при вступі повинна 
або зробити застереження щодо обмеження участі у певній діяльнос-
ті, або взагалі відмовитися від членства. Надання постійно нейтраль-
ною державою своєї території різних військових цілей є порушенням 
статусу постійного нейтралітету [1, c. 4]. 

На своїй території нейтральні держави не повинні допускати фор-
мування військових загонів, відкривати установи для вербування 
військовослужбовців в інтересах воюючих сторін. Однак нейтральна 
держава не зобов’язана забороняти за рахунок воюючих вивезення 
або транзит зброї, військових припасів і іншого майна, необхідного 
армії або флоту воюючих сторін, а також використання в їх інтересах 
засобів зв’язку, що є власністю нейтральної держави або власністю 
компаній або приватних осіб. Якщо нейтральною державою прийма-
ються будь-які обмежувальні або заборонні заходи щодо таких ко-
штів та майна, то вони в однаковій мірі повинні застосовуватися до 
всіх воюючих [2].

У разі нападу озброєних сил воюючих сторін на територію ней-
тральної держави, вона має право застосовувати силу для відсічі. Таке 
застосування сили нейтральною державою не може розглядатися 
як ворожа дія. Якщо з дозволу нейтральної держави на її територію 
входять війська, що належать до воюючих армій, то вона зобов’язана 
розмістити їх, по можливості, подалі від театру воєнних дій [2].

Нейтральна держава має право приймати на своїй території вій-
ськовополонених. Вона залишає їх на волі і розміщує в запропонова-
них нею місцях. На осіб зі складу збройних сил воюючих сторін і при-
рівняних до них осіб, інтернованих на території нейтральної держави, 
поширюється режим військового полону, передбачений Конвенцією 
(ст. 4) [2].

Щодо нейтралітету в морській війні, то воюючі держави зобов’язані 
утримуватися від ведення військових дій в територіальних водах ней-
тральних держав і не мають права захоплювати або оглядати судна в 
цих водах. У процесі ведення війни вони можуть звертатися до людя-
ності капітанів нейтральних торговельних суден, яхт і дрібних суден 
із закликом прийняти на борт поранених, хворих, які зазнали кора-
бельної аварії і доглядати за ними, а також підбирати померлих (ст. 21 
Конвенції) [3]. Визнані громадські організації нейтральних держав 
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можуть надавати допомогу своїм особовим складом і своїми санітар-
ними формуваннями пораненим, хворим, потерпілим воюючої сто-
рони за попередньою згодою свого власного уряду і з дозволу самої 
сторони, що перебуває в конфлікті. Нейтральний уряд повідомляє 
про свою згоду на надання допомоги стороні, яка є противником 
держави, що приймає це сприяння. Держава, що веде бойові дій та 
яка приймає таку допомогу, повідомляє про це протилежну сторону 
до того, як воно почало користуватися цим сприянням (ст. 27 Кон-
венції) [3].

Нейтралітет в повітряній війні не врегульовано міжнародно-пра-
вовими актами. На ведення повітряної війни в цілому поширюють-
ся загальні принципи і норми міжнародного права, що визначають 
нейтралітет в сухопутної і морської війни. Санітарні літальні апарати 
вою ючих сторін можуть пролітати над територією нейтральних дер-
жав і здійснювати посадку на ній у разі необхідності або для проміж-
ної зупинки. 

Звісно ж, якщо нейтральна держава, порушила обов’язки щодо 
статусу нейтралітету, має нести міжнародно-правову відповідальність 
незалежно від тього, ким скоєно таке діяння, органами та особами 
цієї держави чи третьою державою, якщо вона керувала подібними 
діями. При цьому залишається лише сподіватися на принцип сумлін-
ного виконання державою міжнародних зобов’язань та її послідовну 
реалізацію нейтральною державою. Загальновизнаним обов’язком 
держави, що визнала статус постійного нейтралітету, є повага та до-
тримання цього статусу, при цьому обсяг обов’язків держави, що ви-
знала, залежить від її волевиявлення. Якщо статус постійного ней-
тралітету передбачає широке коло обов’язків як у мирний, так і у 
воєнний час, то коло обов’язків держави, що визнала, носить пасив-
ний характер [4, c. 5].

Пряма безпосередня участь нейтральної держави у війні є свідо-
мим порушенням даного статусу і тягне за собою його фактичне при-
пинення, у зв’язку з чим держава, яка встановила даний статус, не 
має права посилатися на нього у взаєминах з іншими державами та 
міжнародними організаціями. Не буде підстав для застосування між-
народно-правової відповідальності, якщо держава перед вступом у 
війну анулювала цей статус у встановленому порядку, або якщо війна 
є засобом самооборони, або якщо держава, яка раніше визнала цей 
статус, в установленому порядку припинила виконання зобов’язань 
щодо статусу нейтралітету іншої держави. Протиставляти принципи 
доцільності та сумлінного виконання міжнародних зобов’язань є не-
припустимим. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що нейтральні держави й держави, 
які визнали даний статус, можуть добросовісно виконувати чи нена-
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лежним чином виконувати свої міжнародні зобов’язання залежно 
від певних обставин і чинників, які значною мірою обумовлені по-
літичними та економічними інтересами держав. При цьому в одних 
випадках можна констатувати факт порушення статусу нейтралітету, 
в інших — припинення статусу нейтралітету.

Використані джерела

1. Павленко А. Перспективи нейтральної політики для України. Дзеркало 
тижня. 2019. № 4. С. 4–8

2. Конвенція про права і обов’язки нейтральних держав та осіб у разі сухо-
путної війни. Гаага, 18 жовтня 1907 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995 193#Text (дата звернення 11.11.2022).

3. Конвенція про права та обов’язки нейтральних держав у разі морської 
 війни. Гаага, 18 жовтня 1907 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995 194#Text (дата звернення 11.11.2022).

Кінек Г. О.,
студентка 1 курсу Миколаївського навчально-наукового інституту права

Національного університету «Одеська юридична академія»
Науковий керівник — к. і. н., доцент Сугацька Н. В.

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  
В УКРАЇНІ

В сучасних умовах в Україні відбувається процес розвитку націо-
нальної правової системи, яка повинна відповідати основним прин-
ципам демократичної правової держави. Цей процес робить актуаль-
ним наукове вивчення історичних джерел права України, зокрема 
історію муніципального права. Проблема дослідження магдебурзько-
го права міститься у працях Т. Гошко, М. Іванка, І. Бойка та ін. [1–3].

Міське право «або магдебурзьке право» поширилось на західно-
українські землі у першій половині XIV ст., а на литовсько-русь-
ких землях почало швидко поширюватися після першої унії Поль-
щі з Литвою (1385 рік). Наслідком його поширення стало те, що в 
XV ст. мешканці міст-магдебургій виділились в особливий стан. Од-
нак, як стверджують деякі вчені, мешканці міст-магдебургій навіть 
після виділення в самостійні міські корпорації продовжували і нада-
лі керуватись місцевим звичаєвим правом у своєму повсякденному 
житті. 

В усіх містах, які мали магдебурзьке право, жителі звільнялись 
від влади і суду воєвод, старост та інших державних посадовців; їм 
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не треба було відповідати перед ними, хоч би хто і за що на них скар-
жився. Міські жителі звільнялися від військової повинності і участі 
у військових походах. Вони повинні були тільки постачати війську 
обози. Міста мали свої суди. Владні повноваження щодо жителів маг-
дебургій передавались бурмистру, міському війту, радцям і лавникам. 

Джерела магдебурзького права східноєвропейських міст походять 
з німецьких земель. Декілька збірників правових норм — «Саксон-
ське зерцало», «Вейхбільд», «Ландрехт» — були покладені в основу 
цивільного і кримінального законодавства, судових систем і судових 
установ у середньовічній Німеччині, а пізніше і в містах Польщі та 
Литви. Все це відбулося впродовж XIІІ-XIV ст. Найбільш сприятли-
вим періодом для поширення магдебурзького права в українських 
містах було XVІ ст. У 1506 році був опублікований статут Ласького, 
який містив латинський переклад «Вейхбільда» і «Ландрехта». У 1531 
році з’явилось судове керівництво Іоанна Тухолінського, яке місти-
ло основні норми цивільного та процесуального права. У 1535 році 
вийшла друком тритомна праця Миколая Яскера. Починаючи з 1558 
року виходять праці Бартоломея Троїцького з магдебурзького права, 
а в 1581 році — дві великі праці Павла Щербича [2, с. 86, 90]. Збір-
ки магдебурзького права найбільше уваги приділяють регулюванню 
кримінально-правових відносин. Під злочином розуміли діяння з 
ознаками протиправності, суспільної небезпеки, караності, заподі-
яння шкоди тощо. 

«Саксонське зерцало» поділяє всі злочини на дві категорії: 1) пу-
блічні злочини, за які передбачається покарання: смертна кара або 
каліцтво; 2) приватні — коли особа могла бути покарана завданням 
легких тілесних ушкоджень або виплатою певної суми грошей потер-
пілому і суду.

Серед публічних злочинів чильне місце займають делікти проти 
віри та релігії: богохульство, єресь, чаклунство. Такі злочини кара-
лись смертною карою через спалення. Магдебурзьке право вирізняло 
злочини проти життя: убивство, розбій, убивство матерями новона-
роджених дітей, самогубство. 

Б. Троїцький виділяє три види вбивства: убивство з корисливих 
мотивів, убивство з мотивів ненависті, убивство в стані необхідної 
оборони та випадкові убивства. Як повідомляє «Саксонське зерцало» 
навмисне убивство каралось смертною карою через відрубання голо-
ви, поєднане з відрубанням руки. Злочини проти здоров’я поділяли-
ся на ушкодження та побої. Магдебурзьке право розрізняло тяжкі та 
легкі тілесні ушкодження. До першої групи входили навмисні тяжкі 
тілесні ушкодження — покалічення, що спричиняли втрату органів, 
функціональні порушення, психічне захворювання чи інший розлад 
здоров’я, непомітний для ока, а до другої групи входили кровотечі, 
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гематоми та синці. Дехто із вчених поділяє легкі покалічення на два 
типи: поверхневі, що не охоплювали більшу частину тіла, і ті, що за-
ймали значну поверхню тіла. Побоями вважали завдання ударів, що 
не спричиняли глибоких чи кривавих ран. Побиття дитини (навіть не 
рідної) не вважалось кримінально караним, якщо відповідач доводив, 
що такий вчинок пов’язаний з неналежною поведінкою дитини. 

Тогочасне законодавство дуже серйозно ставилося до злочинів 
проти власності, які об’єднувалися під назвою «крадіжки». Почина-
ючи з XIІІ ст., крім крадіжки (таємного привласнення чужого майна) 
розрізняють грабунок (відкрите привласнення чужого майна) і розбій 
(грабіж із застосуванням насильства). 

При розгляді справ про ймовірну крадіжку для визначення виду 
покарання враховувались такі чинники: чи вчинено злочин з примусу 
чи з власної волі; вперше чи повторно; вартість викраденого; добро-
вільне зізнання провини; каяття; групою осіб за попередньою змо-
вою чи одноособово. Від кримінальної відповідальності звільнялись 
неповнолітні віком до 14 років та особи, які вчинили дрібні крадіжки 
через голод. 

Магдебурзьке право приділяло значну увагу захисту людської чес-
ті та свободи, а також норм моралі. Зокрема, якщо чоловік заставав 
свою дружину на місті зради, тоді коханця можна було поранити або 
навіть убити. Особливо гостро мали каратися випадки співжиття без 
одруження: як чоловіків, так і жінок — «горлом карати».

З царини цивільно-правових відносин у збірниках магдебурзького 
права було добре врегульовано інститути власності, зобов’язального 
та спадкового права. Згідно з нормами магдебурзького права, у ви-
падках, якщо після смерті батька залишалася сама мати, то вона по-
винна була просити уряд про призначення опікунів для своїх дітей, 
а якщо вона цього не робила, то після смерті дітей не мала права до-
магатися того майна, що їм припало як спадок від батька. Опікунство 
для дітей необхідно було просити у владних органах, а затверджував 
його вже суд. Сироти без опікунів не мали права вчиняти будь які ци-
вільно-правові дії. Право на спадщину, згідно з нормами магдебурзь-
кого права, мала вся сім’я. 

Магдебурзьке право діяло в Україні понад 500 років. Хоча україн-
ські міста використовували лише форму магдебурзького права, а не 
його змістовну сутність, воно залишило помітний слід у суспільному 
житті і сприяло виділенню міського населення в окремий суспільний 
стан, утвердженню демократичних традицій, правової культури, зре-
штою, було одним із найважливіших чинників інтеграції українсько-
го суспільства в європейську цивілізацію. 
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ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 
У ВОЄННИЙ ЧАС

Національно-патріотичне виховання — це скерована діяльність 
усіх підрозділів університету та студентського самоврядування щодо 
формування у студентів високої патріотичної свідомості, вірності, 
любові до Вітчизни, турботи про свій народ, готовності до виконан-
ня громадянського й конституційного обов’язків із захисту націо-
нальних інтересів, територіальної цілісності, державної незалежнос-
ті України, сприяння становленню її як правової, демократичної 
держави, а також поширення розуміння серед молоді, що майбутнє 
України лежить на їхніх плечах [1].

Головною домінантою національно-патріотичного виховання мо-
лоді є формування в особистості ціннісного ставлення до навколиш-
ньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, зміс-
том, життєвою позицією.

Найважливішою темою сьогодення має бути відновлення розу-
міння серед молоді, що розвиток розуму і тіла — то найголовніше. 
Фізична активність і заняття спортом покращують якість життя, зни-
жують стресовий стан, підвищують працездатність організму та його 
витривалість у екстремальних ситуаціях. Спорт, фізичний та розумо-
вий розвиток є запорукою здоров’я нації і зміцнення національної 
безпеки держави [2].

На сьогодні, метою вищих навчальних закладів повинна бути ре-
алізація цієї важливої теми у сфері військового-патріотичного ви-
ховання студентської молоді, тобто поширення духу патріотичного 
обов’язку, повага до військової служби, готовність до захисту Бать-
ківщини у різних сферах суспільства, де кожен по-різному буде ко-
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рисний, повага до чинного законодавства та фундаментальних засад 
демократичної держави, визнання й застосування на практиці фор-
мули верховенства права як ключового компоненту правосвідомості 
та правової культури громадянина.

З моменту проголошення самостійності та незалежності Україна 
стала на шлях побудови правосвідомого громадянського суспільства, 
кожен член якого має отримати вільний розвиток особистості. З од-
ного боку, молода держава має створити всі умови для виховання сві-
домих громадян; з іншого — духовно-толерантну, морально-багату і 
заможну державу збудують лише палкі патріоти, об’єднані національ-
ною ідеологією незалежності й державності [3].

Сучасна молодь — це рухлива, революційна частина населення 
нашої держави, яка проявляє активність до змін державних, політич-
них структур, має власну, відмінну від попередніх поколінь життєву 
філософію, ціннісні орієнтації, які є відображенням тих змін, що від-
буваються в останні роки як в Україні, так і загалом у світовій спіль-
ноті. 

Розбудова Української держави, відродження української нації по-
требують формування та впровадження відповідної Концепції націо-
нально-патріотичного виховання студентської молоді, яка має стати 
складовою системи національного виховання громадянина України. 
Становлення української державності, побудова громадянського сус-
пільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 
передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру й визнача-
ють основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізацію на-
вчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно 
та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, 
життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та са-
мовдосконалення. Роль держави у національно-патріотичному ви-
хованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, за-
безпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних 
інтересів [4].

Сьогодні народ України відстоює своє право на життя, свободу, 
незалежність, самостійність, розвиток не тільки України, а й усієї Єв-
ропи. Кожен має це розуміти та пам’ятати всіх, хто ціною свого життя 
відстоює ці права. 

Міський голова м. Миколаєва Олександр Федорович Сєнкевич 
назвав, що може бути найгіршим після війни: «Найгірше, що може 
статися в цій ситуації, це те, що насправді сюди не повертатиметь-
ся молодь — як до Миколаєва, так і взагалі до України. Старші люди 
більше «приросли корінням» до своїх місць, а молоді легко змінюють 
свої пріоритети. Вони гнучкіші і можуть залишитися там, куди вони 
перебралися. І це буде великий челендж для всіх нас — створити тут 
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умови для навчання, кар’єрного зросту, створення робочих місць, 
щоб людей повернути, щоб їм тут було цікаво. Але важливо, щоб вони 
теж розуміли, що вони українці, і що ніхто, крім них, цю країну не 
відновлюватиме» [5].

Виховати громадянина — означає сформувати у молодої людини 
комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою спе-
цифічного способу мислення, спонукальною силою до повсякденних 
дій, вчинків, поведінки.
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THE TRADITIONS OF STUDENTS LANGUAGE TRAINING 
AT RICHELIEU LYCEUM

The foreign languages mastering has great importance in the current idea 
of forming and development of the legal education in Ukraine. Nowadays, 
the Concept of Development of the Legal Education requires a solution to 
the inconsistency of the legal education content and law schools training 
quality with the modern labour market requirements and the challenges fac-
ing a modern democratic society, global development trends and the tasks of 
the professional activity of lawyers in various fields [2].

One component of this problem is the students language training, and in 
particular, the study of foreign languages. According to the analytical study 
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based on the results of the entrance exam in a foreign language (English) for 
admission to the master’s degree in specialties 081 «Law» and 293 «Interna-
tional Law» in 2018, on average, the proportion of correct answers given by 
the participants was only 41.55 %, and the average test score was 17.45 out 
of 42 [7, p. 87].

An analytical study of the results for the entrance exams for obtaining a 
master’s degree in the same specialties in 2019 was conducted on the basis 
of comprehensive educational data consolidated from several sources and 
was carried out in terms of a number of indicators. According to the data 
82.6 % of the total number of participants passed the test successfully and 
the average test score was 22 out of 42 [1, p. 75] 

So, in 2019, the general results improved twice but the average score 
increased by 4.55 that was only 52 % which was FX according to ECTS 
level. Therefore it should be noted that students’ language training requires 
careful analysis and broad changes.

However, great attention has been paid to the foreign languages studying 
in Ukrainian universities since the second half of the 18th century. Thus, Pol-
ish, French, and German were taught as separate subjects at Lviv University 
at that time. Preparing for admission to the university was carried out by the 
gymnasium; teaching was conducted there in Latin. At the beginning of the 
19th century at the oldest Kharkiv University, teachers delivered lectures in 
Latin and German.

The history of Odessa law school and the National University «Odesa 
Law Academy» dates back to 1817, when the Richelieu Lyceum was found-
ed. According to the first Statute, language training of lyceum students was 
provided by teaching Russian, Latin, Greek, French, Italian and German 
grammar, literature, and rhetoric [3, p. 39]. Later, the changes and clarifi-
cations to the educational process were made: since 1827, the studying of 
Latin and Russian remained mandatory for all students. The studying of 
other modern languages was at the discretion of parents, although one of 
the modern languages of choice also remained a mandatory discipline [3, 
p. 43]. According to the new Statute, which came into force on January 
1, 1838, the Department of Arabic, Turkish and Persian was created in the 
lyceum.

As it stated in the curricula at the Law Department Latin was taught 
during the first year three lessons a week [4, p. 19; 5, c. 13; 6, c. 10]. Start-
ing since 1838, the position of professor of Roman literature had been held 
by P. V. Becker [3, p. 81]. Arabic, Turkish, and Persian were taught from 
the first to the third year once a week during both semesters [4, p. 19–20; 
5, p. 16–17]. From 1838 to 1843, the position of professor of Oriental lan-
guages was helding by V. V. Griroriev [3, р. 83]. At the same time, it should 
be noted that with the change in the political situation and the loss of rel-
evance, Eastern languages disappeared from the curriculum. Such modern 
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languages as German, French and English were studied in all courses at 
all departments twice a week [4, p. 20; 5, p. 17–18; 6, p. 14–15]. The his-
tories of German, French, and English literatures were also taught during 
three years once a week alongside the languages. M. G. Ertel (since 1840), 
A. K. Chapellon (since 1841), and D. Ya. Graves (from 1844 to 1856) 
held the positions of lecturers, respectively. D. Ya. Graves was replaced by 
V. Randel in 1857.

According to the data in 1856, among 8,886 items in the Lyceum library, 
there were 2,014 books written in French, 2,374 in German, 856 in Latin, 
137 in Greek, 99 in English, 322 in Italian, 7 in Spanish, 99 in Polish, 39 in 
Danish and Swedish, 28 in Serbian. Such funds obviously testified not only 
to a serious approach to students’ language training but also to the high pro-
fessional level of the teachers at the educational institution.

The Governor-General of Novorossiysk Count O. G. Stroganov noted 
in his report for 1857–1861 that there was only one higher educational insti-
tution in the Novorossiysk region which was the Richelieu Lyceum although 
it had outlived its time. Explaining that opinion, Count Stroganov proposed 
to establish a university in Odessa. On July 11, 1864, Alexander II signed a 
decree to open the Imperial Novorossiysk University instead of the Riche-
lieu Lyceum in Odesa, where the traditions of language training of students 
were preserved.

Thus, we can state that there was a need for mastering not only the state 
language but foreign languages too, which is relevant for legal education 
today, more than two centuries ago. Readiness for effective foreign language 
professional communication was and remains a necessary requirement for 
the training of a lawyer. At the same time, it should be noted that mod-
ern approaches to ensuring the formation of a specialist’s foreign language 
competence require careful analysis and systemic changes.

References

1. Аналітичне дослідження результатів вступних випробувань на здобуття 
ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне 
право» у 2019 році. Аналітичне дослідження / наук. кол.: С. Л. Лондар (ке-
рівник) та ін. Київ, 2019. 115 с.

2. Концепція розвитку юридичної освіти : проект / Міністерство освіти і на-
уки : сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/ visha-osvita. Дата звернення: 
10.11.2022.

3. Михневич И. Исторический очерк сорокалетия Ришельевского лицея, с 
1817 по 1857. Одесса : Типография Л. Нитче, 1957. 200 с.

4. Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее на 1842–1843 
учебный год. Одеса : Городская типография, 1842. 

5. Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее на 1844–1845 
учебный год. Одеса : Городская типография, 1844. 18 с.



289

6. Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее на 1856–1857 
учебный год. Одеса : Типография П. Францова, 1845. 15 с.

7. Стандартизовані освітні вимірювання 2018 року у вищій юридичній осві-
ті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит. Ана-
літичне дослідження / С. О. Мудрук ; упоряд. та ред. М. Я. Білак. Київ : 
Ваіте, 2019. 122 с.

Синиченко К. О.,
студентка 2 курсу Миколаївського юридичного фахового коледжу

Національного університету «Одеська юридична академія»
Науковий керівник — викладач Дудукіна А. О.

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИЙ 
ПРОЦЕС ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Спорт, як аспект загальної культури, багато в чому визначає по-
ведінку людини на роботі, у навчанні, вдома та спілкуванні. 

Розвиток фізичної культури і спорту є однією з найважливіших 
складових сильної соціальної політики, яка забезпечує реальне вті-
лення гуманістичних ідеалів, цінностей і норм.

У наш час спорт все більше стає частиною життя людей. Погли-
блене вивчення фізіології людини дає теоретичну основу для занять 
фізичними вправами.

Останнім часом у стінах вищих закладів освіти все частіше за-
проваджуються фітнес-технології, котрі підвищують інтерес сту-
дентів до навчання та позанавчальної мотивації до занять фізичною 
культурою. Акцентується увага на вимогах вивчення фітнес-тех-
нологій та особливостях планування навчальних занять. На основі 
аналізу науково-методичної літератури в галузі фізичної культури та 
здоров’я встановлено, що розробка та застосування сучасних фіт-
нес-технологій можуть бути ефективними у вирішенні проблеми 
підвищення фізичної активності, оздоровлення та інтеграції цих 
технологій серед студентів є перспективним напрямком для вдоско-
налення. У ході дослідження було показано, що заняття з викорис-
танням фітнес-технологій підвищують інтерес до занять фізкульту-
рою, музичний супровід покращує емоційний фон занять і настрій, 
тренує основні життєво важливі рухові навички та можливості для 
самостійного виконання фізичних вправ. Результати дослідження 
свідчать про можливість практичного застосування розроблених ін-
новаційних занять і комплексів вправ у сучасному процесі фізичної 
культури.
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Аеробіка. Аеробні вправи характеризуються фізичними вправами 
під музичний супровід. Основними вправами аеробіки є різні види 
ходьби, бігу, підстрибування і стрибків, ударів ногами, присідань і 
випадів. Ці вправи використовуються в поєднанні з рухами рук, по-
воротами, для надання цілісного впливу на організм людини, яка за-
ймається аеробікою.

За напрямком різні види аеробіки діляться на такі категорії:
І — аеробна витривалість;
II — силова витривалість і м’язова сила, корекція фігури; 
III — Координаційні та музично-ритмічні навички [1, с. 7; 2, с. 25].
Степ-аеробіка. Тренування на спеціальних платформах висотою 

10–30 см. Навантаження коректуються обраною висотою платфор-
ми, темпом і складністю рухів, кількістю стрибків, використанням 
різного роду обтяжень: гантелі, пояси, накладки. Використовується 
до 250 способів підйому на платформу в поєднанні з різними варіан-
тами та комбінаціями, кількість способів значно збільшується при 
тренуванні на двох степ-платформах одночасно [2, с. 28; 1, с. 27].

Аква-аеробіка. Різноманітні фізичні вправи виконуються у воді з 
використанням спеціального обладнання (водні гантелі, обладнання 
для підвищення опору води, круги або жилети для покращення вод-
ної рівноваги). Водне середовище забезпечує природний масаж тіла, 
покращує кровообіг і знімає навантаження з хребта [1, с. 28].

Слайд-аеробіка. Тренування на спеціальних килимках площею 
183 х 61 см із плоскою еластичною поверхнею, що забезпечує опти-
мальну опірність при ковзанні. Під час заняття на взуття надівають 
спеціальні бахили, які дозволяють виконувати вправи, що імітують 
рух лижника або ролера [2, с. 28; 1, с. 27].

Пілатес — один із найбезпечніших видів тренування, ніякі інші 
вправи не мають такого ж м’якого впливу на тіло, одночасно тре-
нуючи його. Тренування настільки безпечне, що її використовують 
для відновної терапії після травм, вона також допомагає покра-
щити контроль над тілом, перетворюючи його на гармонійне ціле 
[3, с. 1].

Основні принципи:
Релаксація. Допомагає підготувати тіло до подальших тренувань і 

знімає напругу і стрес як фізично, так і розумово.
Концентрація. Цей принцип полягає в тому, що тіло створюється 

розумом. Вміння концентрувати думку на тій частині тіла, над якою 
йде робота, допомагає досягти максимального ефекту.

Вирівнювання. Принцип полягає в тому, що тіло створюється ро-
зумом. Уміння зосередитися на тій частині тіла, яка виконується, до-
помагає досягти максимальних результатів. Під час занять пілатесом 
слід звертати увагу на правильне взаємне розташування різних час-



291

тин тіла, особливо суглобів. Постійно коригуючи тіло та формуючи 
гарну поставу, забезпечується безпека тіла під час занять.

Центрування. У науковій термінології це прямі та поперечні м’язи 
живота. Саме з цієї зони бере початок енергія.

Дихання. Необхідно навчитися робити вдох на спині в районі ма-
лих ребер. Це не повинно розширювати грудну клітку і живіт, а по-
вин но зосереджуватися на заповненні нижньої частини легенів.

Плавність виконання. Всі вправи виконуються в повільному темпі, 
але без зупинки, без фіксації. При цьому постійно підтримується ве-
лика напруга м’язів. Рух плавно протікає до сильного центру.

Витривалість. Поступово займаючись пілатесом, ви помітите, на-
скільки зростає ваша витривалість. Зміцнення глибоких м’язів тулуба 
дозволить вам з легкістю справлятися з будь-якою діяльністю, так як 
ви перестанете витрачати енергію на зайві навантаження і марні рухи, 
м’язи почнуть працювати за своєю природною програмою.

Координація. Уміння зосереджувати увагу нерозривно пов’язані з 
здатністю координувати свої дії. [2, с.36; 3, с.2–3]

Високий ступінь оздоровчої ефективності аеробних та аеробно-
силових тренувань, фітнесу, зацікавленість більшості студентів ними, 
свідчить про доцільність їх використання в ході організації фізкуль-
турно-оздоровчих заходів зі студентами вищої освіти. Новітні тех-
нології в організації навчальної та виховної роботи можуть не тільки 
підвищити ефективність навчального процесу, але й посилити моти-
вацію до занять з фізичного виховання, бажання вести здоровий спо-
сіб життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись.

Реалізація занять фітнесом спрямовується на формування 
здоров’я. Вплив фітнеса на організм людини надзвичайно великий. 
Існує багато напрямів фітнесу, які дають змогу обрати для себе той 
вид діяльності, якій їй до вподоби.
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КОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА У XVIII СТОЛІТТІ

Утворення незалежної України та розбудова її державно-правових 
інститутів сприяють вивченню актуальних тем з історії українського 
народу та його державності і права. В контексті сучасних практичних 
правотворчих завдань важливого значення й актуальності набуває до-
слідження правових інститутів Гетьманщини та розкриття значення 
їх в історії розвитку права України, проведення всебічного аналізу ко-
дифікації українського права у XVIIІ ст. 

Серед корифеїв української науки, які досліджували дану пробле-
му, згадаємо М. П. Василенка, М. Є. Слабченка, І. Й. Бойка [3–5]. 

Чинні джерела права в Українській гетьманській державі були 
надзвичайно розмаїтими і невпорядкованими. Багато в чому застарілі 
правові норми часто суперечили одна одній за змістом, або, навпаки, 
дублювали одна одну. Ідея систематизації національного права по-
ступово проникала в середовище козацької старшини. З цією метою 
1728 р. з кращих українських правників було створено комісію, якій 
доручалося розробити новий Кодекс, узявши за основу норми чин-
ного права. 

Наслідком роботи комісії стало укладення у 1743 р. Зводу законів 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» [2]. Щоправда, ця 
назва не відповідала змістові Кодексу, бо він був універсальним збір-
ником законів Гетьманщини, містив норми державного, адміністра-
тивного, цивільного, кримінального та процесуального права. Упо-
рядники створили власну систему розміщення матеріалів, яка істотно 
відрізнялася від тих, що застосовувались раніше.

Кодифікація на грунті оригінального українського правового 
матеріалу відтворювала права і вольності українського народу. Та 
обставина, що кодифікаційна комісія повинна була перекладати з 
російської, польської, латинської і німецької мов, з різних за похо-
дженням, змістом і характером збірників, засвідчує високу правову 
підготовку членів кодифікаційної комісії, їхню ерудицію і загальний 
високий рівень розвитку юриспруденції в Гетьманщині того часу.

Особливе місце у Зводі посідають норми кримінального права. 
Вони увібрали в себе значний спектр злочинів, покарань, що засто-
совувалися не лише на момент складення Зводу, а й у минулому.

Упорядники кримінального права провідне місце відвели злочи-
нам проти релігії. Жорстокість покарань і публічність виконання ви-



293

років мала на меті або застерегти людей від намірів здійснити злочин, 
або ж залякати їх.

Звід законів установлював максимальну міру покарання. Нею ви-
знавалася кваліфікована смертна кара, проте Звід не передбачав ниж-
нього рівня шкали відповідальності. Ця шкала залежала від волі суду. 
Задля цього упорядники ввели до Кодексу такі поняття як «обставини 
справи», «становище причетних осіб», що їх мала враховувати судова 
інстанція у винесенні вироку. Значний вплив на ухвалення судово-
го рішення, пов’язаного із заміною смертної кари на покарання, не 
пов’язане з нею, мала громадська думка або клопотання авторитетної 
в державі особи.

Отже, зіставлення злочину, особи, яка його здійснила, з громад-
ською думкою виділяє Звід законів з-поміж аналогічних норматив-
но-правових актів і кримінальних Кодексів інших країн, засвідчуючи 
високий теоретично-юридичний рівень і демократичність саме укра-
їнського проекту.

За технікою систематизації, зовнішньою формою і внутрішнім 
змістом найповніше у Кодексі врегульовано цивільні правовідноси-
ни. У ньому розрізнялося право власності на рухоме, спадкове і на-
буте майно, зобов’язання з договорів і зобов’язання із заподіяння 
шкоди, детально регламентувалися договори купівлі-продажу, обмі-
ну, позички, особистого і майнового найму, поклажі, поруки, збері-
гання тощо. Значна увага у збірнику приділялася регулюванню позе-
мельних відносин — основи тодішнього існування суспільства. Була 
зроблена перша законодавча спроба зрівняти і затвердити становий 
статус старшини і шляхти, духовенства, закріплено статус залежних 
селян. Кодифікаційна комісія визначила дію Зводу законів за тери-
торією та щодо кола осіб, уточнила зміст суб’єкта і об’єкта регулю-
вання, умови правоздатності й дієздатності. Дієздатними вважалися 
чоловіки з 18 років, жінки з 13-річного віку. Повною дієздатністю 
володіли особи шляхетського та козацького станів. Позбавлялися 
можливості набувати цивільні права і створювати для себе цивільні 
обов’язки психічно хворі, а також особи з яскраво вираженими фі-
зичними вадами (глухі, сліпі, німі від народження). Неповною діє-
здатністю володіли: заміжні — перебували під опікою чоловіка; неза-
міжні — під опікою батька чи брата; позашлюбні діти — заборонялось 
успадковувати майно; іновірці та відступники від християнства — не 
мали права набувати власність, отримувати спадок за заповітом, бра-
ти в заставу речі, орендувати їх.

«Права, за якими судиться малоросійський народ», не ставши 
чинним джерелом права, залишилися важливою пам’яткою система-
тизації правових норм Української гетьманської держави. За відпо-
відністю загальному соціально-економічному і політичному розви-
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тку Гетьманщини і за високою юридичною технікою Кодекс є однією 
з найцінніших пам’яток української правової культури XVIII ст. По-
внотою та чіткістю викладу норм закону й абстрактних правових де-
фініцій, досконалою юридичною термінологією Кодекс був доскона-
ліший від існуючих тоді правних книг. По ньому вивчали українське 
право і використовували його як авторитетний юридичний підруч-
ник-коментар до Статуту Великого князівства Литовського і магде-
бурзького права цілі покоління українських правників.

Комісія, що уклала Звід законів, розробила ще один збірник пра-
вових норм під назвою «Процес короткий приказной, виданий при 
резиденції гетьмана 1734 року серпня... дня». Автор залишається не-
відомим донині.

Основна частина документа була присвячена викладу норм проце-
суального права. То був своєрідний посібник для співробітників судо-
вих органів, який містив настанови працівникам суду для прийняття 
позову чи іншої заяви, підготування матеріалів до судового засідання, 
вказував на процесуальні правила ухвалення вироку та зобов’язував 
судову владу надавати сторонам витяги із судового рішення. Останнє 
було новацією для українського судочинства.

Судовий процес став об’єктом іще однієї кодифікаційної робо-
ти, проведеної відомим українським правником Ф. О. Чуйкевичем. 
Перед ним було поставлено завдання обґрунтувати необхідність по-
вернення до старої судової системи, що діяла в період чинності Ли-
товських Статутів. За Другим Литовським Статутом 1566 р. на україн-
ських землях запроваджувалися повітові суди — земський, гродський, 
підкоморський, які за суттю мали становий характер і забезпечували 
значні судові привілеї шляхті, знатному військовому товариству, ко-
зацькій старшині. Саме цьому, а також закріпленню права на земле-
володіння було підпорядковано основну соціальну мету кодифікації 
Ф. О. Чуйкевича. Впродовж 1750–1758 рр. він провів приватну сис-
тематизацію і розробив збірник під назвою «Суд і розправа в правах 
малоросійських».

Вивчення змісту книги, юридичної природи розміщених у ній 
правових норм свідчить, що «Суд і розправа...» становили система-
тизований витяг тих законів, які діяли як на Правобережній, так і 
на Лівобережній Україні. В ній зібрано і впорядковано ті норми, що 
визначали привілейоване становище панівних суспільних верств у 
судовому процесі. Слід відзначити значну роль Ф. О. Чуйкевича у за-
хисті судової автономії Гетьманщини, її незалежності від російської 
судової системи. Він послідовно й наполегливо заперечував необ-
хідність оскарження рішень Генерального суду до царського Сенату, 
вважав, що рішення вищого українського суду — остаточне та оскар-
женню не підлягало. Твердо стояв на позиції створення в Гетьман-
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щині судів із предметною спеціалізацією в цивільних і кримінальних 
справах. 

Слідом за Ф. О. Чуйкевичем приватну кодифікацію чинного пра-
ва провів В. П. Кондратьєв, упорядкувавши 1764 р. збірник «Книга 
Статут і прочії права малоросійські». Праця В. П. Кондратьєва була 
цінним посібником для практичного судді. Зазвичай, більшість запо-
зичених джерел права друкувалися іноземними мовами, що затруд-
няло користування ними. Відтак з’явилася низка перекладів. Для 
зручності застосування до них робилися покажчики чи витяги (екс-
тракти) з них. Короткий покажчик магдебурзького права саме й роз-
робив В. П. Кондратьєв.

Як окремі частини, так і весь збірник В. П. Кондратьєва, не мали 
офіційного значення. Проте він був корисним для співробітників від-
новлених станових суддів. Він надав можливість суддям вільніше орі-
єнтуватись у правових нормах Литовського Статуту і джерелах магде-
бурзького права.

У 1767 р. син генерального писаря Війська Запорозького О. А. Без-
бородько уклав «Екстракт малоросійських прав». Книга містила ви-
тяги з основних прав українського народу, що стосувалися суспільно-
політичних відносин.

В «Екстракті малоросійських прав» знайшли відображення різ-
номанітні юридичні документи і правові джерела, починаючи від 
князівських договорів, грамот, указів та закінчуючи гетьманськими 
універсалами, імператорським законодавством і численною судовою 
практикою. Правові норми впорядковано залежно від предмета регу-
лювання та галузей права. Подекуди укладач робив роз’яснення тих 
чи інших правових норм.

У перших розділах автор збірника подав історію розвитку і визна-
чив правове становище центральних органів управління, зокрема су-
дових установ. Він підтримав проведення у Гетьманщині судової ре-
форми 1760–1763 рр. і відновлення станових судів. Посилаючись на 
Березневі статті Б. Хмельницького 1654 р., О. А. Безбородько обстою-
вав збереження автономії національного права. Переважна більшість 
розділів визначала правове становище шляхти, козацької старшини, 
духовенства, селян, іновірців. З особливою ретельністю підібрано до-
кументи, якими закріплювалися переваги та особисті інтереси шля-
хетсько-старшинської верхівки. 

«Екстракт малоросійських прав» 1767 р. є важливим джерелом 
права. Його положення дають можливість не тільки простежити за 
процесом розвитку окремих галузей права, а й усвідомити етапи со-
ціально-економічного та політичного життя Гетьманщини [1].

Останнім із кодифікаційних збірників XVIII ст. став «Екстракт із 
указів, інструкцій та установ» 1786 р. Це був систематизований збір-
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ник норм державного, адміністративного та процесуального права. 
Автор укладеного збірника невідомий. 

Отже, історія кодифікаційного процесу в Гетьманщині XVIII ст., 
наявність різних розробок правових збірок свідчили про високий рі-
вень правової освіти, розвиток правових ідей у козацькій Україні, ви-
соку правову культуру українського народу і такий же рівень правової 
свідомості українців. 
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ДЖЕРЕЛА ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ

Українська Гетьманська держава відіграла важливу роль у форму-
ванні Української держави, забезпечила умови для остаточного ста-
новлення українського народу, створила можливості для розвитку його 
мови і культури, піднесення національної свідомості. Тому досліджен-
ня історії Гетьманщини, а також її правової системи, є актуальним.

Дана проблема вивчалася багатьма вченими-істориками та юрис-
тами в різні часи. Серед них Бойко І. Й., Гуржій О. І., Остапенко Т. О. 
[2–4].

Джерела права в Гетьманщині можна поділити на шість основних 
груп: 1) звичаєве право, 2) Магдебурзьке право, 3) «попередні права», 
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4) акти української автономної влади, 5) російське царське законо-
давство, 6) нормативні акти церковного права. 

Помітне місце серед джерел права Гетьманщини належить зви-
чаєвому праву. Звичаєве козацьке право регулювало організацію 
державної влади та управління, систему судочинства та ін. Це право 
виникло і сформувалося в побутових відносинах людей, спиралося 
на давні норми поведінки. Його норми відображалися у вчинках лю-
дей, їх уявлені про чесність, моральність, справедливість. Такі його 
принципи, як рівноправність сторін, справедливість, волелюбність, 
діставали загальну підтримку населення і мали велике значення для 
судової практики на українських землях.

Національна революція українців середини ХVІІ ст. формально 
не скасувала писаних нормативних актів права попереднього періоду. 
Мова йде про Литовський Статут 1588 року, збірники магдебурзького 
права. Законність цих джерел права неодноразово підтверджувалася 
універсалами українських гетьманів.

В зазначений період на українських землях діяло магдебурзьке 
право. В Гетьманщині магдебурзьке право мало свої особливості, 
воно діяло «на український лад»: за своєю формою та змістом воно 
відрізнялося від магдебурзького права, яке застосовувалося в Західній 
Європі.

В суспільно-політичному житті України завжди велику ролі віді-
гравала православна церква. Звідси ми можемо казати, що в період 
Гетьманщини діяло церковне право. Джерела канонічного права не 
зазнали суттєвих змін.

Джерелом адміністративного, цивільного, військового, фінансо-
вого, земельного права було гетьманське законодавство: універсали, 
рескрипти, ординанси, розпорядження, листи, декрети, інструкції. 
Провідне місце серед них займали гетьманські універсали — офіційні 
акти державної влади Гетьманщини, які видавалися від імені гетьма-
на. Підзаконними вважалися акти, які видавалися Генеральною вій-
ськовою канцелярією, Генеральним військовим судом, а також Ра-
дою генеральної старшини. 

Пам’яткою державного права вважається Конституція Пилипа 
Орлика 1710 року, оригінальність якої полягала в поєднанні загаль-
нодемократичних засад з козацькими традиціями Запорізької Січі, 
й повній незалежності України від Польщі та Росії. Але нажаль, ця 
Конституція не набула чинності.

Важливу роль в Гетьманщині відігравали договірні статті, що під-
писувалися гетьманами та козацькою старшиною, з одного боку, і 
російським царем та його представниками — з іншого: «Березневі» 
1654 року, «Переяславські» 1659 року, «Московські» 1665 року, «Глу-
хівські» 1659 року, «Конотопські» 1674 року, «Коломацькі» 1687 року, 
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«Решетилівські» 1709 року та «Рішительні» пункти 1728 року. В цих 
документах прописувалося державно-правове становище України у 
складі Російської імперії, а також внутрішнє життя країни. З кожним 
гетьманом статті змінювалися. Вони були своєрідними конституцій-
ними актами, на підставі яких діяли всі інші джерела права.

З початку ХVІІІ ст. в умовах перетворення Росії в абсолютистську 
монархію та обмеження прав гетьманської влади посилилося втру-
чання імператорської влади у внутрішні справи України. Російська 
влада мала на меті остаточну ліквідацію політичної автономії Украї-
ни, тому — постійний контроль з боку російської влади, збільшення 
кількості нормативних актів, які створювалися спеціально для укра-
їнського народу.

У другій половині ХVІІІ ст. неодноразово робляться спроби ко-
дифікації українського права. В основі кодифікаційних робіт лежа-
ли зміни в соціально-економічних і політичних відносинах. Внаслі-
док діяльності кодифікаційних комісій з’явилися «Права, за якими 
судиться малоросійський народ», найвідоміша збірка (1743 рік) [1]. 
Збірник містив джерела Литовського статуту, Магдебурзького права, 
звичаєвого права та інші. Не будучи офіційно затвердженими де-юре, 
норми кодексу були де-факто чинними в тогочасній Україні. «Пра-
ва…» 1743 року бралися до уваги при здійсненні наступних кодифі-
кацій права. 

Наявність різних розробок правових збірок, нормативні акти геть-
манської влади свідчили про високу правову культуру українців.
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ACTIVITIES OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE  
DURING THE CONDITIONS OF MARITAL STATE

Russia’s war against Ukraine became a real test of strength for the entire 
mechanism of the state and for every Ukrainian. The Security Service of 
Ukraine has a special role in protecting state sovereignty and countering 
Russian special services, saboteurs, and spies.

The security service and the prospects for its reform are a common top-
ic among scientists. Various aspects of its activity were highlighted by such 
scientists as Baranetskyi R. F., Garust Yu.V., Gridin O. V., Kaglinskyi O. E., 
Nosach A. V., Stepanovskyi V. S., Shemshuchenko Yu.S. etc.

The legal status of the Security Service of Ukraine (hereinafter — SSU) 
is defined in Art. 1 of the Law of Ukraine «On the Security Service of 
Ukraine», according to which it is a «special purpose state body with law 
enforcement functions that ensures the state security of Ukraine» [1].

Article 2 of the aforementioned law establishes the tasks of this state body. 
In particular, the SSU is entrusted with the implementation of measures to 
protect the state sovereignty, constitutional order and territorial integrity of 
Ukraine, as well as the scientific and technical and defense potential of the 
state, the legitimate interests of the state and the rights of citizens from the 
intelligence and subversive activities of foreign special services, encroach-
ments by individual organizations, groups and individuals [1].

The jurisdiction of the SSU also includes the investigation of criminal 
offenses against the peace and security of humanity, terrorism and other 
illegal actions that directly threaten the vital interests of Ukraine, and ac-
cordingly, the prevention, detection and termination of these illegal actions. 
In addition, the SSU is entrusted with the task of ensuring the non-disclo-
sure of state secrets [1].

Clause 11, Part 1, Art. 24 of the Law of Ukraine «On the Security Service 
of Ukraine» the SBU is entrusted with the duty to contribute to the main-
tenance of the regime of martial law and state of emergency, as well as the 
liquidation of the consequences of emergency situations [1].

After the start of Russia’s invasion of Ukraine, the SSU immediate-
ly used all resources to protect the state, in particular through the use of 
special units that participated in hostilities. However, this is not the only 
contribution of the Service to the protection of territorial integrity. Also, 
the Security Service of Ukraine uses various powers, including counterin-
telligence.
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From open sources, we see that counterintelligence is the basis of any 
special service. Its task is to expose and block the illegal activities of foreign 
special services. The SSU is focused on this as much as possible. After all, 
starting from 2014, and especially from February 24, 2022, the Russian spe-
cial services switched to open intelligence and subversive activities against 
Ukraine. This becomes obvious due to the delay of representatives of the 
Moscow Patriarchate church, government officials of various levels, many 
other traitors and collaborators.

One of the vivid examples of the SSU exercising its powers under martial 
law is the detention of the honorary president of JSC «Motor Sich». It is 
worth quoting from open sources theses: «After the full-scale invasion of 
Russia, the president of JSC «Motor Sich» Vyacheslav Bohuslaev contin-
ued to supply the Russians with engines and other spare parts for attack 
helicopters. This is stated in the audio recordings of Bohuslaev’s telephone 
conversations, which were made public by the Security Service of Ukraine. 
He is suspected of illegally supplying military goods to Russian aviation» 
[2]. As can be seen from the above, thanks to the SSU, it was possible to stop 
the illegal supply of military products to the aggressor country.

The cessation of subversive activities against Ukraine and the bring-
ing to justice of the guilty persons is thanks to the Security Service of 
Ukraine. Thus, in conditions of armed conflict, thanks to the work of the 
SSU, hostile scenarios of subversive activities are systematically blocked. 
SSU employees expose and prevent the espionage activities of Russian 
intelligence.

Since the beginning of 2021, thanks to the efforts of SSU employees, 
78 criminal proceedings have been initiated on the grounds of the creation 
of terrorist organizations or the illegal export of dual-use goods, treason, 
espionage [3].

In addition, the SSU conducts stabilization measures in territories lib-
erated from occupation, detains members of subversive groups, Russian 
agents, adjusters of enemy shelling, blocks attempts by foreign agents to in-
filtrate the Armed Forces of Ukraine, other paramilitary formations, and 
law enforcement agencies. In particular, as of November 10, 2022, since the 
beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation, the Security 
Service of Ukraine has exposed more than 700 people suspected of collabo-
ration under Article 111–1 of the Criminal Code of Ukraine [4].

Also, let’s note cyber countermeasures against Russian actions on crit-
ical infrastructure. The Security Information Event Management (SIEM) 
system operates on the basis of the Cyber Security Situation Center of the 
SSU, which monitors events in real time and allows analyzing the state of 
information security. Potentially critical events are handled directly by se-
curity analysts, enabling rapid detection, response and prevention of threats 
in national cyberspace.
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SSU investigators opened and investigated hundreds of criminal pro-
ceedings during 2022. The service submitted to the court incriminating 
materials regarding members of terrorist organizations, illegal armed for-
mations in the east of Ukraine, Russian agents, and administrators of pro-
pagandist Internet communities.

The main investigative department of the SSU continues to document 
the facts of the involvement of the aggressor state in terrorist activities in 
Ukraine. First of all, these are crimes by pro-Russian mercenaries against 
the civilian population.

Evidential materials collected by SSU investigators are submitted to in-
ternational organizations and courts to protect Ukraine’s interests at foreign 
policy negotiation platforms, and to increase sanctions pressure on the Rus-
sian Federation.

In the conditions of a hybrid war, the risks to the infrastructure increase 
significantly. After all, national security largely depends on the security of 
its facilities.

During 2022, the question of reforming the SSU was repeatedly raised. 
Within the framework of the reform, it was proposed to expand counter-in-
telligence powers, instead, to remove the competence to carry out investi-
gations. However, in the conditions of war, the introduction of innovations 
requires prudence and moderation so as not to harm the protected rights 
and interests of the state and citizens.

Therefore, the activities of the SSU under martial law are focused on 
counter-intelligence, counter-terrorist and anti-sabotage protection of 
Ukraine from Russian influence.

References

1. About the Security Service of Ukraine: Law of Ukraine dated March 25, 1992 
No. 2229-XII: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229–12 (access 
date 11/10/2022).

2. The SSU published its evidence of Bohuslaev’s cooperation with Russia: the text 
of the article dated October 24, 2022. BBC Ukraine. URL: https://www.bbc.
com/ukrainian/news-63370392 (access date 11/10/2022).

3. Counterintelligence. Official website of the Security Service of Ukraine. URL: 
https://ssu.gov.ua/kontrrozvidka (access date 11/10/2022).

4. Since the beginning of the full-scale invasion, the SSU has exposed more 
than 700 collaborators. Official website of the Security Service of Ukraine. 
URL: https://ssu.gov.ua/novyny/z-pochatku-povnomasshtabnoho-vtorhnen-
nia-sbu-vykryla-ponad-700-kolaborantiv (date of application 11/10/2022).



302

Церковська С. З.,
студентка 2 курсу Миколаївського юридичного фахового коледжу

Національного університету «Одеська юридична академія»
Науковий керівник — викладач Дудукіна А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ

Оптимальний руховий режим — найважливіша умова здорового 
способу життя. Його основу складають систематичні заняття фізич-
ними вправами і спортом, ефективно вирішуючі задачі зміцнен-
ня здоров’я і розвиток фізичних особистостей молоді, збереження 
здоров’я і рухових звичок. При виконанні фізичних вправ організм 
людини реагує на задане навантаження відповідними реакціями. 
Активізує діяльність всіх органів і систем, в результаті чого витра-
чаються енергетичні ресурси, підвищується рухливість нервових 
процесів, зміцнюється м’язова і кістково-зв’язкова система. Ціллю 
фізичного виховання у ВНЗ являється формування фізичної куль-
тури студента як системної якості особистості, невід’ємного ком-
понента загальної культури майбутнього спеціаліста, формування 
необхідності студентів у фізичному самовдосконаленні, а також в 
підтримці високого рівня здоров’я через свідоме використання всіх 
організаційно-методичних форм занять фізкультурно-спортивною 
діяльністю. Велике значення для занять фізкультурно-спортивної 
діяльності має гнучкість. 

У повсякденному житті люди, часто виконують різноманітні ак-
тивні дії. Одні з них вимагають незначної амплітуди рухів в суглобах, 
а інші — граничної. Якщо уважно подивитися на виконання певних 
рухових дій, різних людей, то можна переконатися, що амплітуда їх 
рухів, зовсім різна. Наприклад, одна людина може підняти важкий 
предмет, присідаючи, а іншій людині можна лише нахилитися, не 
згинаючи ніг. [2, c.70] Технікою деяких рухових дій взагалі неможливо 
оволодіти, коли людина не має необхідного рівня розвитку рухливос-
ті у суглобах. У побуті та спортивній педагогіці рухливість у суглобах 
позначають терміном гнучкість. 

Гнучкість, як рухова якість — це здатність виконувати рухи з мак-
симальною амплітудою [3, c. 2]. Термін «гнучкість» використовують, 
якщо мають на увазі сумарну рухливість в суглобах всього тіла.

Розрізняють форми прояву гнучкості: 
– пасивну та активну гнучкість; 
– резерв гнучкості; 
– спеціальну та загальну гнучкість.
Активна гнучкість, це коли людина, може виконувати рухи, з ве-

ликою амплітудою, за рахунок власних м’язових зусиль. Показники 
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активної гнучкості це не лише ступінь розтягнутості м’язів, а й силу 
м’язів, які переміщають деякі частини тіла.

Пасивна гнучкість — це максимально можлива амплітуда рухів у 
певному суглобі, яку людина може продемонструвати за допомогою 
зовнішніх сил (відносно цього суглоба), які створюються партнером, 
приладом, обтяженням, дією інших частин власного тіла тощо. По-
казники пасивної гнучкості характеризують ступінь розтягнутості 
м’язів, зв’язок, сухожиллів, які обмежують амплітуду рухів у відпо-
відному суглобі. 

Амплітуда пасивних переміщень майже завжди значно більша за 
амплітуду активних рухів. Різницю між ними називають резервом 
гнучкості. Чим більший резерв, тим легше піддається розвитку актив-
на гнучкість. При виконанні звичайних рухів людина використовує 
лише малу частину гранично можливої рухливості. Але при виконан-
ні деяких спортивних дій рухливість в суглобах може досягати більше 
95 % анатомічної.

Загальна гнучкість — це рухливість у всіх суглобах людського тіла, 
що дозволяє виконувати рухи з максимальною амплітудою.

Спеціальна гнучкість — це значна або навіть гранична рухливість 
лише в окремих суглобах, що відповідають вимогам певного виду ді-
яльності. Для нормальної життєдіяльності людини найбільш необ-
хідна достатня рухливість в суглобах хребта, плечових і тазостегнових 
суглобах [4, c. 187].

Добре розвинена гнучкість сприяє ефективному опануванню ра-
ціональною технікою фізичних вправ. Виконання вправ на гнучкість 
сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності й еластичності 
м’язів, зв’язок і сухожиллів, удосконаленню координації, ефектив-
ному оволодінню технікою фізичних вправ, уникненню травм опор-
но-рухового апарату [1, c. 268].

Недостатній рівень розвитку гнучкості негативно впливає на 
ефективність оволодіння фізичними вправами: подовжується період 
оволодіння технікою вправ, обмежується рівень розвитку інших фі-
зичних здібностей, збільшується напруженість м’язів. Останнє при-
зводить до падіння сили і швидкості і, як наслідок, до виникнення 
втоми. Так, однією з істотних причин травмування опорно-рухового 
апарату є низький рівень розвитку гнучкості. Підвищена гнучкість 
без достатньої м’язової сили може викликати нестійкість суглобових 
з’єднань, що призводять до пошкоджень суглобів. Надмірно гнучкі 
несучі суглоби: колінний, гомілковостопний і тазостегновий, стають 
нестабільними і сприйнятливими до вивихів і травм. Між рівнем 
розвитку гнучкості в різних суглобах залежності не існує. Для жит-
тєдіяльності людини найнеобхіднішою є рухливість у суглобах хреб-
та, плечових, тазостегнових суглобах. Але високий рівень пасивної 
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гнучкості є об’єктивною передумовою якісного розвитку активної 
гнучкості.

У повсякденному житті, професійній та спортивній діяльності 
людям доводиться виконувати різноманітні рухові дії. Одні з них ви-
магають незначної амплітуди рухів в суглобах, а інші — граничної. 
Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати 
рухові дії з великою амплітудою. Проте часто через недостатню елас-
тичність м’язів, зв’язок і сухожиллів вона не може повністю реалізу-
вати ці можливості.

Засоби, вживані при розвитку гнучкості, розділяються також на 
вправи, що розвивають пасивну або активну гнучкість. Розвитку па-
сивної гнучкості сприяють різні пасивні рухи, що виконуються за до-
помогою партнера і різних обтяжили (гантелі, амортизатори, еспан-
дери і ін.), з використанням власної сили (наприклад, притягання 
тулуба до ніг, ніг до грудей, згинання грона однієї руки інший і ін.) 
або власної маси тіла; статичні вправи — утримання кінцівки в по-
ложенні, що вимагає граничного прояву гнучкості.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗБРОЇ  
ТА БОЄПРИПАСІВ КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ

Примітивну хімічну зброю з підручних засобів використовували 
ще в Стародавній Греції. Але в промислових масштабах його стали за-
стосовувати у I Світову війну. Втім, незважаючи на смертоносність 
його дії, хімзброю показало невисоку ефективність. В 1928 році в Же-
неві був підписаний Протокол про заборону використання у військо-
вих діях задушливих, отруйних та інших газів.

Заборона не допомогла, і у II Світову війну країни агресори — Ні-
меччина та Японія — застосовували отруйні речовини: для зачищен-
ня укріплень і каменоломень, де переховувалися партизани.

Хімічна зброя використовувалося й пізніше: у в’єтнамській війні 
(1964–1973) її застосовували обидві сторони, так само як і в ірано-
іракській війні (1980–1988).

Останній раз отруйні речовини заборонили в 1997 році, коли всту-
пила в силу Конвенція про заборону розробки, виробництва, нако-
пичення і застосування хімічної зброї та її знищення. Очікується, що 
повне знищення хімічної зброї очікується до 2017–2019 роках.

Російські військові використовують заборонену хімічну зброю, а 
саме аерозольні гранати К-51. Їх скидають із безпілотників на позиції 
ЗСУ. Декілька таких гранат з дрону окупанти скинули на наших за-
хисників на Донеччині.

За статистикою, на міни припадає десята частина загального числа 
втрат. Бували, щоправда, винятки: у Корейській війні (1950–1953) втра-
ти від них у військах ООН склали 40 %, а у В’єтнамській — 60–70 %.

Міни мають величезний психологічний ефект: змусити солдатів 
наступати по мінному полю (при втратах менших, ніж від артобстрі-
лу) не могли ні наказів, ні погрози. Негуманність цього виду озброєнь 
полягає в тому, що навіть через багато років після закінчення бойових 
дій на них продовжують підривати мирні жителі.

У 1997 році в Оттаві була підписана Конвенція про заборону засто-
сування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних 
мін і про їх знищення. Але незважаючи на рішення Оттавської кон-
венції, заборона повсюдно порушується.

Російська армія активно застосовувала ці міни від початку війни 
на Донбасі — у вересні 2014 року про це повідомляли, зокрема, ко-
мандири батальйону «Азов». 
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У лютому 2022 року російська армія використала їх під час бом-
бардування Харкова, заявляла тодішня генеральна прокурорка 
Ірина Венедіктова, а очевидці знаходили такі міни у Бучі Київської 
області.

Стосовно касетних боєприпасів предтечею цієї зброї можна вва-
жати звичайний мисливський дробовик. Розвитком ідеї стала арти-
лерійська картеч, а потім шрапнель. Перші ж касетні бомби викорис-
товували німці, в 1939 році обрушившие на польські війська звичайні 
бомби, начинені сотнею маленьких бомбочек. До кінця минулого 
століття касетні боєприпаси стали досить ефективним зброєю, що 
довели військові конфлікти того часу.

У 2008 році в Дубліні була підписана Конвенція про заборону за-
стосування, накопичення запасів, виробництва і передачі касетних 
боєприпасів та про їх знищення. Втім, найбільші виробники касет-
них боєприпасів — США, Росія, Китай — це угоду не підписали.

Вже у перший день війни, а саме 24 лютого 2022 року правозахис-
ники задокументували удар російських військ біля лікарні у Вугледа-
рі на підконтрольній Україні частині Донецької області.

Балістична ракета серії 9М79 «Точка» доставила касетну боєго-
ловку 9Н123, яка містила 50 суббоєприпасів. В результаті нападу за-
гинули четверо мирних жителів і ще 10 отримали поранення. Удар 
пошкодив будівлю лікарні, машину швидкої допомоги та цивільні 
автомобілі.

Через чотири дні, 28 лютого, російські війська запустили ракети з 
касетними боєприпасами 9М55К «Смерч» у трьох районах Харкова, 
з’ясувала Human Rights Watch. Кожна з цих ракет зазвичай має 72 суб-
боєприпаси 9N235. У результаті цих ударів по місту загинули дев’ять 
цивільних і 37 були поранені, повідомляє у доповіді Верховний комі-
сар ООН.

7, 11 і 13 березня російські війська випустили касетні боєприпаси 
з систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган» по Миколаєву. Лише 
за останній день вбили дев’ять мирних жителів у черзі біля банкомата.

Фосфорні бомби — це боєприпас, який начинений білим фосфо-
ром. Температура його горіння — близько 800 градусів. Вибухова су-
міш може поширюватися на великій території — до декількох сотень 
метрів. За своєю дією такі бомби нагадують напалм.

«Білий фосфор забезпечує високу температуру горіння, яка пога-
но гаситься. Така бомба може знищувати великі площі та приносити 
величезну шкоду живій силі та техніці», — розповів військовий екс-
перт Сергій Згурець.

Фосфор, який використовується в таких боєприпасах — самоза-
пальний. Він вибухає від контакту з киснем і тому загасити його дуже 
важко. Через високу температуру горіння фосфор призводить до важ-
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ких і хворобливих травм. Вдихання парів може спалювати легені, а 
при попаданні на тіло фосфор продовжує горіти після вибуху.

З 1977 року в Женевську конвенцію був внесений протокол про 
заборону на застосування таких боєприпасів.

25 березня 2022 року у зверненні до лідерів НАТО президент Укра-
їни Володимир Зеленський звинуватив російських військових у за-
стосуванні фосфорних снарядів проти мирного населення: «Сьогодні 
вранці, до речі, було застосовано фосфорні бомби. Російські фосфор-
ні бомби. Знову було вбито дорослих, знову було вбито дітей». 

Так само 22 березня фосфорними бомбами атакували Ірпінь та 
Гостомель Київської області.

У середині травня українська сторона звинуватила російські сили 
в атаці запальними та фосфорними бомбами 9М22С маріупольського 
металургійного комбінату «Азовсталь». 

На той момент ряд мирних жителів, які раніше ховалися на заво-
ді, були евакуйовані за підтримки Міжнародного комітету Червоного 
Хреста та ООН. Тим не менш, на території залишалося близько тисячі 
українських солдатів, російські сили перекрили всі шляхи евакуації з 
Маріуполя.

Термобарична зброя призначена для знищення живої сили про-
тивника та легкоброньованої техніки в умовах, коли вони захищені 
фортифікаційними спорудами, або знаходяться у місті, бо вони за-
хищені від уламків та фугасної дії звичайних боєприпасів.

Спершу, в середині минулого сторіччя, з’явились об’ємно-
детонуючі боєприпаси. Їх принцип дії доволі простий: спочатку вони 
розпилюють вибухонебезпечну рідину, яка змішується із повітрям, а 
після того, як утворюється «хмара» — вона підривається.

Під час вторгнення в Україну 2022 року російські війська засто-
совували термобаричні бомби для підриву нафтозаводу в Охтирці 
28 лютого та під час атаки на Харків 1 березня.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ ВІЙНІ

В наш час тема інформаційних війн дуже багато значить, адже май-
же кожного дня Україна страждає від російської пропаганди. Країна-
агресор у період так званої «спецоперації», що почалася 24 лютого 
2022-го року, намагається якомога сильніше «придушити» патріотизм 
українців шляхом поширення фейкової інформації. 

Відповідно до законодавства України, поняття «інформаційна 
безпека» визначається як стан захищеності життєво важливих інте-
ресів людини, суспільства і держави, при якому запобігається на-
несення шкоди державі через неповноту, невчасність та невірогід-
ність інформації, що використовується; негативний інформаційний 
вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 
несанкціоноване поширення, використання, порушення цілісності, 
конфіденційності та доступності інформації [1].

Ми вважаємо, що використовуючи інформаційний вплив, легше 
викривити ситуацію та перейти до гібридної війни, адже «підпоряд-
кувавши» несправжніми фактами певний відсоток жителів країни, з 
часом легше їх залякувати вже іншими засобами.

Наукові експерти вважають, що інформаційний вплив з метою 
підготовки плацдарму для гібридної війни розпочався щонаймен-
ше в 2004 році, коли стало зрозуміло, що Україна не має наміру за-
лишатися в фарватері російської зовнішньої політики, прагне бути 
самостійним суб’єктом міжнародних відносин. Тоді ж розпочався 
інформаційний вплив РФ, скерований на пропаганду і власного, і 
українського народів проросійськими\антиукраїнськими ідеями за 
рахунок підміни справжньої реальності й історичних подій симуля-
крами (образами того, чого не існує чи не існувало насправді), роз-
повсюдженням напівправди та використанням інших інформаційних 
технологій [2, с. 125].

Наразі не всі науковці дотримуються тієї думки, що станом на кі-
нець 2022-гого року в країні триває гібридна війна, тому що загинуло 
і продовжують гинути багато українців, але є й ті, хто думає що саме 
за допомогою залякування та внутрішнього конфлікту всередині кра-
їни, країна-агресор виграє інформаційну війну.

Інформаційна війна — одна з найрозповсюдженіших війн у сві-
ті, оскільки розповсюдити за допомогою ЗМІ якісь масштабні, але 
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неправдиві новини, легше аніж вводити війська. Люди у XXI століт-
ті стали дуже залежні від інтернету, багато українців потерпають від 
того, що підписавшись на канал з новинами в соціальних мережах 
читають статті невідомого походження і передають їх друзям вважаю-
чи, що це дійсно правда. 

Під впливом інформаційних атак можуть змінюватися світогляд і 
мораль як окремих осіб, так і суспільства загалом, нав’язуються чужі 
інтереси, мотиви, спосіб життя, на перший план виходить аналіз сут-
ності й форм виявів сучасних методів прихованого агресивного впли-
ву, вияву дій, що мають цілеспрямований агресивний характер і які 
суперечать інтересам національної безпеки [3, с. 47].

З приходом нових технологій удосконалюється інформаційна без-
пека і тому дізнатися дуже таємні факти щодо країни або ж важливої 
юридичної особи майже неможливо. 

Українські науковці приділяють увагу поняттю «інформаційна 
безпека» і кожен пояснює її по-своєму. 

У дисертаційному дослідженні Т. Ю. Ткачука, зміст категорії «ін-
формаційна безпека», як і «національна безпека» в цілому, розгляда-
ється з точки зору діяльнісного підходу, визначаючи її передусім як 
процес, а не «стан захищеності» [4, с. 73].

Ю. Муравська інтерпретує інформаційну безпеку як охоронну 
інформацію, яка полягає на ускладненні отримання даних про фі-
зичну природу наявного або планованого стану речей і явищ в їх 
власному просторі функціонування, а також перешкоджанні вне-
сенні змін до інформаційних комунікацій та фізичного знищення 
носіїв інформації [5].

Тому ми можемо сказати що «інформаційна безпека» в інформа-
ційній війні є важливою складовою. На сьогоднішній день ЗМІ су-
сідніх країн намагаються знайти якнайбільше таємної інформації 
стосовно війни та планів щодо неї. Не завжди те, що вони нібито ді-
знаються є вірним і тому потрібно вірити лише офіційним джерелам. 
Росія намагається послабити моральний дух українців використову-
ючи пропаганду та недостовірну інформацію. Українські журналісти 
роблять все, щоб ми дізнавалися справжні факти, але люди, які всти-
гли потрапити під вплив російських ЗМІ, не хочуть довіряти нашим. 
То українці не поважають російську культуру, то вони крадуть газ, або 
ж самі себе вбивають скидаючи на інших відповідальність, саме та-
кими заявами кидається російський уряд, змушуючи народи ненави-
діти один одного, і якщо до початку повномасштабного вторгнення 
людям було все одно на ці заяви, зараз йде відкрита інформаційна та 
гібридна війни. 
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА НАЦІЙ 
НА САМОВИЗНАЧЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Актуальність даної тематики обумовлюється, тим що світова іс-
торія розробила масштабний та досить неоднозначний досвід що до 
реалізації права націй на самовизначення. Закріплення політичної та 
економічної незалежності, територіальної цілісності, ліквідація дис-
кримінації в міжнародних відносинах — проблеми, які споконвіку 
супроводжуються та мають тривалу історію. Однак, ці проблеми не 
мають остаточного вирішення до цих пір. Зокрема, одним з механіз-
мів вирішення цих проблем є право націй на самовизначення. Велику 
роль у свій час він зіграв в процесі деколонізації, а й на сучасність 
його значення не зменшується. На разі право самовизначення нації 
є досить активним предметом обговорення на міжнародній арені, у 
зв’язку з цим, потрібно визначити, що є вимогою для встановлення 
реалізації цього права. 

На сьогодення не відомо, які результати мультикультуралізму че-
кають Україну та увесь світ в цілому. Різнобічність та різноплановість 
інтеграційних процесів у поліетнічних державах, збільшення міжна-
ціональних проблем можуть призвести до активних рухів з самовиз-
начення, у наслідок цього це стане одним із основних та резонансних 
тематик для дискусії на міжнародній арені.
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Серед використаних у роботі слід відзначити роботи таких авторів: 
А. Д. Луговського, Г. В. Касьянова, І. Куяна, Я. Турчина, Н. М. Чере-
вінка. Аналіз наукової літератури показав, що до теперішнього часу 
накопичений багатий теоретичний матеріал і досвід, що до реалізації 
права націй на самовизначення.

В теоретичних аспектах, які багаті на наявність визначень бага-
тьох явищ, завжди виникає суперечні з приводу інтерпретування 
норм права, через збіг форми чи схожість термінів. Саме тому кожний 
конкретний випадок потребує тлумачення та роз’яснення у відповід-
них нормативно-правових актах змісту поняття та окреслення що до 
застосування для нетотожних понять за змістом та обсягом понять.

Досить логічно відмітити дослідження теми з визначення осно-
вних понять, а саме: «самовизначення» та «нація». Термін «само-
визначення» в науковому колі прийнято тлумачити у двох аспектах. 
По-перше, це невід’ємне право кожної людської спільноти на вільне 
облаштування свого громадського та політичного життя і самостійне 
визначення форми правління [4]. По-друге, це принцип організації 
функціонування соціуму, який ґрунтується на природному праві та є 
провідною ідеєю лібералізму [5].

Засновниками цієї політичної течії прийнято вважати саме англій-
ського філософа Дж. Локка та французького просвітника Ж.-Ж. Рус-
со зокрема, яка стала основою конституційних актів в ХІХ–ХХ сто-
літтях. 

Дж. Локк стверджував, що для людей в «додержавні» часи харак-
терний так званий «природний стан». «Суспільство, до виникнення 
держави, — відмічав філософ, — немало «війни всіх проти всіх» [2, 
c. 317]. У свою чергу Ж.-Ж. Руссо відмічав, що через те, що люди не 
можуть створювати нових сил, а можуть лише об’єднувати і спрямову-
вати сили вже наявні, то в них немає іншого засобу самозбереження, 
як, об’єднавшись з іншими людьми, утворити сукупність сил, здатну 
подолати протидію, підпорядкувати ці сили одному рушію і змусити 
їх діяти спільно. Ця сукупність сил може виникнути лише за спільних 
дій багатьох людей; проте, оскільки сила і свобода кожної людини — 
головні знаряддя самозбереження, як може вона їх віддати, не завда-
ючи собі шкоди. Ця складність може бути виражена в таких положен-
нях: знайти таку форму асоціації, яка захищає всією загальною силою 
особистість і майно кожного із членів асоціації та завдяки якій кожен, 
об’єднуючись з рештою, підкоряється, однак тільки самому собі й за-
лишається настільки ж вільним, як і раніше. Таке основне завдання 
дає змогу виконати суспільний договір» [3, с. 39].

Аналізуючи вчення основоположників лібералізму, приходимо до 
того висновку, що всі правила повинні враховувати права та інтереси 
кожного учасника. 
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Досить іншої точки зору притримувались ідеологи такої течії, 
як націоналізму. Французький учений Е. Ренан відзначав, що на-
ція — це та спільнота, яка має спільне історичне коріння: «Нація — 
це велика спільність, створена розуміннями, усвідомленнями жерт-
ви, колись принесеної і готовою до нової (жертви). Вона існувала 
в минулому, вона відновлюється в сучасності реальною дією: розу-
мінням, чітко висловленим прагненням продовжувати життя спіль-
ноти» [1, с. 44]. Головна ідея націоналізму ґрунтується на вірності і 
відданості своїй нації, на політичній незалежністі, на параці на бла-
го власного народу, на утвердженні національної самосвідомості, з 
метою захисту умов життя нації, її території цілісності та духовних 
цінностей. 

Аналізуючи політику прибічників націоналістичної течії, ви-
окремлюємо, що основний принцип вважали те, що самовизначення 
є право на створення за будь-яких обставинах своєї держави: одна на-
ція — одна держава,а існування колоніальних володінь і колоніаль-
них форм це безпосердній прояв гноблення народів.

Характерною відмінністю самовизначення в контексті ліберальної 
та націоналістичної течії зосереджується в тому, що згідно з першою 
це право належить певному населенню територіальної одиниці, а 
друга відстоює це право переважно для представників певної націо-
нальності. Яскравий приклад, це російськомовної спільноти Криму 
та південно-східних регіонів або україномовного населення України. 
Тому рівень цивілізованості націоналістичних ідей залежить саме від 
толерантності до своїх ідеологічних уявлень, які нині, на превеликий 
жаль, є дуже низьким.

Отже, підсумовуючи вище вказаний матеріал, робимо висновок, 
що теоретичне підґрунтя дуже різноманітне, тому інтерпритація в ас-
пектах, які багаті на наявність визначень багатьох явищ, завжди ви-
никає суперечні з приводу тлумачення норм права, через збіг форми 
чи схожість термінів. А історична основа свідчить, що реалізація на-
родом свого самовизначення є однією з найскладніших та найакту-
альніших тематик сьогодення.
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