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СУЧАСНЕ ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Важливим елементом наукового дослідження є піз-
навальні аспекти, що характеризують досліджуване явище чи про-
цес як елемент реальності, відображаючи на темпоральному рівні 
його поточні, реально існуючі на момент пізнання, особливості. Їх 
вивчення дає змогу виявити та узагальнити сучасний стан розвитку 
досліджуваного явища чи процесу, здійснити їх критичний аналіз, 
з’ясувати наявні недоліки функціонування, виокремити перспекти-
ви розвитку, сформулювати і обґрунтувати шляхи їх удосконалення.

Актуальність наукового пізнання закономірностей сучасного 
стану розвитку правоутворення та  його ролі у  забезпеченні прав 
людини підтверджується особливостями самого явища «утворення 
права», що є складовим елементом правової реальності, залежить 
від розвитку суспільства і впливає на нього, а отже, розвивається 
під впливом різноманітних факторів суспільного життя, набуваю-
чи нових характеристик. Розвиток правоутворення є об’єктивно 
зумовленим і може бути досліджений насамперед з точки зору су-
часного стану утворення права. Таке дослідження дасть можливість 
проаналізувати правоутворення під кутом зору його темпоральних 
аспектів, що, з одного боку, зумовлюють його особливості в сучас-
них умовах, а з іншого — визначають потенційні перспективи роз-
витку утворення права, дають змогу змоделювати утворення права 
в  майбутньому, виокремити і  обґрунтувати можливі шляхи його 
удосконалення.

Методологічне значення, на нашу думку, матиме аналіз та  уза-
гальнення існуючих наукових поглядів щодо проблематики сучас-
ного стану правоутворення та  його ролі у  забезпеченні прав лю-
дини. Наголосимо, що в  сучасній юридичній науці досліджувана 
проблема аналізується досить неоднозначно, що пояснюється знач-
ною дискусійністю категоріального розуміння правоутворення; 
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суттєвою активізацією утворення права, що відбувається під впли-
вом потреб сучасного стану суспільних відносин; невизначеністю 
перспектив утворення права, що зумовлено відсутністю єдиного 
доктринального концептуального тлумачення утворення права. 
Аналіз наукових поглядів засвідчує, що більшість учених до харак-
теристики сучасного стану утворення права підходять з точки зору 
його залежності від розвитку суспільства. Отож сучасний стан пра-
воутворення пов’язується з особливостями розбудови суспільства, 
що характеризується як перевагами, так і відповідними недоліками 
процесу утворення права. На думку Е.В. Богмацери, утворення пра-
ва є таким, що відповідає об’єктивно сформованим суспільним від-
носинам. Суспільство — явище динамічне, яке постійно змінюєть-
ся, змінюються й реалії та умови суспільного життя, в яких повинна 
діяти правова норма, а це і призводить до об’єктивної необхідності 
зміни, доповнення або скасування норм права, тобто відбувається 
сам процес утворення права [1, 3–4]. Зазначене дає змогу зробити 
висновок про змінність саме комунікативних зв’язків між суб’єк-
тами соціуму, що зумовлюють і  в  подальшому становлять зміст 
змін усередині самого суспільства, відповідно визначають зміни 
і в утворенні права. Тому і відповідь на питання про стан, проблеми 
і перспективи утворення права слід вивчати крізь призму змін ко-
мунікативно-інституційного характеру. Деякі вітчизняні вчені роз-
кривають особливості сучасного правоутворення з точки зору його 
інструментального призначення та ефективності функціонування. 
У результаті сучасний стан розвитку утворення права можна уявити 
як комплекс різних форм і способів виникнення і буття права, його 
упорядкування і розвитку, а також як результативність їх функціо-
нування, стан упорядкованості права та його дієвості. Зі свого боку 
Л.М. Шестопалова так само характеризує сучасний стан утворення 
права крізь призму поєднання соціального і формально юридично-
го в утворенні права, вказуючи на те, що зазначені аспекти не лише 
визначають виникнення і буття права, а й зумовлюють подальший 
розвиток права, його ефективність і дієвість [2, 105–106], отже, до-
слідження теоретико-правових і  прикладних аспектів сучасного 
стану утворення права має охопити в  тому числі й  питання пер-
спектив його розвитку та ефективності. 

Досить поширеними в  юридичній науці є погляди вчених, 
які критично розкривають проблеми сучасного утворення пра-

ва шляхом виокремлення та  характеристики недоліків сучасного 
правоутворення. Переважно недоліки сучасного утворення права 
виокремлюються і  аналізуються опосередковано, шляхом аналізу 
наявних проблем правового регулювання, недосконалості законо-
давчої бази, неефективності діяльності суб’єктів правотворчості, 
поганої організації діяльності та функціонування держави, органів 
державної влади, їх взаємодії із недержавними суб’єктами тощо. Не-
доліки сучасного правоутворення виявляються у  непослідовності 
розвитку суспільних відносин, що призводить до непослідовності 
розвитку права, його застарілості або невиправданого випереджа-
ючого характеру розвитку [3, 22–23; 4, 35–37; 5, 44–45]; посиленні 
конфліктності інтересів у суспільстві, що значно ускладнює можли-
вість винайдення ефективної моделі впливу права [6, 15–16], оскіль-
ки інтереси в суспільстві дедалі більше набувають різнопланового, 
подекуди суперечливого характеру [7, 100–103; 8, 4–5]; відсутності 
ефективних механізмів своєчасного та повного виявлення об’єктив-
ної необхідності утворення права, що призводить до невідповідно-
сті утвореного права об’єктивним потребам розвитку суспільства 
[9, 321–323]; непрофесійності суб’єктів творення права, результа-
том чого є неякісне формальне закріплення норм права, що в по-
дальшому призводить до високої змінюваності законодавчої бази 
[10, 4–5] тощо. 

Отже, говорячи про стан розвитку досліджуваних явищ, в тому 
числі й правоутворення в Україні, матимемо на увазі, що стан роз-
витку відображає або результат розвитку, що виявляється у відпо-
відних якісних особливостях об’єкта; або конкретний часовий про-
міжок чи момент розвитку об’єкта, що так само виявляється у його 
відповідних якісних особливостях. Стан розвитку процесу пра-
воутворення зумовлений не лише об’єктивними закономірностями, 
але і суб’єктивними аспектами, пов’язаними із впливом на процес 
утворення права самих суб’єктів правоутворення. Можна зробити 
висновок, що «стан розвитку» щодо явища правоутворення харак-
теризує утворення права як реальний феномен, який під впливом 
об’єктивних і  суб’єктивних факторів набуває, змінює або позбав-
ляється якісних особливостей, тим самим впливаючи на якісні 
особливості всієї системи явищ правової реальності. З точки зору 
методології наукового пізнання правоутворення, його здатність до 
розвитку визначає і наявність відповідних станів розвитку на кон-
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кретний часовий момент. Отож, сучасний стан розвитку правоутво-
рення в Україні:

— по-перше, відображає коло, зміст і характер впливу умов і об-
ставин життєдіяльності суспільства, його політико-правової органі-
зації на утворення права в Україні;

— по-друге, є самостійним аспектом пізнання утворення права, 
що відображає якісні особливості утворення права в Україні на сьо-
годні в частині набуття нових, зміни або втрати існуючих якісних 
особливостей;

— по-третє, визначає доцільність застосування конкретного ме-
тодологічного підходу до аналізу та характеристики сучасного стану 
розвитку правоутворення в Україні, засновуючись на пізнавально-
му потенціалі відповідного методологічного підходу;

— по-четверте, потенційно зумовлює перспективи розвитку 
утворення права в Україні та закладає основи для вироблення на-
уково обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів удосконалення 
утворення права в Україні.

Здійснений нами аналіз наукових поглядів на проблематику 
сучасного стану утворення права та його ролі у забезпеченні прав 
людини, доводить, що вони мають переважно розпорошений харак-
тер та  подані у  вигляді окремих ідей, що відображають авторську 
позицію вчених. Вважаємо за доцільне охарактеризувати сучасний 
стан правоутворення в Україні шляхом аналізу й узагальнення його 
переваг і недоліків. Такий аналіз та узагальнення здійснимо відпо-
відно до складових сучасного стану утворення права в Україні, що 
поєднують у  собі аспекти комунікативно-правової зумовленості 
утворення права та його інституційного виявлення. Такими складо-
вими доцільно виокремити:

1) сучасний стан об’єктивної зумовленості утворення права 
в  Україні, тобто реальний режим, становище, що характеризують 
відповідність утворення права об’єктивним економічним, соціаль-
но-політичним, моральним та іншим суспільним потребам у право-
вому впорядкуванні суспільних відносин;

2) сучасний стан юридико-технічної формалізації (закріплення) 
права в Україні, тобто наявний режим, становище, що характеризу-
ють відповідність утворення права юридико-технічним правилам, 
прийомам, способам і засобам надання праву формально визначе-
ного, юридично закріпленого характеру;

3) сучасний стан соціалізації права в Україні, тобто існуючий ре-
жим, становище, що характеризують поширеність правових правил 
на поведінку суб’єктів права, настання можливих, бажаних або не-
обхідних юридичних наслідків у життєдіяльності суспільства.
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Загиней З.А.,
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Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України,
д.ю.н., доцент

ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ, 
ОБМЕЖЕНЬ, ЗАБОРОН

Закон України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014  р. передбачається превентивний антикорупційний меха-
нізм, який включає різні елементи, серед яких чільне місце займають 
антикорупційні вимоги, обмеження та  заборони у  діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування. Аналіз положень вказаного вище Закону дає можли-
вість стверджувати, що доцільно розмежовувати такі поняття, як ан-
тикорупційні вимоги, антикорупційні обмеження та антикорупційні 
заборони. Враховуючи значення слів «вимога», «заборона» та «обме-
ження» в українській мові, доходимо висновку, що антикорупційні 
вимоги — це передбачені у Законі «Про запобігання корупції» норми, 
правила, яким повинні підлягати особи, на яких поширюється цей 
Закон; антикорупційні обмеження  — це передбачені у  Законі «Про 
запобігання корупції» обмежувальні умови відносно антикорупцій-
ної поведінки осіб, на яких поширюється дія цього Закону; антико-
рупційні заборони — це передбачені у Законі «Про запобігання ко-
рупції» правила, які не дозволяють особам, на яких поширюється дія 
цього Закону, здійснювати певні дії під час виконання покладених на 
них обов’язків. Однак у Законі «Про запобігання корупції» немає чіт-
кого відокремлення антикорупційних вимог, обмежень та  заборон. 
Більше того, законодавець у багатьох випадках підмінює ці поняття, 
що зумовлює неоднакове тлумачення положень національного анти-
корупційного законодавства та породжує труднощі на практиці.

Аналіз положень Закону «Про запобігання корупції» дає можли-
вість виокремити три види антикорупційних вимог, обмежень та за-
борон залежно від їх темпоральних властивостей:

1) антикорупційні вимоги, встановлені до моменту виникнення 
повноважень осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (попередні антикорупційні вимоги);

2)  антикорупційні вимоги, обмеження, заборони, які поширю-
ються на час здійснення повноважень особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (по-
точні або «негайні» антикорупційні вимоги, обмеження, заборони). 
Вони діють з моменту виникнення в особи повноважень з виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування і до моменту їх 
припинення у порядку, визначеному у законі;

3)  антикорупційні обмеження, заборони, які виникають після 
припинення повноважень особами, уповноваженими на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування («переживаю-
чі» антикорупційні вимоги, обмеження, заборони). Вони набирають 
чинності з моменту припинення таких повноважень.

Попередня антикорупційна вимога. До моменту виникнення 
повноважень осіб, уповноважених на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, передбачено лише одну анти-
корупційну вимогу: подання електронних декларацій особами, які 
претендують на зайняття посад, зазначених у п. 1, пп «а» п. 2 ч. 1 
ст. 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну по-
саду, за  минулий рік (ч.  3 ст.  45, ст.  46 Закону «Про запобігання 
корупції»).

Поточні або «негайні» антикорупційні вимоги, обмеження, за-
борони. Під час здійснення повноважень особами, уповноважени-
ми на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
вони повинні дотримуватися таких антикорупційних вимог:

1) вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційно-
го конфлікту інтересів (розділ V Закону «Про запобігання корупції»);

2) дотримуватися вимог фінансового контролю у формі подан-
ня декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (статті 45, 46 Закону «Про запобіган-
ня корупції») — основний захід фінансового контролю;

3) дотримуватися вимог додаткових заходів фінансового контро-
лю, що полягають у повідомлення про відкриття суб’єктом деклару-
вання або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-не-
резидента (ч. 1 ст. 52 Закону «Про запобігання корупції»);

4) дотримуватися вимог додаткових заходів фінансового контр-
олю, що полягають у повідомлення про суттєві зміни у майновому 
стані суб’єкта декларування (ч. 2 ст. 52 Закону «Про запобігання ко-
рупції»).
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Під час здійснення повноважень особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вони 
повинні дотримуватися таких антикорупційних обмежень:

1) обмеження приймати подарунки, вартість яких не перевищує 
один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений 
на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких 
подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, 
не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для пра-
цездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки 
(ч. 2 ст. 23 Закону «Про запобігання корупції»);

2) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності (ст. 25 Закону «Про запобігання корупції»);

3) обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону «Про 
запобігання корупції»).

Під час здійснення повноважень особами, уповноваженими 
на  виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
вони повинні дотримуватися таких антикорупційних заборон:

1)  заборона використовувати свої службові повноваження або 
своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання 
НВ для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке 
державне чи комунальне майно або кошти в  приватних інтересах 
(ст. 22 Закону «Про запобігання корупції»);

2)  використовувати безпосередньо або через інших осіб вима-
гати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб 
від юридичних або фізичних осіб: а) у зв’язку із здійсненням таки-
ми особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування; б) якщо особа, яка дарує, перебуває 
в підпорядкуванні такої особи (ч. 1 ст. 23 Закону «Про запобігання 
корупції»);

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального кон-
флікту інтересів (розділ V Закону «Про запобігання корупції»);

4) прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб під-
леглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всу-
переч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних 
інтересів третіх осіб (ч. 2 ст. 28 Закону «Про запобігання корупції»);

5)  одержувати як представник органів державної влади від фі-
зичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, 
нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім ви-

падків, передбачених законами або чинними міжнародними догово-
рами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

«Переживаючі» вимоги, обмеження та  заборони. Після при-
пинення повноважень осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, на них поширюється така 
антикорупційна вимога: подавати декларацію особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
наступного року після припинення діяльності (статті 45, 46 Закону 
«Про запобігання корупції»).

Після припинення повноважень особою, уповноваженою на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, на неї по-
ширюються такі обмеження:

1)  протягом року укладати трудові договори (контракти) або 
вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридич-
ною особою приватного права або фізичними особами — підприєм-
цями, якщо особи протягом року до дня припинення виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали пов-
новаження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття від-
повідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних 
осіб-підприємців;

2) протягом року з дня припинення відповідної діяльності пред-
ставляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 
розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприєм-
ство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на мо-
мент припинення зазначеної діяльності.

Після припинення повноважень осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, на них 
поширюється така антикорупційна заборона: розголошувати або 
використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка 
стала їм відома у  зв’язку з  виконанням службових повноважень, 
крім випадків, встановлених законом. Вона поширюється на все 
життя після звільнення з посади особи, уповноваженої на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином, виокремлення видів антикорупційних вимог, об-
межень та  заборон слугуватиме для подальшого їх дослідження 
та вирішення питання особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, у випадку їх порушення чи 
недотримання.
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ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Необхідність наукової розробки теоретичного кон-
цепту «публічний інтерес» на сучасному етапі розвитку українсько-
го суспільства зумовлена становленням та  розвитком державної 
політики у  сфері європейської інтеграції України, а також ідеями 
європейського адміністративного простору, однією із  цілей яких 
є наближення України до європейських стандартів у сфері адміні-
стративного права взагалі та адміністративно-правової терміноло-
гії зокрема.

Публічний інтерес являє собою категорію, яка виходить за межі 
особистісного, перебуваючи на рівні суспільного. Публічний інте-
рес стоїть в  одному ряді з  такими поняттями, як публічна влада, 
народовладдя, місцеве самоврядування, вибори, референдум тощо.

Етимологічний зміст слова «інтерес» містить у собі: а) увагу до 
кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захо-
плення; б) вагу; значення; в) те, що найбільше цікавить кого-небудь, 
що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, потреби; 
д)  те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось 
прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск. У загальносоціологіч-
ному значенні категорія «інтерес» розуміється як об’єктивно існую-
ча і суб’єктивно усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, 
збудник, спонукання до дії; у психології — як ставлення особисто-
сті до предмета, як до чогось для неї цінного, такого, що притягує. 
В юридичних актах термін «інтерес», враховуючи його як етимоло-
гічне, так і загальносоціологічне, психологічне значення, вживаєть-
ся у широкому чи вузькому значенні як самостійний об’єкт право-
відносин, реалізація якого задовольняється чи блокується норма-
тивними засобами

В основі публічного інтересу знаходиться об’єктивований ін-
терес усього суспільства, що, відповідно, не дозволяє ототожню-

вати публічний інтерес та державний інтерес, який є лише одним 
з  елементів інтересу публічного. У  зв’язку з  цим, треба наголоси-
ти на тому, що для стабільного та прогресивного розвитку україн-
ського суспільства та  Української держави важливо, щоб названі 
інтереси були взаємоузгодженими, не містили у собі елементів, які 
б порушували баланс системи «влада-суспільство». Своєрідним ба-
рометром цього балансу є, наприклад, масові зібрання, наявність 
або відсутність яких, відповідно, свідчить про консенсус або його 
відсутність між владою та суспільством та, відповідно, між держав-
ними та суспільними інтересами.

Регулювання порядку реалізації публічного інтересу суб’єктами 
публічної влади у переважній більшості випадків здійснюється нор-
мами адміністративного права

Доволі часто у чинних нормативних актах можна зустріти такі 
терміни, як інтереси територіальної громади (ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в  Україні»), спільні інтереси (ст.  28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), інтереси 
держави (ст.  26 Бюджетного кодексу України), інтереси місцевого 
самоврядування (ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адмі-
ністрації»), загальнодержавні інтереси (ст. 37 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації») тощо. На наш погляд, названі кате-
горії є різновидом публічних інтересів. Їх застосування можна по-
яснити двома причинами. По-перше, теоретичною нерозвиненістю 
та  слабкою розробленістю поняття публічні інтереси та, по-друге, 
подекуди необхідністю конкретизувати вид або різновид публічно-
го інтересу залежно від сфери юридичного регулювання або завдань 
того чи іншого юридичного акта.

Враховуючи викладене, констатуємо, що публічні інтереси усві-
домлені інтереси усього суспільства або його частини (територі-
альної громади, держави тощо), які є відображенням економічних, 
соціальних та правоохоронних потреб населення. При цьому варто 
розуміти, що публічні інтереси не є простою сукупністю індивіду-
альних інтересів членів суспільства чи його частини. Вони є своє-
рідною квінтесенцією (поєднанням) інтересів членів суспільства, 
тобто об’єднують у собі лише ті інтереси, які в однаковій мірі є важ-
ливими для кожного члена суспільства (інтерес дихати чистим пові-
трям, інтерес користуватися безпечним громадським транспортом, 
інтерес доступу до об’єктів міської інфраструктури, інтерес жити 
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у безпечному (не криміногенному) місті тощо). Отже, в якості пу-
блічного інтересу треба визнати такий інтерес, «доступ» до якого 
має будь-яка особа на безумовній основі.

Регулювання порядку задоволення та  реалізації публічного ін-
тересу суб’єктами адміністративного права здійснюється переваж-
но за допомогою норм адміністративного права.

Орел Л.В.,
завідувач кафедри публічного та приватного права
Факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка,
д.ю.н., доцент

ПРАВО НА КОНКУРЕНЦІЮ: 
ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Конкуренцію можна визначити як змагання між 
особами певного виду діяльності, що забезпечує завдяки їх власним 
досягненням здобуття ними певних переваг. Немайнове право на 
конкуренцію може допомогти втілити прагнення осіб до самоствер-
дження, до утвердження принципів і тенденцій соціального розвит-
ку. Воно повинно служити особам у протиборстві з недобросовіс-
ною поведінкою інших осіб.

До конкурентного законодавства можна віднести Конституцію 
України, в статті 42 якої сказано, що держава забезпечує захист кон-
куренції у підприємницькій діяльності та не допускаються зловжи-
вання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження 
конкуренції та недобросовісна конкуренція, Господарський кодекс 
України, який присвячує економічній конкуренції численні норми, 
Закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про 
захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет», 
«Про природні монополії», ряд указів та розпоряджень Президен-
та, постанов Кабінету Міністрів, актів Антимонопольного комітету 
та міжнародні угоди. Проте немайнове право на конкуренцію, яка 

б не обмежувалась економічними відносинами, законодавством не 
врегульоване.

Вільна конкуренція може слугувати прикладом одного з ефек-
тивних механізмів соціальної регуляції. Конкуренція в суспільстві 
призводить до безперервного оновлення ринку й необхідності по-
стійного вивчення ринкової ситуації з метою догодити споживаче-
ві, до більш швидкої появи і розвитку нових галузей та технологій 
у результаті конкурентних відносин. Вона заохочує і сприяє інно-
ваційному процесу, який усе частіше стає обов’язковою умовою 
соціального прогресу та  невіддільним атрибутом у  конкурентній 
боротьбі. 

Поширення конкуренції призводить до зміни мотивів поведін-
ки та  діяльності особи, до мобілізації творчих сил, потрібних для 
ствердження, реалізації і розвитку. Конкуренція сприяє вдоскона-
ленню трудових навичок, кваліфікації, підвищенню пізнавальної 
та підприємницької активності її соціальних суб’єктів.

У загальному розумінні право на конкуренцію — це можливість 
суперництва з використанням різних методів конкурентної бороть-
би, що не суперечать законодавству, звичаям, вимогам добропоряд-
ності, розумності, справедливості та не завдають навмисно шкоди 
конкурентам або їх діловій репутації. Право на конкуренцію у цьо-
му розумінні є немайновим правом, яке необхідно врегулювати ци-
вільним законодавством.

Зміст права на конкуренцію в літературі визначається трьома 
правомочностями: право на власні дії, право вимагати певної по-
ведінки від зобов’язаних осіб, право на захист у  разі його пору-
шення. 

Першою правомочністю визначається право особи змагатися 
з конкурентами на тому або іншому ринку. Вони здійснюють ці дії 
за своєю волею та у своїх інтересах. Ці дії полягають у досягненні 
переваг над конкурентами. Особа може вимагати від конкурентів, 
щоб вони не порушували його право на конкуренцію, а у випадку 
його порушення — має право на його захист. 

Змістом права на конкуренцію, на наш погляд, є правомочності 
щодо володіння, користування і  розпорядження таким нематері-
альним благом, як вільна добросовісна конкуренція. Правомочність 
щодо володіння означає, що особа повинна мати вільні та рівні з ін-
шими суб’єктами умови для здійснення своїх функцій, розвитку 
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своєї діяльності, якщо це не суперечить закону та моральним заса-
дам суспільства. Правомочність щодо користування означає мож-
ливість використовувати всі можливі законні добросовісні засоби 
для випередження конкурентів у своїй діяльності, для досягнення 
найкращих результатів, які дозволяють бути першими серед інших 
осіб, що займаються такою ж діяльністю. Розпорядження конкурен-
цією передбачає можливість змінювати умови для конкурування, 
змінювати свою діяльність, коло конкурентів, типи конкурентної 
поведінки. 

Таким чином, право на конкуренцію — це немайнове право осіб 
на змагальність, суперництво з  іншими особами певного виду ді-
яльності, використання різних методів конкурентної боротьби, що 
не суперечать законодавству та моральним засадам, для досягнення 
кращих результатів своєї діяльності та здобуття ними переваг серед 
інших осіб.

Зміст права на конкуренцію становлять правомочності щодо во-
лодіння, користування і розпорядження таким нематеріальним бла-
гом, як вільна добросовісна конкуренція. 

Порушеннями права на добросовісну конкуренцію, згідно з Гос-
подарським кодексом України, є: неправомірне використання діло-
вої репутації, створення перешкод іншим суб’єктам у процесі кон-
куренції та  досягнення переваг у  конкуренції, неправомірне зби-
рання, розголошення та використання комерційної таємниці. 

У цьому випадку право на добросовісну конкуренцію перепліта-
ється з немайновим правом на ділову репутацію та інформаційними 
правами. У результаті, захист права на добросовісну конкуренцію 
може паралельно йти разом із захистом інших немайнових прав. 

Захист права на конкуренцію і його способи повинні залежати 
від видів порушення цього права, які можуть проявлятися в  різ-
номанітних діях. Захист від неправомірних дій конкурентів особи 
на практиці трапляється лише як захист економічної конкуренції. 
На сьогодні захист немайнового права на конкуренцію можливий 
із використанням права на ділову репутацію. Дане дослідження по-
винно стати новим етапом для наукового пошуку способів захисту 
цього права.
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Академічна свобода є органічною
 частиною

 полі-
тичної волі держ

ави, гарантією
 реалізації прав людини і ключовою

 
демократичною

 цінністю
. Держ

авні діячі повинні усвідомлювати 
той факт, щ

о при обмеж
енні академічної свободи, при здійсненні 

тотального контролю
 над наукою

 свобода суспільства перестане іс-
нувати. Як ствердж

ував свого часу авторитетний англійський фізик, 
хімік і філософ М

айкл П
оланьї, знання і моральність переплітаю

ть-
ся у багатьох віднош

еннях [1, 308]. Ц
е пов’язано з тим, щ

о знання 
носять моральний характер. Вони ґрунтую

ться не на безособових, 
абстрактних методологічних нормах, а на гуманістичних прави-
лах, прийнятих в науковому товаристві. Звідси, завдання науки —

 
культивація моральних цінностей, в перш

у чергу, таких, як свобода 
і справедливість.

У ст. 10 Європейської конвенції про захист прав людини і осно-
вополож

них свобод 1950 р. закріплено право на свободу вираж
ення 

поглядів, одним із сегментів якого є академічна свобода.
У змістовному сенсі право на свободу вираж

ення слід розгля-
дати як «свободу дотримуватися своїх поглядів, одерж

увати і пере-
давати інформацію

 та ідеї без втручання органів держ
авної влади 

і незалеж
но від кордонів» [2]. Ц

е право мож
е бути обмеж

ено тіль-
ки в «інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку, для запобігання заворуш

енням чи злочинам, 
для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав ін-
ш

их осіб, для запобігання розголош
енню

 конфіденційної інформа-
ції або для підтримання авторитету і безсторонності суду» [2].

Держ
ави по-різному описую

ть меж
і «академічної свободи» 

в своєму законодавстві. Так, в п. 3 ст. 5 О
сновного закону Ф

едера-

тивної Республіки Н
імеччини 1949 р. зафіксовано полож

ення про 
те, щ

о мистецтво і наука, дослідж
ення і викладання вільні, щ

о сво-
бода викладання не звільняє від вірності Конституції» [3, 182]. Від-
силаючи до конституційних норм, німецький законодавець нагадує 
з одного боку, про формулу ubi jus incertum

, ibi nullum
 (в ю

ридично-
му побуті —

 «щ
о не заборонено, то дозволено», в буквальному пе-

рекладі —
 «якщ

о закон не визначений, то закону немає»), з інш
ого 

боку, про ступінь відповідальності вченого і служ
ителя мистецтва 

перед держ
авою

. У ст. 18¹ О
сновного закону Ф

РН
 говориться про 

те, щ
о той, хто використовує свободу викладання (абзац 3 ст. 5) для 

боротьби проти основ вільного демократичного ладу, втрачає це 
право, а факт і меж

і втрати зазначених прав визначаю
ться ріш

ен-
ням Ф

едерального Конституційного Суду. І це закономірно. Як свід-
чить ст. 20а¹ О

сновного закону Ф
РН

: «Держ
ава, усвідомлюючи від-

повідальність за майбутні покоління, здійсню
є охорону природних 

основ ж
иття в рамках конституційного ладу і відповідно до закону 

і права за допомогою
 виконавчої влади та правосуддя».

Конституція Іспанії 1978 р. закріплю
є права на вільне вираж

ен-
ня і пош

ирення поглядів, ідей і думок усно, письмово чи інш
ими 

засобами; технічну, наукову, худож
ню

, літературну творчість і ви-
робництво; право на академічну свободу (п. 1 (а, b, с) ст. 20); ви-
знає свободу освіти (п. 1 ст. 27); встановлю

є, щ
о «освіта має на меті 

всебічний розвиток людської особистості на основі поваги демокра-
тичних принципів суспільного ж

иття і основних прав і свобод» (п. 2 
ст. 27); визнається автономія університетів (п. 10 ст. 27) [4, 375, 377]. 
О

бмеж
ити ці свободи мож

уть тільки інтереси інш
их громадян і дер-

ж
ави [4, 375].

Виходячи з полож
ень ст. 55 Конституції Іспанії, права на віль-

не вираж
ення і пош

ирення поглядів, ідей і думок усно, письмово 
чи інш

ими засобами мож
уть бути припинені у разі прийняття рі-

ш
ення про введення надзвичайного або стану облоги (п. 1 ст. 55). 

§ 2 п. 2 ст. 55 Конституції Іспанії закріплю
є полож

ення про те, щ
о 

«невиправдане використання і перевищ
ення повноваж

ень, визна-
них у даному законі, тягне за собою

 кримінальну відповідальність 
за поруш

ення визнаних законами права і свобод» [4, 382].
У ст. 21 Конституції Італійської Республіки 1947 р. закріплено 

полож
ення про загальне право вільно висловлювати свої думки 

в усній, письмовій і будь-який інш
ій формі їх пош

ирення. П
о кон-
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тексту цієї статті зрозуміло, щ
о законодавець пош

ирював її дію
, 

перш
 за все, на засоби масової інформації. Згадка про академічну 

свободу міститься в ст. 33, в якій мовиться про те, щ
о «мистецтво 

і наука вільні і викладання їх вільно» (абзац 1 ст. 33), «установи 
високої культури, університети та академії маю

ть право приймати 
власні статути в меж

ах, встановлених законами держ
ави» (абзац 6 

ст. 33) [5, 428].
Н

а відміну від німецьких та іспанських законодавців, італійський 
законодавець не виписав в окремій статті потенційно мож

ливі об-
меж

ення академічної свободи. В контексті недоторканності свободи 
особи (ст. 13) та її ж

итла (ст. 14) італійський законодавець закріпив 
полож

ення про немож
ливість затримання, огляду або обш

уку або 
інш

ого обмеж
ення свободи, інакш

е, як «на підставі мотивованого 
акту судової влади і тільки в порядку, передбачених законом» (аб-
зац 2 ст. 13) та «відповідно до гарантій, передбачених для охорони 
особистої свободи» (абзац 2 ст. 14). О

кремо вказується на те, щ
о 

у виняткових випадках, тимчасові заходи мож
уть приймати органи 

держ
авної безпеки (абзац 3 ст. 13).

П
ро суть «академічної свободи» в українській держ

аві мож
на 

судити виходячи зі ст. 34 і 54 Конституції України, які гарантую
ть 

«право на свободу думки і слова, на вільне вираж
ення своїх поглядів 

і переконань» (ст. 34 Конституції України 1996 р.) і свободу «літера-
турної, худож

ньої, наукової і технічної творчості, захист інтелекту-
альної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, щ

о виникаю
ть у зв’язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності» (ст. 54 Конституції України 1996 р.) [6]. 
У продовж

ення логіки авторів української Конституції, сформу-
льовано поняття «академічної свободи» в п. 1.3 ст. 1 Закону «П

ро 
вищ

у освіту» 2014 р., яка розглядається як «самостійність і незалеж
-

ність учасників освітнього процесу під час провадж
ення педагогіч-

ної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 
щ

о здійсню
ється на принципах свободи слова і творчості, пош

и-
рення знань та інформації, проведення наукових дослідж

ень і ви-
користання їх результатів та реалізується з урахуванням обмеж

ень, 
встановлених законом» [7].

Український законодавець досить чітко вказав меж
і, щ

о ліміту-
ю

ть реалізацію
 вищ

евказаних прав і свобод: інтереси національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з ме-

тою
 запобігання заворуш

енням чи злочинам; охорона здоров’я на-
селення; захист репутації або прав інш

их людей; запобігання роз-
голош

енню
 інформації, одерж

аної конфіденційно, або для підтри-
мання авторитету і неупередж

еності правосуддя (ст. 34 Конституції 
України) [6].

П
ри всій видимій ясності суті «академічної свободи» очевидно, 

щ
о на практиці не завж

ди просто реалізувати це право. Н
аслідками 

ш
ирокого і не завж

ди доступного тлумачення цього поняття стаю
ть 

поруш
ення права на свободу вираж

ення.
Ш

ирокого розголосу набув приклад з практики Європейського 
суду з прав людини (П

останова II Секції ЄСП
Л по Справі Сапан про-

ти Туреччини (Sapan v. Turkey) (N
 44102/04) від 8 червня 2010 року), 

де основним фігурантом справи став турецький поп-виконавець 
Таркан. У цій справі ЄСП

Л підкреслив важ
ливість академічної сво-

боди вираж
ення в контексті дотримання ст. 10 ЄКП

Л. Справа за-
чіпала проблему публікації книги під назвою

 «Таркан —
 анатомія 

зірки» (Tarkan —
 yıldız olgusu). У перш

ій частині книги був проа-
налізований феномен появи слави як явищ

а в Туреччині. У другій 
частині мова йш

ла про Таркана. За скаргою
 співака турецькі суди 

наказали заареш
тувати книгу. Таркан наполягав на тому, щ

о книга 
заподію

є ш
коду його імідж

у і особистим правам. ЄСП
Л встановив, 

щ
о вилучення книги поруш

ило ст. 10 ЄКП
Л з причини того, щ

о кни-
га відтворювала частину докторської дисертації. Суд наголосив на 
важ

ливості академічної свободи і вказав на те, щ
о, використовуючи 

наукові методи, в книзі розглядався соціальний феномен слави. Ви-
лучення книги прирівню

ється до втручання в здійснення свободи 
вираж

ення поглядів заявника [8].
17 травня 2005 р. представники держ

ав і урядів держ
ав-членів 

Ради Європи розробили П
лан дій, згідно з яким вони будуть спри-

яти реалізації основних цінностей —
 прав людини, верховенства 

закону та демократії [9]. Для цього в університетську освіту і про-
фесійну підготовку в повній мірі були включені такі дисципліни, як: 
«М

іж
народно-правові механізми захисту прав людини», «П

рактика 
ЄСП

Л» та інш
і. З цією

 ж
 метою

 Рада Європи направила свої зусилля 
на підготовку викладачів до діяльності, заснованої на прийнятті де-
мократичного розвитку, історії та між

культурного розуміння. 
У Рекомендаціях Комітету М

іністрів Ради Європи, ухвалених 
20 червня 2012 р., йш

лося про роль і відповідальності держ
авних 
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органів у заохоченні інституційної автономії та академічної свобо-
ди як найваж

ливіш
их особливостей їх національних систем освіти. 

У документі було зафіксовано полож
ення про те, щ

о «академічна 
свобода повинна гарантувати право як установ, так і окремих осіб 
на захист від необґрунтованого зовніш

нього втручання з боку дер-
ж

авних органів або інш
их осіб» [10].

П
риходячи в аудиторію

 сучасного університету, викладач по-
винен розуміти своє головне завдання —

 формування творчої, ці-
лісної, незалеж

ної особистості, схильної до критичного мислення 
і приймаючої відповідальність за свої дії.

Академічна свобода —
 природний стан вченого. Вона є конкрети-

зацією
 свободи людини (природне право). Для держ

ави академічна 
свобода —

 найвищ
е досягнення, гарантія його розвитку і існуван-

ня, провідний принцип ліберальної демократії. О
б’єктивні та неза-

леж
ні викладки вченого дозволяю

ть держ
авним муж

ам отримувати 
інформацію

 (статистика, показники економічного розвитку, індекс 
соціального добробуту та ін.) про реальний стан речей (адж

е нау-
ка —

 це відображ
ення реальності). Відмова від академічної свободи 

веде до загибелі держ
ави в політичному, економічному, соціальному 

і культурному сенсах. Звідси основне завдання українських універ-
ситетів —

 переломлення позитивного досвіду університетів Н
імеч-

чини, Іспанії, Італії через призму власних реформ у системі вищ
ої 

освіти.СПИ
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Здійснюючи інтерпретаційну діяльність Конститу-
ційний Суд України гарантує верховенство Конституції України, за-
безпечує дієвість її полож

ень. Адж
е саме в процесі тлумачення від-

бувається з’ясування та роз’яснення їх змісту, розкривається «дух» 
Конституції України. Враховуючи особливу значущ

ість діяльності 
органу конституційної ю

стиції для виріш
ення колізій і конфліктів, 

які виникаю
ть у конституційно-правовому полі України, правиль-

ного розуміння і застосування конституційних норм з урахуван-
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ням реалій сьогодення, вкрай важ
ливим є здійснення конституцій-

но-правового дослідж
ення проблем, які виникаю

ть у процесі інтер-
претаційної діяльності Конституційного Суду України [1, 52].

Аналіз конституційних подань до КСУ щ
одо тлумачення поло-

ж
ень Конституції України вказує на те, щ

о здебільш
ого уповнова-

ж
ені суб’єкти аргументую

ть їх тим, щ
о неоднозначне розуміння 

та викривлене тлумачення цих полож
ень призводить до неодно-

значної практики їх застосування органами публічної влади, щ
о 

в свою
 чергу переш

кодж
ає належ

ній реалізації їх повноваж
ень, їх 

прав та свобод. Так, у конституційному поданні 59 народних депу-
татів України щ

одо офіційного тлумачення полож
ень ч. 3 ст. 62, ч. 1, 

3 ст. 80 Конституції України аргументом необхідності тлумачення 
КСУ даних полож

ень є неоднозначне розуміння та викривлене тлу-
мачення цих норм, щ

о призводить до грубого поруш
ення гарантій 

діяльності народних депутатів. П
ри цьому у поданні здійсню

ється 
аналіз законодавства України, яке встановлю

є гарантії діяльності 
народних депутатів, наводяться приклади таких поруш

ень. 
О

тж
е, підставами для звернення до КСУ з питань тлумачення 

Конституції України є:
—

 неоднозначне розуміння та викривлене тлумачення полож
ень 

Конституції України органами публічної влади;
—

 породж
ення конфліктних ситуацій;

—
 різна практика органів публічної влади при застосуванні 

полож
ень Конституції України, щ

о призводить до поруш
ень прав 

і свобод особи.
Н

еобхідно зазначити, щ
о, згідно зі ст. 62 Закону України «П

ро 
Конституційний Суд України», КСУ мож

е відмовити у відкритті 
конституційного провадж

ення у зв’язку з невідповідністю
 консти-

туційного подання встановленим вимогам. До таких вимог нале-
ж

ить і належ
не обґрунтування підстав конституційного подання до 

КСУ. О
тж

е, при відсутності належ
ного обґрунтування підстав, які 

спричинили потребу в тлумаченні КСУ мож
е відмовити у розгляді 

конституційного подання.
Аналіз практики КСУ свідчить, щ

о нерідко суб’єкти конститу-
ційного подання не належ

ним чином обґрунтовую
ть необхідність 

здійснення офіційного тлумачення полож
ень Конституції Украї-

ни, щ
о призводить до відмови у відкритті відповідного конститу-

ційного провадж
ення. Так, Велика палата КСУ своєю

 ухвалою
 від 

31.05.2008 р. №
 28-у/2018 відмовила у відкритті конституційного 

провадж
ення за конституційним поданням Уповноваж

еного Вер-
ховної Ради України з прав людини щ

одо офіційного тлумачення 
полож

ень ч. 1 ст. 9 Конституції України [2, 12].
Іщ

е однією
 вимогою

 прийнятності конституційного подання 
КСУ щ

одо тлумачення Конституції України є те, щ
о воно повинно 

бути оформлено держ
авною

 мовою
 (ч. 1 ст. 74 Закону України «П

ро 
Конституційний Суд України). Така вимога є не особливістю

, а ско-
ріш

е логічною
 практикою

 усіх органів держ
авної влади.

Конституційне подання надсилається пош
тою або подається без-

посередньо уповноваж
еними суб’єктами до Секретаріату КСУ, який 

згідно з п. 6 ч. 2 ст. 44 та ч. 1 ст. 57 Закону України «П
ро Конститу-

ційний Суд України» здійсню
є його реєстрацію. П

ри цьому в даному 
випадку не має значення відповідність його оформлення [3, 145]. Усі 
без винятку конституційні подання підлягаю

ть реєстрації ш
ляхом 

внесення інформації про них до автоматизованої системи «Доку-
ментообіг КСУ» із проставлянням автоматично сформованого уні-
кального реєстраційного індексу, дати та часу надходж

ення (ч. 6 § 39 
Регламенту КСУ). Інформація про звернення до Суду із зазначенням 
дати надходж

ення та реєстраційного номера кож
ного з них розміщ

у-
ється на веб-сайті (ч. 7 § 39 Регламенту КСУ) [4, 84]. У подальш

ому, 
згідно з п. 6 ч. 2 ст. 44 та ч. 2 ст. 57 Закону України «П

ро Конститу-
ційний Суд України», ч. 8 § 39 Регламенту КСУ, Секретаріат здійсню

є 
їх попередню перевірку на відповідність законодавчо встановленій 
формі впродовж

 одного робочого дня з дня їх реєстрації.
Доцільно звернути увагу на те, щ

о фактично такі ж
 вимоги вста-

новлюю
ться і для конституційної скарги. О

днак, п. 2 ч. 3 ст. 57 Зако-
ну України «П

ро Конституційний Суд України» передбачає у разі не-
відповідності форми конституційної скарги право уповноваж

еного 
суб’єкта повторно звернутися до КСУ з належ

но оформленими до-
кументами. В той ж

е час такого права для суб’єктів конституційного 
подання ні у Законі України «П

ро Конституційний Суд України», ані 
у Регламенті КСУ не передбачено [5, 166]. Безперечно, враховуючи 
особливості правового статусу суб’єктів конституційного подання, 
ніби не виникає питань із належ

ним оформленням останнього [6, 
12]. Усі вони, на відміну від фізичних осіб, повинні бути обізнані 
з особливостями документообігу, порядком оформлення, реєстрації 
документів тощ

о [7, 82].



26 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
27

О
днак, як свідчить практика, існую

ть поодинокі випадки непра-
вильного оформлення відповідних документів. Ц

ей факт, безпереч-
но, повинен бути підставою

 для відмови у розгляді справи. О
днак, 

на наш
 погляд, це не мож

е бути підставою
 для відмови у їх розгляді 

за умови виправлення недоліків та належ
ного їх оформлення. Від-

повідно, пропонуємо доповнити ст. 57 Закону України «П
ро Консти-

туційний Суд України» та Регламент КСУ полож
енням, яке встанов-

лювало б право повторного звернення суб’єкта, уповноваж
еного на 

конституційне подання, з дотриманням законодавчо встановлених 
вимог.

Н
а підставі аналізу розвитку інституту тлумачення Конститу-

ції в Україні та точок зору вчених-правознавців обґрунтовується 
доцільність закріплення права тлумачити Конституцію

 України 
за єдиним органом конституційної ю

рисдикції —
 Конституційним 

Судом України, щ
о відповідає світовій практиці конституціоналіз-

му. Ц
е безумовно сприятиме правильному, глибокому розумінню

 
дійсного змісту Конституції України та її полож

ень з позиції права, 
а не політики, забезпечить належ

не їх застосування у правозасто-
совчій практиці. 
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О
дним з непізнаних наукою

 аспектів людського 
ж

иття є сенс його сутності, щ
о з давніх часів намагаю

ться пояснити 
особливі групи людей, які ж

ивуть в суспільстві та у різні часи в різ-
них держ

авах називались ж
ерцями, пророками або мудрецями-ду-

хівниками, а в наш
 час філософами, соціологами, служ

ителями релі-
гійних культів або теологічної науки. В різні часи і у різних народів 
уявлення про створення світу, його значення і роль людини в ньому 
мали свої особливості. Історії відомі розквіт грецької цивілізації з її 
політеїзмом, і морок середньовіччя з його монотеїзмом та святою

 
інквізицією

, істотний ривок ідейності і моральності за радянської 
влади з її атеїзмом та різке зубож

інням людей у «демократичний» 
період наш

их днів зі ш
тучною

, примітивною
, малограмотною

 «ре-
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лігійністю
» народу, свідомість якого в наш

ій країні розірвана між
 

декількома церквами і безліччю
 сект.

Людина наділена нематеріальною
 субстанцією

, яку ми називаємо 
духом. Саме вона є наш

им справж
нім Я, а фізичні тіла лиш

е даю
ть 

мож
ливість діяти в матеріальному світі, поступово набуваючи но-

вого досвіду для духу [1]. Н
аукові знання, накопичені суспільством 

про будову всесвіту, сьогодні вж
е не вміщ

аю
ться, як в меж

і теоло-
гічної науки, так і в меж

ах природних наук, формується особлива 
галузь науки про духовність навколиш

нього середовищ
а, принципи 

її функціонування в «позаматеріальному», «позаречовому», «зак-
вантовому» просторі. Явищ

а цього простору супроводж
ую

ть нас, 
виявляю

ться в реальності та маю
ть закономірності, як-от інтуїція, 

біосенсорика, телепатія, духовний зір, зміна подій та інш
е, щ

о доз-
воляє систематизувати, упорядкувати їх і вивчати. Н

а сьогодні ві-
домо багато людей, щ

о володію
ть такими здібностями, і кількість їх 

продовж
ує зростати, особливим феноменом є діти індиго. Такі здіб-

ності у деяких людей проявляю
ться самі собою

, а деякі розвиваю
ть 

їх за допомогою
 певних методик. Н

аявність цих фактів говорить 
про те, щ

о в суспільстві виникла потреба в систематизації таких ду-
ховних знань, створенні методик їх вивчення та необхідності нав-
чання їх основам. Ц

е дозволить прискорити розвиток суспільства 
і створити наукові основи духовних знань, які могли б сконцентру-
ватися, наприклад, в Академії Духовних Н

аук, аналогів якої поки 
немає. Вона об’єднає представників різних релігійних організацій, 
наукові кола філософів, теологів, біомеханіків, фізиків, соціологів, 
психологів та інш

их [2]. Ц
е абсолю

тно новий етап в розвитку науко-
вого уявлення людей про принципи світобудови, щ

о управляється 
всеохоплюючим розумом, створена взаємодією

 всієї безлічі елемен-
тарних явищ

, які утворюю
ть поле своєї взаємодії або наш

 Всесвіт, 
про щ

о писав В.І. Вернадський у своєму вченні про ноосферу [3].
М

ож
ливо, у свій час така наука отримає назву «еніологія» (знан-

ня про енерго-інформаційну сутність об’єктів простору та їх вза-
ємодію

) або інш
у назву, наприклад, КІТ (квантово-інформаційна 

теорія) або езотерична супсоніка. Н
а створення відповідного мате-

ріального комплексу, обслуговуючого цю
 сферу людської діяльно-

сті, будуть потрібні ресурси. Для цього доведеться об’єднати весь 
накопичений обсяг знань з наукової і практичної теології. Ц

е велика 
робота, якою

 сьогодні в світі не займається ж
одна держ

ава. Н
аш

а 

православна церква мож
е виступити ініціатором цього процесу 

і подолати той догматизм і консерватизм, який присутній в офіцій-
них церквах. Адж

е одна віра в Господа, без вміння управління його 
часткою

, щ
о нам дана в розпорядж

ення у вигляді душ
і, не дозволяє 

взаємодіяти людині з інш
им, не земним, а духовним світом —

 серед-
овищ

ем тонкоміру.
Ц

і знання даю
ть духовні (езотеричні) науки і практики різних 

вчень, збереж
ені в глибинних пластах духовності народів, завдяки 

існуючим в них носіям цих знань. Вони могли б відкрити нам таєм-
ниці безсмертя і духовної гармонії, які сьогодні нам не відомі. Тому 
ми не стримуємося від багатьох непотрібних вчинків в наш

ому ма-
теріальному світі, світі пристрастей і баж

ань, які змуш
ую

ть страж
-

дати не тільки нас, наш
их близьких, а й оточуючих.

О
дним з цікавих явищ

 духовного і соціального ж
иття мож

на вва-
ж

ати монастирі. Н
а ж

аль, вони, як нові моделі економічних відносин 
не стали провідними в держ

аві економічними моделями справедли-
вого розподілу додаткового продукту і духовної гармонії. Але і сьо-
годні вони маю

ть право на існування в нових технологічних і соці-
альних організаційних формах. М

онастирі, як відомо, існую
ть сотні 

років. То постає питання, чому не використовувати їх досвід для 
культивування нових суспільних відносин? Ф

актично в особі церкви 
мож

ливо отримати інш
е, альтернативне суспільство з високою ду-

ховністю і справедливими виробничими відносинами, але це зовсім 
інш

а доктрина існування суспільного господарського механізму.
Китай сьогодні веде підготовку своєї управлінської еліти в мо-

настирях з малих років. Там вони проходять спеціальну підготовку, 
гартую

ть дух і тіло. Н
ам відомо, щ

о монастирі були місцями духов-
них поселень, але церковні догмати з одного боку та протидія світ-
ській владі монархів з інш

ого боку не дозволили їм розш
иритися 

і пош
иритися по всій території, перетворитися в духовно-економіч-

ні ордена, тому вони залиш
илися в своїй первинній формі і не змог-

ли стати єдиним сектором національної економіки держ
ав.

М
и усунули ряд інститутів духовності і моралі, щ

о існували 
за радянських часів, але натомість нічого не створили. В армії були 
політруки, на виробництві —

 наставники, ветерани, в сім’ї —
 хре-

щ
ені, бабусі, дядьки. Сьогодні нам відповіді на проблеми світсько-

го ж
иття і економіки свящ

еники відповіді дати не в змозі, тому щ
о, 

проблеми, пов’язані з економічною
 сферою

, виріш
увати потрібно 
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на землі і на основі професійних знань. Ц
ерква завж

ди засудж
увала 

тягу до багатства, а банківська діяльність досі не отримала благосло-
вення. П

отрібен сучасний інститут фахівців психологів, які знаю
ть 

суспільні закони і принципи розвитку, потрібна відповідна матері-
альна база, яку мож

на використовувати для спілкування людей і от-
римання нових духовних знань.

Існує безліч питань як до церкви, так і до держ
ави, які давно 

пора виріш
увати спільно на основі нових підходів і нового бачен-

ня реальності, щ
о буде на користь наш

ому народові, підніме його 
духовність і послуж

ить зростанню
 ролі наш

ої нації в світі та її між
-

народного авторитету. П
ерехід від сліпої віри в існування царства 

бож
ого і тонкомірного світу до осягнення на практиці його законів 

відкриє дорогу в майбутнє зовсім інш
ого плану, як за формою

, так 
і за змістом.

У наш
их знаннях існує велика прогалина про арійську віру на-

ш
их предків, описану у Ведах, вірніш

е —
 про духовні знаннях, які 

їм були відомі від працивілізації. В ній є відповіді на багато питань 
устрою

 світобудови, нас самих і наш
ої взаємодії з природою

, але ми 
досі не знаємо істини про те, як вона була замінена на християнство 
і чому. У наш

ій родовірі є методики розвитку фізичних якостей лю
-

дини на основі взаємодії з енергіями природи та гармонійної взає-
модії з середовищ

ем.
Духовна зрілість нації, її уявлення про світобудову і її закони про-

являю
ться в мож

ливостях, які демонструє суспільство, використо-
вуючи пізнані закони. Якщ

о суспільство процвітає, використову-
ючи їх, —

 воно духовно розвинене, якщ
о ж

ебракує, то духовність 
його —

 убога.
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Держ
ава гарантує учасникам бойових дій та осо-

бам, прирівняним до них, перш
очергове та позачергове забезпечен-

ня ж
итловою

 площ
ею

. О
собливо питання реалізації такого права 

стало актуальним з 2015 року, коли з держ
авного бюдж

ету почали 
виділяти до 1 млрд грн, на поліпш

ення ж
итлових умов учасників 

АТО
 та членів їх сімей. Так, наприклад, протягом 2016–2017 рр. було 

придбано 1071 квартиру на загальну суму 909,5 млн грн. у 2018 році 
планувалося закупити 356 квартир на загальну суму 354,8 млн грн., 
у тому числі 29 квартир на суму 25 млн гривень для учасників АТО

 
з числа внутріш

ньо переміщ
ених осіб. Відповідно до бюдж

ету на 
2018 рік майж

е 200 млн грн були направлені на програму забезпе-
чення ж

итлом учасників бойових дій —
 воїнів-інтернаціоналістів, 

і 100 млн грн на ж
итло для внутріш

ньо переміщ
ених осіб [1].

Н
а кінець 2018 року за інформацією

, щ
о надійш

ла від відомчих 
комісій про надання статусу учасника бойових дій особам, які бра-
ли участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника 
бойових дій надано 346 340 особам. Серед них від М

іноборони —
 

234 605, М
іністерства внутріш

ніх справ —
 32 481, Н

аціональної 
гвардії —

 33 409, Служ
би безпеки України —

 10 745, Служ
би зов-

ніш
ньої розвідки —

 39, Держ
авної прикордонної служ

би —
 19 549, 

Держ
авної спецслуж

би транспорту —
 2397, Управління держ

охоро-
ни —

 472, Держ
авної служ

би спецзв’язку і захисту інформації —
 826, 

ДСН
С —

 5056, Генпрокуратури —
 311, Н

ацполіції —
 5444 та Дер-

ж
авної фіскальної служ

би —
 826 особам [2].

О
сновні гарантії щ

одо отримання ж
итла учасниками бойових 

дій (ветеранами війни, учасниками АТО
) передбачені у Законах 

України «П
ро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального стату-

су» (1993 р.) та «П
ро соціальний і правовий захист військовослуж

-
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бовців та членів їх сімей» (1991 р.), «П
ро приватизацію

 держ
авного 

ж
итлового фонду» (1992 р.), «П

ро ж
итловий фонд соціального при-

значення» (2007 р.), Ж
итловим кодексом Української РСР (1983 р.) 

та постановах Кабінету М
іністрів України «П

итання забезпечення 
ж

итлом деяких категорій осіб, які захищ
али незалеж

ність, суверені-
тет та територіальну цілісність України, а також

 членів їх сімей» від 
19 ж

овтня 2016 р. №
 719, «П

итання забезпечення ж
итлом деяких ка-

тегорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інш
их дер-

ж
ав, а також

 членів їх сімей» від 28 березня 2018 р. №
 214, «П

итання 
забезпечення ж

итлом внутріш
ньо переміщ

ених осіб, які захищ
али 

незалеж
ність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 

18 квітня 2018 р. №
 280 та «Деякі питання забезпечення громадян 

доступним ж
итлом» від 10 ж

овтня 2018 р. №
 819.

Відповідно до п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст. 15 Закону України 
«П

ро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу» (далі 
Закон України «П

ро статус ветеранів війни») [3, ст. 425] держ
ава 

гарантує перш
очергове забезпечення ж

итловою
 площ

ею
 учасників 

бойових дій та осіб прирівняних до них; позачергово такі пільги мо-
ж

уть отримати особи з інвалідністю
 внаслідок війни, сім’ї загиблих 

осіб (абз. 5–8 п. 1 ст. 10 Закону України «П
ро статус ветеранів вій-

ни»), осіб з інвалідністю
 І–ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одерж
аних під час безпосеред-

ньої участі в АТО
.

Єдиною підставою для отримання ж
итла учасниками бойових дій 

на пільговій основі є поліпш
ення жит

лових умов. Так, відповідно до 
ст. 31, 42 Ж

итлового кодексу Української РСР (далі —
 Ж

К України), 
п. 13 «П

равил обліку громадян, які потребую
ть поліпш

ення ж
итло-

вих умов, і надання їм ж
илих приміщ

ень в Українській РСР», затвер-
дж

ених постановою Ради М
іністрів УРСР і Укрпрофради від 11 груд-

ня 1984 р. №
 470 (далі —

 П
равила обліку громадян) [4] та вищ

езга-
даних пунктів статей Закону України «П

ро статус ветеранів війни», 
учасники бойових дій та особи прирівняні до них, забезпечую

ться 
ж

илою площ
ею у разі, якщ

о вони потребую
ть поліпш

ення ж
итлових 

умов та внесені до відповідного єдиного держ
авного реєстру.

Відповідно до ст. 12 Закону України «П
ро соціальний і правовий 

захист військовослуж
бовців та членів їх сімей», військовослуж

-
бовцям, які маю

ть вислугу на військовій служ
бі 20 років і більш

е, 
та членам їх сімей надаю

ться ж
илі приміщ

ення для постійного про-

ж
ивання або за їх баж

анням грош
ова компенсація за належ

не їм для 
отримання ж

иле приміщ
ення [5, ст. 190].

О
тж

е, відповідно до ст. 34 Ж
К України та п. 13 П

равил обліку 
громадян, пот

ребуючими поліпш
ення жит

лових умов визнают
ься 

громадяни:
—

 забезпечені ж
илою

 площ
ею

 ниж
че за рівень, щ

о визначається 
в порядку, встановлюваному Держ

авою
;

—
 які прож

иваю
ть у приміщ

енні, щ
о не відповідає встановленим 

санітарним і технічним вимогам;
—

 які хворію
ть на тяж

кі форми деяких хронічних захворювань, 
у зв’язку з чим не мож

уть прож
ивати в комунальній квартирі або 

в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;
—

 які прож
иваю

ть за договором піднайму ж
илого приміщ

ення 
в будинках держ

авного або громадського ж
итлового фонду чи за до-

говором найму ж
илого приміщ

ення в будинках ж
итлово-будівель-

них кооперативів;
—

 які прож
иваю

ть тривалий час (не менш
е 5 років) за договором 

найму (оренди) в будинках (квартирах), щ
о належ

ать громадянам 
на праві приватної власності;

—
 які прож

иваю
ть у гуртож

итках;
—

 які прож
иваю

ть в одній кімнаті по дві і більш
е сім’ї, незалеж

-
но від родинних відносин, або особи різної статі старш

і за 9 років, 
крім подруж

ж
я;

—
 внутріш

ньо переміщ
ені особи з числа учасників бойових дій, 

особи з інвалідністю
 внаслідок війни та члени їх сімей, а також

 чле-
ни сімей загиблих.

Громадяни, які потребую
ть поліпш

ення ж
итлових умов, беруть-

ся на облік для одерж
ання ж

илих приміщ
ень у будинках держ

авного 
і громадського ж

итлового фонду та вносяться до єдиного держ
авно-

го реєстру громадян, які потребую
ть поліпш

ення ж
итлових умов. Н

а 
квартирний облік беруться потребуючі поліпш

ення ж
итлових умов 

громадяни, які пост
ійно проживают

ь, а т
акож мают

ь реєст
рацію 

місця проживання у даному населеному пункт
і. Зазначені вимоги не 

пош
ирюю

ться на внутріш
ньо переміщ

ених осіб та громадян, які 
користую

ться правом перш
очергового і позачергового одерж

ання 
ж

илих приміщ
ень, а отж

е на учасників бойових дій (АТО
).

Відповідно до ст. 36–39 Ж
К України, розділу ІІ П

равил обліку гро-
мадян та Інструкції з організації забезпечення військовослуж

бовців 
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Збройних Сил України та членів їх сімей ж
илими приміщ

еннями, 
затвердж

еної Н
аказом М

іністерства оборони України від 31 липня 
2018 року №

 380 [6] —
 кварт

ирний облік громадян, які пот
ребуют

ь 
поліпш

ення жит
лових умов здійснюєт

ься:
—

 за місцем проживання —
 ріш

енням виконавчого комітету ра-
йонної, міської, районної у місті, селищ

ної, сільської Ради народних 
депутатів;

—
 за місцем робот

и —
 спільним ріш

енням адміністрації підпри-
ємства, установи, організації чи органу кооперативної або інш

ої 
громадської організації і відповідного профспілкового комітету;

—
 за місцем служби —

 до ж
итлової (або об’єднаної ж

итлової) ко-
місії військової частини.

З огляду на ст. 2 Закону України «П
ро свободу пересування 

та вільний вибір місця прож
ивання в Україні» (2003 р.), громадя-

нам України, а також
 іноземцям та особам без громадянства, які на 

законних підставах перебуваю
ть в Україні, гарантую

ться свобода 
пересування та вільний вибір місця прож

ивання на її території [7]. 
Відповідно до О

снов ж
итлового законодавства Сою

зу РСР і сою
з-

них республік [8, ст. 834] у випадках і в порядку, встановлюваних 
Радою

 М
іністрів СРСР, «П

равилами обліку громадян» та інш
ими 

актами Ради М
іністрів УРСР, громадяни мож

уть бути взяті на облік 
і не за місцем їх прож

ивання.
П

ит
ання черговост

і от
римання жит

ла учасниками бойових дій 
та прирівняних до них осіб виріш

ується відповідно до п. 14 ст. 12, 
п. 18 ст. 13 і п. 15 ст. 15 Закону України «П

ро статус ветеранів війни», 
ст. 43–46 Ж

итлового кодексу України та п. 38–47 «П
равил обліку 

громадян». Слід зазначати, щ
о приписи Ж

итлового кодексу визна-
чаю

ть лиш
е загальний порядок черговості надання громадянам ж

и-
лих приміщ

ень, а ст. 45 та 46, щ
о регулюю

ть питання перш
очергово-

го та позачергового надання ж
илих приміщ

ень певним категоріям 
громадян, учасників бойових дій (АТО

) та прирівняних до них осіб, 
членів їхніх сімей взагалі не передбачаю

ть, як таких щ
о маю

ть такі 
права. Єдине, щ

о вказує на мож
ливість застосування цих норм до 

реалізації відповідного права —
 це бланкетні частини 2 ст. 45 і 46, 

щ
о відсилаю

ть нас до інш
их законів та підзаконних актів. 

Відповідно до п. 14 ст. 12 Закону України «П
ро статус ветера-

нів війни» та пп. 4 п. 44 «П
равил обліку громадян», перш

очерговим 
правом забезпечення жилою площ

ею наділені учасники бойових дій. 

Крім того, часники бойових дій, які дістали поранення, контузію
 або 

каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків 
військової служ

би, забезпечую
ться ж

илою
 площ

ею
 протягом двох 

років з дня взяття на квартирний облік. 
Відповідно до п. 18 ст. 13 і п. 15 ст. 15 Закону України «П

ро статус 
ветеранів війни» та пп. 5-1 і 5-2 «П

равил обліку громадян», поза-
черговим правом забезпечення ж

илою
 площ

ею
 наділені особи з ін-

валідністю
 внаслідок війни, сім’ї загиблих, осіб з інвалідністю

, яка 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворюван-
ня, одерж

аних під час безпосередньої участі в АТО
. Категорії осіб, 

зазначені у цих нормах, забезпечую
ться ж

илою
 площ

ею
 протягом 

двох років з дня взяття на квартирний облік. Інваліди І групи з чис-
ла учасників бойових дій на території інш

их країн —
 протягом року.

У разі немож
ливості забезпечення учасників бойових дій (АТО

), 
членів їх сімей пільговим ж

итлом держ
ава з 2016 року запровади-

ла механізм (порядок та умови) отримання грош
ової компенсації 

за належ
ні для отримання ж

илі приміщ
ення, щ

о врегульований 
постановами Уряду України №

 719 від 19 ж
овтня 2016 р., №

 214 від 
28 березня 2018 р. та №

 280 від 18 квітня 2018 р. До категорій осіб, 
які мож

уть розраховувати на грош
ову компенсацію

 від держ
ави, 

законодавець відніс —
 членів сім’ї загиблого учасника бойових дій 

та осіб з інвалідністю
 внаслідок війни I та II групи; внутріш

ньо пере-
міщ

ених осіб з числа учасників бойових дій або осіб з інвалідністю
 

внаслідок війни ІІІ групи; осіб з інвалідністю
 внаслідок війни і та 

ІІ груп, членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів [9; 10; 11].
Щ

одо норми жилої площ
і, на яку мож

ут
ь розраховуват

и громадя-
ни, які перебувают

ь на обліку пот
ребуючих поліпш

ення жит
лових 

умов. Відповідно до ст. 47 Ж
К України, норма ж

илої площ
і встанов-

лю
ється в розмірі 13,65 кв. м на одну особу. Стаття 48 Ж

К України 
передбачає, щ

о ж
иле приміщ

ення надається громадянам у меж
ах 

норми ж
илої площ

і, але не менш
е розміру, який визначається Кабі-

нетом М
іністрів України і Ф

едерацією
 професійних спілок України. 

Відповідно до п. 53 «П
равил обліку громадян», ж

иле приміщ
ення 

надається громадянам у меж
ах 13,65 кв. м ж

илої площ
і на одну осо-

бу, але не менш
е рівня середньої забезпеченості громадян ж

илою
 

площ
ею

 в даному населеному пункті. Рівень середньої забезпече-
ності громадян ж

илою
 площ

ею
 в населеному пункті визначається 

і періодично переглядається виконавчими комітетами обласних, 
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Київської і Севастопольської міських рад народних депутатів спіль-
но з радами профспілок виходячи з даних статистичної звітності. 

Так, відповідно до «Порядку застосування в м. Києві правил облі-
ку громадян, які потребують поліпш

ення ж
итлових умов, і надання 

їм ж
илих приміщ

ень в Українській РСР», затвердженого постановою
 

Виконкому Київської міської ради народних депутатів та П
резидії 

Київської міської ради профспілок від 15.07.1985 р. №
 582, в Києві рі-

вень середньої забезпеченості ж
илою площ

ею на одну особу дорівню
є 

9 кв. м, а норма ж
илої площ

і для визнання особи такою, щ
о потребує 

поліпш
ення ж

итлових умов, визначається як 7,5 кв. м [12].
Із наданням статусу учасника бойових дій держ

ава пов’язує ви-
никнення низки пільг, які мають на меті полегш

ити ж
иття бійців піс-

ля повернення до мирного ж
иття. О

дним із задекларованих прав є 
мож

ливість отримання ж
итла від держ

ави, проте ця пільга є однією
 

із проблемних, оскільки попит на пільгове ж
итло значно перевищ

ує 
його пропозицію. Кількість учасників бойових дій (АТО

), члени їх сі-
мей, інвалідів війни, в умовах військової агресії Росії на Сході України, 
збільш

ується з кож
ним роком щ

онайменш
е на 50 тис. і це не рахуючи 

інш
их пільгових категорій, в тому числі і воїнів-інтернаціоналістів, 

які і досі перебувають у черзі за ж
итловою площ

ею. П
ротягом 2014–

2018 рр. українська армія зазнала кардинальних змін у кадровому 
та матеріально-технічному забезпеченні. Але створення боєздатної 
армії передбачає не тільки кадрові зміни та покращ

ення озброєння, 
а й соціальну підтримку військових, зокрема, забезпечення їх та їхні 
родини якісним ж

итлом. Адже побутові умови безпосередньо впли-
вають на фізичний стан та бойовий дух захисників, а забезпечена ро-
дина —

 додатковий стимул для зразкового несення військової служ
би 

та ефективного захисту території та суверенітету країни.
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Домаш
нє насильство є однією

 зі складових частин 
загальної структури насильницької злочинності, в яку входять діян-
ня, пов’язані з фізичним і психічним насильством над особистістю

 
чи погрозою

 його застосування.
Тривалий час проблема домаш

нього насильства вваж
алася пре-

рогативою
 усталених звичаїв та традицій і залиш

алася поза сферою
 

правового регулювання. Будь-яке втручання у сімейні стосунки 
з боку держ

ави та суспільства вваж
алося грубим поруш

енням таєм-
ниці приватного ж

иття і не припускалося. Ц
е призвело до певного 

свавілля у сфері сімейних відносин, внаслідок чого у ній з’явилася 
значна кількість латентних правопоруш

ень, які залиш
алися поза 

увагою
 компетентних органів держ

авної влади. Вперш
е на світово-

му рівні проблема домаш
нього насильства була висвітлена та набу-

ла актуальності завдяки активним діям між
народного руху на за-

хист прав ж
інок, оскільки саме ж

інки становили найбільш
 уразливу 

та незахищ
ену групу, щ

о страж
дала від насильницьких дій з боку 

членів своєї родини. 
Домаш

нє насильство має місце у всьому світі та не є географічно 
ізольованою

 проблемою
, щ

оденно завдає ш
коди найцінніш

им бла-
гам людини —

 честі та гідності, здоров’ю
 та ж

иттю
. Таке насиль-

ство завдає не лиш
е фізичного болю

, моральних страж
дань, але 

й підриває почуття безпеки, захищ
еності особи, тримає її у стані 

постійного нервового напруж
ення, щ

о мож
е призвести до розла-

дів психіки, депресій, нервових зривів чи розвитку психічного за-
хворювання. Світовою

 громадськістю
 насильство визнано однією

 
з найбільш

 розповсюдж
ених у світі форм поруш

ення прав люди-
ни. Без подолання цього небезпечного явищ

а немож
ливо створити 

умови для самореалізації людини, розвитку паритетної демократії, 

реалізації принципів рівних прав і мож
ливостей кож

ного громадя-
нина [1, 121].

Н
асильство в сім’ї стало найпош

иреніш
ою

 формою
 агресії в су-

часній Україні. Н
ині 30–40 %

 тяж
ких насильницьких злочинів вчи-

няється саме в сім’ї. Ж
ертви сімейно-побутових конфліктів склада-

ю
ть найчисленніш

у групу серед загиблих і потерпілих від будь-яких 
злочинів. Домаш

нє насильство в Україні —
 причина 100 тисяч днів 

госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч 
викликів лікарів [2, 4].

44 %
 населення України потерпали від насильства в сім’ї впро-

довж
 свого ж

иття, причому 30 %
 зазнавали насильства у дитячому 

віці. Близько половини тих, хто зазнавав насильства в дитячому 
віці, стикалися з ним і в дорослому ж

итті. Крім того, за експертни-
ми оцінками, ж

інки частіш
е стикалися з насильством в сім’ї у до-

рослому віці (33 %
 проти 23 %

 чоловіків), а чоловіки —
 у дитячому 

(34 %
 проти 27 %

 ж
інок). 35 %

 українців стикалися з психологічним 
насильством (найчастіш

е це постійне приниж
ення та контролююча 

поведінка), 21 %
 —

 з фізичним (побиття, а також
 замикання, зв’язу-

вання, примуш
ення стояти в нерухомому полож

енні), 17 %
 —

 з еко-
номічним (примуш

ення звітувати за кож
ну копійку, присвоєння 

обманним ш
ляхом чи знищ

ення майна), 1 %
 —

 з сексуальним на-
сильством (насильне примуш

ення до статевого акту). 
Відповідно до статистичних даних, які наводить І.М

. Ткаченко, 
найчастіш

е потерпілими від насильства в сім’ї є друж
ина (співмеш

-
канка), (48,1 %

), діти (15,6 %
), а також

 батьки (14,2 %
) винного. Крім 

того, зазначені злочини вчиняю
ться проти чоловіків (співмеш

кан-
ців) (5,1 %

), рідних сестер і братів (3,8 %
), а також

 інш
их родичів або 

близьких винного —
 дідусів, бабусь, онуків, дядьків, тіток, племін-

ників, батьків і рідних братів (сестер) чоловіка і ж
інки (співмеш

кан-
ців) тощ

о —
 (13,2 %

) [3, 81].  

За даними М
іністерства ю

стиції України, щ
орічно 600 ж

інок ги-
нуть в Україні від домаш

нього насильства [4].  Лиш
е 10 %

 із 1 млн. 
ж

інок, які потерпаю
ть від насильства, звертаю

ться до правоохорон-
них органів. Кож

ен день поліція фіксує 348 фактів домаш
нього на-

сильства, і в 70–80 %
 випадків його ж

ертвами є ж
інки. Розрахунки, 

проведені Інститутом демографії і соціальних дослідж
ень на замов-

лення Ф
онду народонаселення О

О
Н

, свідчать, щ
о щ

орічно 1,1 млн 
українок стикаю

ться з фізичною
 і сексуальною

 агресією
 в сім’ї. П

ре-
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зидент М
іж

народного правозахисного центру «Ла Страда-Україна» 
Катерина Левченко ствердж

ує, щ
о в поліцію

 звертаю
ться тільки 10–

15 %
 потерпілих. Так, за даними Українського інституту соціальних 

дослідж
ень, лиш

е 27 %
 ж

інок вваж
аю

ть образи проявом насильства 
і тільки 32 %

 схож
им чином оцінюю

ть приниж
ення.

Катерина Левченко також
 зазначає, щ

о відповідно до соціологіч-
них даних три мільйони дітей страж

даю
ть від домаш

нього насиль-
ства, будучи свідками. Н

асправді таких дітей та дорослих значно 
більш

е, ніж
 звернень, зареєстрованих Н

аціональною
 поліцією

 Укра-
їни. За офіційними даними, поліція за рік реєструє понад 100 тисяч 
звернень за фактом насильства в сім’ї.

Загалом упродовж
 всього 2017 р. до поліції надійш

ло понад 
110 900 заяв, повідомлень про вчинені правопоруш

ення та інш
і по-

дії, пов’язані з насильством в сім’ї, з них 1400 подані дітьми. За дани-
ми М

ВС, понад 200 дітей є потерпілими від кримінальних правопо-
руш

ень, пов’язаних з насильством в сім’ї. Відносно осіб, які вчинили 
насильство в сім’ї, поліцією

 складено понад 80 842 адміністративні 
протоколи. О

собам, які скоюю
ть насильство в сім’ї, винесено понад 

70 тисяч офіційних попередж
ень про неприпустимість вчинення 

насильства в сім’ї. Станом на січень 2018 р. на обліку Н
аціональної 

поліції перебувало понад 69 тисяч осіб (з них 5,7 тис. ж
інок) [5].

В Європі 74 %
 опитаних вваж

аю
ть, щ

о домаш
нє насильство щ

одо 
ж

інок є пош
иреним у їхній країні. Н

атомість лиш
е 2 %

 респондентів 
вваж

али його невисоким.
Відповідно до дослідж

ень Агентства з основних прав Європей-
ського Сою

зу рівень фізичного та/або сексуального насильства, 
вчиненого поточним чи попереднім партнером щ

одо ж
інок з 15-річ-

ного віку серед держ
ав —

 членів ЄС, найвищ
ий в Данії (32 %

), Латвії 
(32 %

) та Ф
інляндії (30 %

), найниж
чий —

 в Австрії, Іспанії, Хорватії, 
П

ольщ
і, Словенії (по 13 %

) [6].
Дослідж

ення О
О

Н
 свідчить про те, щ

о побутове насильство зі 
смертельним наслідком складає 28 %

 від усіх умисних вбивств у Єв-
ропі. Ж

інок частіш
е, ніж

 чоловіків, вбиваю
ть їх близькі: при тому, 

щ
о близький партнер чи насильство в сім’ї є причиною

 18 %
 вбивств 

серед чоловіків, ця цифра зростає до 55 %
, коли йдеться про ж

інок. 
Ц

і показники в різних країнах різні, але це явищ
е існує у всій Євро-

пі. Так, 89 %
 ж

інок гинуть від рук партнера чи члена сім’ї в Албанії, 
80 %

 —
 в Ш

веції і 74 %
 —

 в Ф
інляндії.

Уотсон і П
арсонс, провівш

и дослідж
ення стосовно домаш

нього 
насильства в Ірландії для Н

аціональної ради з питань злочинності, 
виявили, щ

о 15 %
 ж

інок та 6 %
 чоловіків страж

даю
ть від ж

орсто-
кого домаш

нього насильства, 29 %
 ж

інок та 26 %
 чоловіків —

 від 
домаш

нього насильства, де поєднане ж
орстоке і незначне насиль-

ство. Дослідж
ення також

 показало, щ
о близько 88 000 чоловіків 

та 213 000 ж
інок в Ірландії потерпали від ж

орстокого насильства 
з боку партнера у певний момент свого ж

иття
 [7].

В Конвенції Ради Європи про попередж
ення та боротьбу з на-

сильством щ
одо ж

інок та домаш
нім насильством домаш

нє насиль-
ство визначається як всі акти фізичного, сексуального, психоло-
гічного чи економічного насильства, щ

о вчиняю
ться у сім’ї або на 

побутовому рівні або між
 колиш

нім чи теперіш
нім подруж

ж
ям чи 

партнерами, незваж
аючи на те, прож

иває правопоруш
ник із ж

ер-
твою

 чи окремо від неї [8].  

Тобто феномен домаш
нього насильства виник достатньо давно, 

проте дослідж
ення даної теми почалося порівняно недавно. Уніфі-

коване визначення поняття домаш
нього насильства з’явилось лиш

е 
з прийняттям Закону України від 7 грудня 2017 р. №

 2229-VIII «П
ро 

запобігання та протидію
 домаш

ньому насильству». Законом також
 

запровадж
ено додаткові заходи, спрямовані на створення запобіж

-
них і захисних механізмів протидії домаш

ньому насильству [9].
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РЖ
Н

И
КІВ ЯК П

ІДСТАВА Д
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ЕН
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О
Д

АРСЬКО
ГО

 ДО
ГО

ВО
РУ

З метою
 запобігання поруш

енням прав та законних 
інтересів учасників господарського процесу держ

ава відкрила до-
ступ до інформації, яка міститься в значній кількості єдиних та дер-
ж

авних реєстрів для ознайомлення суб’єктами господарювання.
Серед інш

их на увагу заслуговує Єдиний реєстр борж
ників як 

систематизована база даних про борж
ників, щ

о є складовою
 авто-

матизованої системи виконавчого провадж
ення та ведеться з метою

 
оприлюднення в реж

имі реального часу інформації про невиконані 
майнові зобов’язання борж

ників та запобігання відчуж
енню

 борж
-

никами майна [1].
Статтею

 204 Ц
ивільного кодексу України (далі —

 Ц
К України) 

встановлено презумпцію
 дійсності правочину. Довести протилеж

-
не —

 це обов’язок сторони, яка оспорю
є такий господарський дого-

вір. Визнання такого договору недійсним в позасудовому порядку, 
на наш

 погляд, мож
е призвести до зловж

ивання таким правом.
До початку роботи такого реєстру відомості про обтяж

ення 
та обмеж

ення суб’єктів господарювання у вчинення правочинів 
вносилися лиш

е до відповідних реєстрів: Єдиного реєстру заборон 
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(припинив свою
 роботу 31.12.2012 р.), Держ

авного реєстру обтя-
ж

ень рухомого майна, Держ
авного реєстру речових прав на нерухо-

ме майно (працю
є з 01.01.2013 р.). 

Але, як свідчить практика, не завж
ди функціонування таких ре-

єстрів могло в повній мірі убезпечити суб’єктів господарювання від 
укладення договорів, які потім визналися недійсними.

Так, як приклад мож
на навести постанову Верхового Суду Укра-

їни від 25.05.2016 р. по справі №
 6-605-цс-16, де вказано: той факт, 

щ
о встановлені судом в ухвалі обмеж

ення не було зареєстровано 
у відповідному держ

авному реєстрі, ведення якого передбачено За-
коном України №

 1952-ІV
 від 1 липня 2004 р. «П

ро держ
авну реє-

страцію
 речових прав на нерухоме майно та їх обтяж

ень», сам по 
собі не мож

е слугувати підставою
 для висновку про відсутність та-

кого обмеж
ення і про те, щ

о відповідач має право вільно розпоряд-
ж

атися нерухомим майном, якщ
о про встановлену судом заборону 

відчуж
увати майно відповідачу достеменно відомо. П

осилаю
чись 

при цьому також
 і на ухвалу від 17 липня 2013 р. Вищ

ий спеціа-
лізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
(справа №

 6-21250 св 13), де суд дійш
ов висновку про те, щ

о забез-
печення судом позову у вигляді накладення ареш

ту на об’єкт не-
рухомого майна означає, щ

о цей об’єкт набуває правового реж
иму 

обмеж
еного в цивільному обороті. В тому разі, коли під час дії за-

борони відбувається відчуж
ення такого майна особою

, обізнаною
 

про накладення ареш
ту на майно, відповідний правочин мож

е ви-
знаватися недійсним і є таким, щ

о поруш
ує публічний порядок. 

П
ри цьому немає правового значення і не мож

е бути переш
кодою

 
для визнання договору недійсним той факт, щ

о ухвала суду про на-
кладення ареш

ту не була зареєстрована відповідно до Закону Укра-
їни «П

ро держ
авну реєстрацію

 речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяж

ень» [2].
З метою

 запобігання укладенню
 договорів, які мож

уть стати 
предметом судового розгляду, законодавець залучив держ

авні ор-
гани, органи місцевого самоврядування, нотаріусів, інш

их суб’єк-
тів при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно 
до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повнова-
ж

ень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щ
одо майна, 

щ
о належ

ить борж
нику, який внесений до Єдиного реєстру борж

-
ників, зобов’язавш

и їх повідомити про це зазначений у Єдиному 

реєстрі борж
ників орган держ

авної виконавчої служ
би або приват-

ного виконавця [1]. 
Виконавець не пізніш

е наступного робочого дня з дня отри-
мання повідомлення зобов’язаний прийняти ріш

ення про накла-
дення ареш

ту на майно та (або) на кош
ти на рахунках борж

ника 
в банках [1]. 

Аналізуючи вищ
евикладену норму, ми бачимо, щ

о законода-
вець вбачає як поруш

ення в діях борж
ника лиш

е саме звернення до 
уповноваж

еного органу. М
ета такого звернення не є визначальною

. 
Хоча це мож

е бути лиш
е внесення запису про право власності на 

майно, яке було набуте раніш
е, до введення в дію

 нових реєстрів, 
або виправлення помилки до вж

е внесених записів тощ
о. А як санк-

ція —
 накладення ареш

ту на майно, яке було причиною
 звернення. 

І підстав не накладати такий ареш
т ми маємо лиш

е вж
е наявне обтя-

ж
ення у вигляді ареш

ту, оскільки законодавець передбачив це не як 
право, а обов’язок держ

авного чи приватного виконавця.
Частина 4 статті 9 Закону України «П

ро виконавче провадж
ення» 

передбачає, щ
о укладення протягом строку, зазначеного в частині 

третій цієї статті, правочину щ
одо майна борж

ника, який призвів 
до немож

ливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого 
майна, є підставою

 для визнання такого правочину недійсним [1].
Тобто ми робимо висновок, щ

о наявність відомостей про суб’єк-
та господарювання в Єдиному реєстрі борж

ників не є переш
кодою

 
для укладення ним господарських договорів. І всі ризики виконан-
ня взятих на себе сторонами зобов’язань лягаю

ть на сторін, пред-
ставники яких підписали відповідний договір.

Лиш
е звернення суб’єкта господарювання, відомості про якого 

внесені до вищ
евказаного реєстру, як борж

ника, до компетентних 
органів, будуть підставою

 для накладення на нього санкції у вигляді 
ареш

ту на майно чи банківські рахунки.
Але виникає питання, чи достатньо буде посилання на вищ

е-
вказану норму права для визнання вж

е укладеного господарсько-
го договору недійсним. Н

а наш
у думку, такої підстави недостатньо. 

Кож
на підстава визнання господарського договору має чітко і одно-

значно кореспондуватися з нормами Ц
ивільного і Господарського 

кодексів України.
Такі договори мож

на кваліфікувати як фіктивні, оскільки вони 
мож

уть бути направлені на ухилення від примусового виконання 
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судового ріш
ення або інш

ого документа, на підставі якого відкрите 
виконавче провадж

ення.
Ф

іктивний правочин укладається з метою
 ухилення від майно-

вої відповідальності, передбаченої законом, і в деяких випадках це 
обумовлю

ється в договорі. Ф
іктивний правочин характеризується 

недобросовісністю
 його учасників, однак однієї цієї підстави для ви-

знання правочину недійсним все ж
 таки недостатньо. О

сновні риси 
фіктивного правочину: введення в оману (до або в момент укладен-
ня правочину) інш

ого учасника чи третьої особи щ
одо фактичних 

обставин правочину або дійсних намірів учасників; вчинення пра-
вочину особою

, яка не має це робити, свідомий намір невиконання 
зобов’язань договору та приховування справж

ніх намірів учасни-
ків правочину [6]. П

роте ми не мож
емо погодитись із цією

 думкою
 

І.В. Давидової, оскільки подані характеристики притаманні інш
им 

видам недійсних та оспорюваних договорів і до фіктивних та уда-
ваних правочинів вони мож

уть стосуватися лиш
е факультативно.

П
ленум Верховного Суду України вказав судам, щ

о згідно зі стат-
тями 4, 10 та 203 Ц

К України, зміст правочину не мож
е суперечити 

Ц
К України, інш

им законам України, які приймаю
ться відповідно 

до Конституції України та Ц
К, між

народним договорам, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актам П

рези-
дента України, постановам Кабінету М

іністрів України, актам інш
их 

органів держ
авної влади України, органів влади Автономної Респу-

бліки Крим у випадках і в меж
ах, встановлених Конституцією Укра-

їни та законом, а також
 моральним засадам суспільства. Зміст

 пра-
вочину не повинен суперечит

и положенням т
акож інш

их, крім акт
ів 

цивільного законодавст
ва, нормат

ивно-правових акт
ів, прийнят

их 
відповідно до Конст

ит
уції України. Відповідність чи невідповідність 

правочину вимогам законодавства має оцінюватися судом відповід-
но до законодавства, яке діяло на момент вчинення правочину [5].

Аналізуючи таку позицію
 Верхового Суду України, ми бачимо, 

щ
о його тлумачення норм, поруш

ення яких є підставою
 для визнан-

ня договору недійсним, ш
ирш

е, ніж
 мож

на зрозуміти з редакції ко-
лиш

ньої ч. 1 статті 207 ГК України. О
скільки попередньо вказана 

стаття виключена, а відповідні норми Ц
К України як мож

на зро-
зуміти з вищ

евикладеного, такого посилання не містять, то такого 
наявного роз’яснення недостатньо для виріш

ення такої категорії 
судових спорів.
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Кож
ного року 10 грудня правники звикли тради-

ційно святкувати день захисту прав людини. Ц
е не є дивним, адж

е 
саме права людини і їх захист є центром уваги суспільства. З кож

-
ним роком, враховуючи динаміку розвитку, технологічні прориви, 
покращ

ення рівня комфорту, видозміну умов існування людства, 
політичні, економічні, соціальні та інш

і фактори актуальність захи-
сту прав людини не втрачається. 
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Слід зауваж
ити, щ

о в таких умовах відбувається лиш
е часткове 

зміщ
ення самого предмета прав захисту людини. Так, наприклад, 

зараз вж
е є нові спори, як-от поділ спільно набутої криптовалю

-
ти, постаю

ть такі питання, як права роботів або місце ш
тучного 

інтелекту в системі співіснування з людиною
 тощ

о. До того ж
 акту-

альними питаннями лиш
аю

ться недоторканість приватного ж
иття, 

персональні дані, конституційні права на таємницю
 листування, 

але вж
е за умов комп’ю

теризації та глобалізації в рамках безпере-
бійного відеоспостереж

ення, як місцевого, так і супутникового. 
Зокрема, спостерігаю

чи за розвитком останніх подій, щ
о відбува-

ю
ться в наш

ій країні, хочеться зосередити увагу на тому, щ
о 26 ли-

стопада, після агресії РФ
 у Керченській протоці, в Україні прийня-

то ріш
ення щ

одо запровадж
ення воєнного стану у 10 областях на 

30 днів, а саме: на такому важ
ливому питанні, як права людини під 

час воєнного ст
ану. 

Запровадж
ення воєнного стану визначено виключно в областях, 

які розташ
овані вздовж

 російського кордону, українсько-молдов-
ського, вздовж

 узбереж
ж

я Чорного й Азовського морів, де мож
е 

бути нанесений удар: у Вінницькій, Луганській, М
иколаївській, 

О
деській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Доне-

цькій, Запорізькій областях, а також
 у внутріш

ніх водах Азово-Кер-
ченської акваторії [1]. 

Чинний Закон України «П
ро правовий реж

им воєнного ста-
ну» визначає зміст правового реж

иму воєнного стану, порядок 
його введення та скасування, правові засади діяльності органів 
держ

авної влади, військового командування, військових адміні-
страцій, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і сво-
бод лю

дини і громадянина та прав і законних інтересів ю
ридич-

них осіб.
П

ерш
 за все потрібно звернути увагу на статтю

 1 Закону, яка 
говорить, щ

о «воєнний стан —
 це особливий правовий реж

им, 
щ

о вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі зброй-
ної агресії чи загрози нападу, небезпеки держ

авній незалеж
ності 

України, її територіальній цілісності та передбачає надання від-
повідним органам держ

авної влади, військовому командуванню
, 

військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування 
повноваж

ень, необхідних для відвернення загрози, відсічі зброй-

ної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загро-
зи небезпеки держ

авній незалеж
ності України, її територіальній 

цілісності, а також
 тимчасове, зумовлене загрозою

, обмеж
ення 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів ю

ридичних осіб із зазначенням строку дії цих об-
меж

ень».
Крім того, слід зосередити увагу на статті 20, щ

о визначає пра-
вовий статус та обмеж

ення прав і свобод громадян та прав і закон-
них інтересів ю

ридичних осіб в умовах воєнного стану. Де зазна-
чено, щ

о правовий статус та обмеж
ення прав і свобод громадян 

та прав і законних інтересів ю
ридичних осіб в умовах воєнного 

стану визначаю
ться відповідно до Конституції України та цього 

закону. В умовах воєнного стану не мож
уть бути обмеж

ені пра-
ва і свободи людини і громадянина, передбачені частиною

 дру-
гою

 статті 64 Конституції України. У процесі трудової діяльності 
осіб, щ

одо яких запровадж
ена трудова повинність, забезпечується 

дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мі-
німальний термін відпустки та час відпочинку між

 змінами, мак-
симальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощ

о. 
Н

а час залучення працюю
чої особи до виконання трудової пови-

нності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею
 після 

закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче 
місце (посада) [2].

Дотримуючись статті 64 Конституції України, визначені консти-
туційні права і свободи людини і громадянина не мож

уть бути обме-
ж

ені, крім випадків, передбачених Конституцією
 України. В умовах 

воєнного або надзвичайного стану мож
уть встановлюватися окремі 

обмеж
ення прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмеж

ень. 
Н

е мож
уть бути обмеж

ені права і свободи, передбачені статтями 24, 
25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55–63 цієї Конституції [2].

В умовах зазначених обставин все ж
 таки хочеться виділити 

права лю
дини, щ

о не мож
уть бути обмеж

еними, а саме: на ж
иття, 

свободу, особисту недоторканність та ж
итло; вільний розвиток 

своєї особистості, якщ
о при цьому не поруш

ую
ться права і сво-

боди інш
их лю

дей; особа не мож
е бути позбавлена громадянства і 

права змінити громадянство; право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особисто звертатися до орга-
нів держ

авної влади, органів місцевого самоврядування та поса-
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дових і служ
бових осіб цих органів, щ

о зобов’язані розглянути 
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений зако-
ном строк. Держ

ава створю
є умови, за яких кож

ний громадянин 
матиме змогу побудувати ж

итло, придбати його у власність або 
взяти в оренду; діти рівні у своїх правах незалеж

но від походж
ен-

ня, а також
 від того, народж

ені вони у ш
лю

бі чи поза ним; права 
і свободи лю

дини і громадянина захищ
аю

ться судом; кож
ен має 

право на відш
кодування за рахунок держ

ави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної ш

коди, завданої неза-
конними ріш

еннями, діями чи бездіяльністю
 органів держ

авної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ

бо-
вих осіб при здійсненні ними своїх повноваж

ень; кож
ному гаран-

тується право знати свої права і обов’язки; закони та інш
і норма-

тивно-правові акти не маю
ть зворотної дії в часі, крім випадків, 

коли вони пом’якш
ую

ть або скасовую
ть відповідальність особи; 

кож
ен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кож
ен 

є вільним у виборі захисника своїх прав; ніхто не зобов’язаний 
виконувати явно злочинні розпорядж

ення чи накази; за віддан-
ня і виконання явно злочинного розпорядж

ення чи наказу настає 
ю

ридична відповідальність; ніхто не мож
е бути двічі притягнений 

до ю
ридичної відповідальності одного виду за одне й те саме пра-

вопоруш
ення; ю

ридична відповідальність особи має індивідуаль-
ний характер; особа вваж

ається невинуватою
 у вчиненні злочину 

і не мож
е бути піддана кримінальному покаранню

, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду [3].

Щ
одо зазначених прав лиш

ається сподіватись, щ
о вони дійсно 

будуть не поруш
ені. Але слід брати до уваги пункт 3 Указу П

рези-
дента про введення воєнного стану в Україні, де йдеться про обме-
ж

ення прав і свобод, передбачених статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 
Конституції України, зокрема про право на недоторканність ж

итла, 
таємницю

 листування та телефонних розмов, свободу слова, право 
на освіту та свободу пересування. 
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Серед всіх заходів забезпечення кримінального 
провадж

ення, виокремлених в Кримінальному процесуальному ко-
дексі України (надалі —

 КП
К України), окремо виділяється відсто-

ронення від посади. 
Саме відсторонення від посади в науковій літературі характери-

зується різними вченими. Зокрема, на думку C.В. Завади, відсторо-
нення від посади слід розуміти як захід кримінально-процесуаль-
ного примусу, щ

о застосовується в передбаченому законом порядку 
та полягає в тимчасовій забороні підозрюваному (обвинуваченому) 
виконувати посадові повноваж

ення, роботу, яку він виконував, або 
займатися діяльністю

, якою
 він займався [1, 9]. 

КП
К України виділяє відсторонення від посади як загальний за-

хід забезпечення кримінального провадж
ення (п. 4 ч. 2 ст. 131 КП

К 
України) та тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуд-



52 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
53

дя як спеціальний захід забезпечення кримінального провадж
ення 

(п. 4-1 ч. 2 ст. 131 КП
К України) [2]. Тобто із аналізу ч. 2 ст. 131 КП

К 
бачимо, щ

о законодавець виділяє два види заходу «відсторонення 
від посади». П

ричому останній із них був введений у КП
К 21 груд-

ня 2016 р. після прийняття ЗУ «П
ро Вищ

у раду правосуддя», в яко-
му в «П

рикінцевих та перехідних полож
еннях» було зазначено, щ

о 
у Кримінальному процесуальному кодексі України частину другу 
статті 131 потрібно доповнити пунктом 4-1 такого змісту: «4-1) тим-
часове відсторонення судді від здійснення правосуддя» [3].

Аналізуючи норми КП
К, які регулюю

ть підстави та порядок за-
стосування відсторонення від посади, мож

на зробити висновок, щ
о 

такий вид заходів забезпечення кримінального провадж
ення мож

е 
бути здійснено щ

одо особи, яка підозрю
ється або обвинувачується 

у вчиненні злочину середньої тяж
кості, тяж

кого чи особливо тяж
-

кого злочину, і незалеж
но від тяж

кості злочину —
 щ

одо особи, яка є 
служ

бовою
 особою

 правоохоронного органу (ст. 154 КП
К) [2].

Слід звернути увагу на полож
ення КП

К, де йдеться про відсто-
ронення від посади стосовно служ

бових осіб правоохоронних ор-
ганів, яке застосовується незалеж

но від тяж
кості вчиненого ними 

злочину. Н
а думку С.В. Завади, це поясню

ється тим, щ
о ці особи, 

відповідно до свого служ
бового становищ

а, потенційно маю
ть біль-

ш
е мож

ливостей для негативного впливу на перебіг досудового роз-
слідування та судового розгляду [1, 10].

Н
а думку М

.Є. Громової, відсторонення від посади має загаль-
ного та спеціального суб’єкта застосування цього заходу. Зокрема, 
загальним суб’єктом є слідчий суддя або суд залеж

но від стадії кри-
мінального провадж

ення, на якій приймається таке ріш
ення. Спеці-

альний суб’єкт —
 П

резидент України, який виріш
ує відсторонення 

від посади щ
одо осіб, які ним призначаю

ться на підставі вмотиво-
ваного клопотання прокурора [4, 16] (ст. 154 КП

К України). Але тут, 
на наш

у думку, викликає зауваж
ення полож

ення ч. 3 ст. 154 КП
К 

України, де не вказано, який саме прокурор має звертатися з кло-
потанням до П

резидента України про відсторонення від посади. Н
а 

наш
у думку, це є прогалиною

 законодавства, яку потрібно усуну-
ти. Щ

одо переліку осіб, які призначаю
ться на посаду П

резидентом 
України, то вваж

аємо, щ
о він визначається ст. 106 Конституції Укра-

їни, ЗУ «П
ро центральні органи виконавчої влади», ЗУ «П

ро місцеві 
держ

авні адміністрації». 

Н
а наш

у думку, до вищ
езазначених суб’єктів застосування за-

ходу —
 відсторонення від посади, слід додати щ

е одного спеціаль-
ного суб’єкта —

 Вищ
у раду правосуддя, яка відстороню

є суддю від 
здійснення правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Гене-
рального прокурора або його заступника у зв’язку з притягненням 
судді до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 155-1) [2]. Більш

ість 
дослідників аналізуючи відсторонення від посади не вказую

ть в сво-
їх дослідж

еннях про спеціального суб’єкта —
 Вищ

у раду правосуд-
дя, оскільки їх дослідж

ення були проведенні до грудня 2016 р. Саме 
21 грудня 2016 р. був прийнятий ЗУ «П

ро Вищ
у раду правосуддя», 

яким в «П
рикінцевих та перехідних полож

еннях» було визначено, 
щ

о Кримінальний процесуальний кодекс України потрібно доповни-
ти статтею 155-1 «Тимчасове відсторонення судді від здійснення пра-
восуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності 
та продовж

ення строку такого тимчасового відсторонення», де й ви-
значено, щ

о Вищ
а рада правосуддя відстороню

є суддю від посади [3].
Вваж

аємо, щ
о прийняття ріш

ення про відсторонення від поса-
ди у будь-якому випадку, незалеж

но від того чи є особа щ
одо якої 

застосовується цей захід суддею
, чи займає інш

у посаду, має при-
йматися виключно судом. Таким чином, це дасть мож

ливість його 
оскарж

ення та скасування. Слід також
 звернути увагу й на те, щ

о 
в КП

К не визначено, який за наслідками розгляду клопотання про 
відсторонення від посади, повинен прийматися П

резидентом Укра-
їни чи Вищ

ою
 радою

 правосуддя «процесуальний» документ. Також
 

не означено порядку його оскарж
ення та скасування, щ

о, на наш
 по-

гляд, є прогалиною
 законодавця.

П
роаналізувавш

и КП
К України, вваж

аємо за потрібне визначити 
процесуальний порядок відсторонення від посади. Тут слід виділи-
ти декілька етапів, враховуючи те, щ

о відсторонення застосовується 
як загальний захід та спеціальний захід забезпечення кримінально-
го провадж

ення. 
1. Звернення із клопот

анням про відст
оронення від посади.

Відсторонення від посади як загальний захід забезпечення кри-
мінального провадж

ення відбувається таким чином: прокурор або 
слідчий за погодж

енням з прокурором звертається до слідчого судді 
або суду із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із кло-
потанням про відсторонення від посади особи, щ

о призначається 
П

резидентом України, має право звернутися прокурор до П
рези-
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дента України, а про відсторонення від посади члена Н
аціонального 

агентства з питань запобігання корупції —
 Генеральний прокурор 

або його заступник [2].
Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя як 

спеціальний захід забезпечення кримінального провадж
ення від-

бувається таким чином: клопотання про тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кри-
мінальної відповідальності подається Генеральним прокурором або 
його заступником до Вищ

ої ради правосуддя стосовно судді, який 
є підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним) на будь-якій стадії 
кримінального провадж

ення (ч. 1, 2 ст. 155-1 КП
К). П

ричому кло-
потання про тимчасове відсторонення судді від здійснення право-
суддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності 
повинно відповідати вимогам, які висуваю

ться до клопотання про 
загальне відсторонення особи від посади (ч. 3 ст. 155 КП

К) [2].
2. Розгляд клопот

ання про відст
оронення від посади.

Клопотання про відсторонення особи від посади як загальний 
захід 

забезпечення 
кримінального 

провадж
ення 

розглядається 
слідчим суддею

, судом не пізніш
е трьох днів з дня його надходж

ен-
ня до суду за участю

 слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи 
обвинуваченого, його захисника. Слідчий суддя, суд, встановивш

и, 
щ

о клопотання подано без додерж
ання вимог, зазначених у ст. 155 

КП
К, повертає його прокурору, про щ

о постановляє ухвалу. П
ід час 

розгляду клопотання слідчий суддя, суд має право за клопотанням 
сторін кримінального провадж

ення або за власною
 ініціативою

 за-
слухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, щ

о ма-
ю

ть значення для виріш
ення питання про відсторонення від посади 

(cт. 156 КП
К) [2].

Стосовно строку розгляду клопотання про тимчасове відсторо-
нення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 
кримінальної відповідальності, то в КП

К України, зокрема в ст. 155-1, 
ніяких вказівок не міститься, щ

о є недопрацюванням законодавця.
3. Виріш

ення пит
ання про відст

оронення від посади.
Щ

одо відсторонення особи від посади як загального заходу за-
безпечення кримінального провадж

ення, то слідчий суддя, суд мож
е 

прийняти такі ріш
ення: відмовити у задоволенні або задовільнити 

клопотання про відсторонення від посади. Стосовно виріш
ення 

питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення право-

суддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, 
зокрема, які ріш

ення має прийняти Вищ
а рада правосуддя, в КП

К 
України ніяких вказівок не міститься.

4. П
родовження ст

року відст
оронення від посади т

а його скасу-
вання. 

Щ
одо відсторонення особи від посади як загального заходу за-

безпечення кримінального провадж
ення, то прокурор, а щ

одо члена 
Н

аціонального агентства з питань запобігання корупції Генераль-
ний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопо-
танням до слідчого судді, суду про продовж

ення строку відсторо-
нення від посади, яке, до речі, розглядається не пізніш

е трьох днів 
з дня його надходж

ення до суду (ст. 158 КП
К) [2]. Відсторонення від 

посади мож
е бути скасовано ухвалою

 слідчого судді під час досудо-
вого розслідування чи суду під час судового провадж

ення за кло-
потанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого 
було відсторонено від посади, якщ

о в подальш
ому застосуванні 

цього заходу відпала потреба [2].
З клопотанням про продовж

ення строку тимчасового відсто-
ронення судді від здійснення правосуддя має право звернутися 
Генеральний прокурор або його заступник. Клопотання про про-
довж

ення строку тимчасового відсторонення судді від здійснення 
правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідаль-
ності подається до Вищ

ої ради правосуддя стосовно судді, який є 
підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним) на будь-якій стадії 
кримінального провадж

ення. Клопотання про продовж
ення строку 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’яз-
ку з притягненням до кримінальної відповідальності повинно від-
повідати вимогам ч. 2 ст. 155 КП

К (ст. 155-1 КП
К) [2]. Щ

одо строків 
розгляду такого клопотання, порядку скасування відсторонення 
судді від здійснення правосуддя в КП

К нічого не зазначено. 
О

тж
е, розглянувш

и захід забезпечення кримінального прова-
дж

ення —
 відсторонення від посади, вваж

аємо, щ
о він відіграє важ

-
ливу роль у забезпеченні дієвості досудового розслідування та судо-
вого провадж

ення. 
Вваж

аємо, щ
о для належ

ної роботи системи захисту прав люди-
ни, громадянина під час здійснення кримінального провадж

ення, 
законодавець має звернути увагу на наявні прогалин в КП

К України 
та усунути їх. 



56 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
57

СПИ
СО

К ВИ
КО

РИ
СТАН

И
Х ДЖ

ЕРЕЛ

1. Завада С.В. Відсторонення від посади як захід кримінально-про-
цесуального примусу [Текст] : автореф. дис. ... канд. ю

рид. наук : 
12.00.09 / С.В. Завада ; Н

ац. акад. внутр. справ. —
 К., 2014. —

 35 c.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодав-
ство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). —

 
К. : П

А
ЛИ

ВО
ДА А.В., 2018. —

 408 с.
3. П

ро Вищ
у раду правосуддя: Закон станом на 14 червня 2018 року / 

Верховна Рада України. —
 О

фіц. вид. // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). —

 2017. —
 №

 48. —
 Ст. 436.

4. Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / 
[Беляєва Катерина Володимирівна та ін.] ; за ред. проф. В.Г. Гонча-
ренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. —

 К. : Ю
стініан, 

2014. —
 574 c.Панова І.Ю

.,
доцент

 каф
едри публічного т

а приват
ного права 

Ф
акульт

ет
у права т

а м
іж

народних відносин 
Київського університ

ет
у ім

ені Бориса Грінченка, 
к.ю

.н.

ЗАГА
ЛЬН

И
Й

 АН
А

ЛІЗ П
РАВО

ВО
ГО

 СТАТУСУ 
СТАРО

СТИ
 ЯК П

О
СА

ДО
ВО

Ї О
СО

БИ
 

М
ІСЦ

ЕВО
ГО

 САМ
О

ВРЯДУВАН
Н

Я

Інститут старости прийш
ов до України зовсім 

недавно. Він є для нас новим та цікавим. Сучасне запровадж
ення 

в системі місцевого самоврядування інституту «старости» пов’яза-
не із необхідністю

 європейського розвитку України. 
Вваж

аємо, щ
о правовий статус старости включає: порядок на-

буття статусу, його повноваж
ення і функції, правові гарантії реалі-

зації його прав, а також
 його відповідальність.

Щ
одо набуття статусу старости, то ЗУ «П

ро місцеве самовря-
дування в Україні» визначає, щ

о він обирається ж
ителями села, 

селищ
а (сіл, селищ

), розташ
ованого на території відповідного ста-

ростинського округу, на основі загального, рівного, прямого вибор-
чого права ш

ляхом таємного голосування в порядку, визначеному 
законом, і здійсню

є свої повноваж
ення на постійній основі [1]. Вар-

то звернути увагу на той момент, щ
о староста обирається, тому його 

називаю
ться виборною

 посадовою
 особою

.
ЗУ «П

ро місцеві вибори» визначає, щ
о старостою

 не мож
е бути 

обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяж
-

кого або особливо тяж
кого злочину, злочину проти виборчих прав 

громадян чи корупційного злочину, якщ
о ця судимість не погаш

ена 
або не знята в установленому законом порядку [2].

П
овноваж

ення старости розпочинаю
ться з моменту складення 

ним присяги відповідно до Закону України «П
ро служ

бу в органах 
місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної 
сільської, селищ

ної, міської ради, на якому відповідною
 територі-

альною
 виборчою

 комісією
 були оголош

ені ріш
ення щ

одо його об-
рання та реєстрації. Сам строк повноваж

ень старости, обраного на 
чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків достроково-
го припинення його повноваж

ень з підстав і в порядку, визначених 
законодавством [1].

Варто звернути увагу на те, щ
о староста не мож

е мати інш
ий 

представницький мандат, суміщ
ати свою

 служ
бову діяльність з ін-

ш
ою

 посадою
, у тому числі на громадських засадах, займатися ін-

ш
ою

 оплачуваною
 (крім викладацької, наукової і творчої діяльно-

сті, медичної практики, інструкторської та суддівської практики 
із спорту) або підприємницькою

 діяльністю
 [1].

Як вже зазначалось вищ
е в законодавстві визначено повноважен-

ня старост, зокрема, він: 1) представляє інтереси ж
ителів відповідного 

села, селищ
а у виконавчих органах сільської, селищ

ної, міської ради; 
2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищ

ної, міської 
ради та засіданнях її постійних комісій; 3) має право на гарантований 
виступ на пленарних засіданнях сільської, селищ

ної, міської ради, за-
сіданнях її постійних комісій з питань, щ

о стосуються інтересів ж
и-

телів відповідного села, селищ
а; 4) сприяє ж

ителям відповідного села, 
селищ

а у підготовці документів, щ
о подаються до органів місцевого 

самоврядування; 5) бере участь в організації виконання ріш
ень сіль-

ської, селищ
ної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень 

сільського, селищ
ного, міського голови на території відповідного 

старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням; 
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6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фі-
нансування програм, щ

о реалізуються на території відповідного ста-
ростинського округу; 7) вносить пропозиції до виконавчого комітету 
сільської, селищ

ної, міської ради з питань діяльності на території від-
повідного старостинського округу виконавчих органів сільської, се-
лищ

ної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 
власності та їх посадових осіб; 8) бере участь у підготовці проектів 
ріш

ень сільської, селищ
ної, міської ради, щ

о стосуються майна тери-
торіальної громади, розташ

ованого на території відповідного старо-
стинського округу; 9) бере участь у здійсненні контролю за викорис-
танням об’єктів комунальної власності, розташ

ованих на території 
відповідного старостинського округу; 10) бере участь у здійсненні 
контролю за станом благоустрою відповідного села, селищ

а та інфор-
мує сільського, селищ

ного, міського голову, виконавчі органи сіль-
ської, селищ

ної, міської ради про його результати; 11) отримує від 
виконавчих органів сільської, селищ

ної, міської ради, підприємств, 
установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб ін-
формацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих 
йому повноважень; 12) сприяє утворенню та діяльності органів са-
моорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, 
громадських слухань та інш

их форм безпосередньої участі громадян 
у виріш

енні питань місцевого значення у відповідному селі, селищ
і; 

13) здійсню
є інш

і повноваження, визначені законодавством [1].
О

кремо в законодавстві та серед науковців не виділяю
ться функ-

ції, які покладені на старосту. Н
а наш

 погляд, вони випливаю
ть 

із його повноваж
ень. Розглядаючи вищ

езазначені повноваж
ення, 

мож
на виділити такі функції старости: предст

авницька ( представ-
ляє інтереси ж

ителів відповідного села, селищ
а тощ

о); бюджет
на 

(бере участь у підготовці проекту місцевого бюдж
ету тощ

о); інфор-
маційна (отримує від виконавчих органів сільської, селищ

ної, місь-
кої ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності 
та їх посадових осіб інформацію

, необхідну для здійснення наданих 
йому повноваж

ень тощ
о); конт

рольна (бере участь у здійсненні 
контролю

 за використанням об’єктів комунальної власності, здійс-
ненні контролю

 за станом благоустрою
 тощ

о); уст
ановча (сприяє 

утворенню
 та діяльності органів самоорганізації населення тощ

о); 
організаційна (бере участь в організації виконання ріш

ень сільської, 
селищ

ної, міської ради, її виконавчого комітету, розпорядж
ень сіль-

ського, селищ
ного, міського голови на території відповідного старо-

стинського округу тощ
о).

П
ерелік вищ

езазначених функцій, на наш
у думку, не є вичерп-

ним, оскільки в ЗУ «П
ро місцеве самоврядування в Україні» в п. 1 

ч. 13 ст. 54-1 визначено, щ
о староста здійсню

є інш
і повноваж

ення, 
визначені цим та інш

ими законами [1]. Тому функції ст
арост

и мо-
ж

ут
ь розш

ирюват
ися.

В ЗУ «П
ро місцеве самоврядування в Україні» ст. 71 визначено 

про гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових 
осіб. Так як староста є посадовою

 особою
 місцевого самовряду-

вання (в органах місцевого самоврядування відноситься до ш
остої 

категорії посад, відповідно до ЗУ «П
ро служ

бу в органах місцевого 
самоврядування» [3]), то вваж

аємо, щ
о полож

ення цієї статті по-
ш

ирюю
ться і на нього. Зокрема, відповідно до цієї статті, староста 

самостійно реалізує надані йому повноваж
ення. О

ргани виконав-
чої влади, їх посадові особи не маю

ть права втручатися в законну 
діяльність, а також

 виріш
увати питання, віднесені Конституцією

 
України, цим та інш

ими законами до повноваж
ень старости, крім 

випадків передбачених законодавством. У разі розгляду місцевою
 

держ
авною

 адміністрацією
 питань, які зачіпаю

ть інтереси місцево-
го самоврядування, вона повинна повідомити про це старост [1].

Слід окремо виділити основні полож
ення, які стосую

ться відпо-
відальності старости: по-перш

е, старости несуть відповідальність 
у разі поруш

ення ними Конституції або законів України; по-друге, 
вони є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед те-
риторіальними громадами; територіальна громада у будь-який час 
мож

е достроково припинити повноваж
ення старости, якщ

о вони 
поруш

ую
ть Конституцію

 або закони України, обмеж
ую

ть права 
і свободи громадян, не забезпечую

ть здійснення наданих їм зако-
ном повноваж

ень; по-третє, ш
кода, заподіяна ю

ридичним і фізич-
ним особам в результаті неправомірних ріш

ень, дій або бездіяльно-
сті старости відш

кодовується за рахунок їх власних кош
тів у поряд-

ку, встановленому законодавством [1].
О

тж
е, проаналізувавш

и законодавство мож
на ствердж

увати, щ
о 

староста є посадовою
 особою

 місцевого самоврядування, причому, 
виборною

.
П

равовий статус старости, на наш
у думку, мож

на простеж
ити, 

дослідж
уючи нормативно-правові акти. П

ричому, якщ
о порядок 
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набуття статусу старости, його повноваж
ення, гарантії його прав, 

відповідальність закріплені в законодавстві, то його функції слід 
розглядати через призму повноваж

ень. Також
 серед функцій старо-

сти необхідно виділяти: представницьку, бюдж
етну, інформаційну, 

контрольну, установчу, організаційну.
Варто зазначити, щ

о Конституція України не містить полож
ень, 

які стосую
ться правового статусу старости. Її полож

ення стосовно 
місцевого самоврядування потребую

ть серйозних змін, які, на наш
у 

думку, будуть внесені найближ
чим часом.
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З метою
 підготовки Світового банку до здійснен-

ня гарантійної операції на підтримку основних реформ для еконо-
мічного зростання, фіскальної сталості та покращ

ення урядування 
в Україні необхідне підтвердж

ення заверш
ення всіх дій щ

одо роз-

початої податкової реформи та сприятлива макроекономічна ситуа-
ція. У цьому контексті критичним є набуття чинності Закону Укра-
їни №

 2491-VIII від 5 липня 2018 р. «П
ро внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щ
одо удосконалення функціонування 

фінансового сектору в Україні» [1], Закону України №
 2478-VIII від 

31 липня 2018 р. «П
ро внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України щ
одо відновлення кредитування» [2], а також

 Закону 
України №

 2611-VIII від 8 листопада 2018 р. «П
ро внесення змін до 

П
одаткового кодексу України щ

одо оподаткування акцизним подат-
ком легкових транспортних засобів», за яким запровадж

ується нова 
модель оподаткування акцизним податком легкових транспортних 
засобів, у вартість розмитнення автомобілів також

 входять щ
е три 

платеж
і: П

ДВ (20 %
 від вартості), ввізне мито (10 %

) і збір до П
енсій-

ного фонду (3–5 %
 від вартості) [3].

Також
 Верховною

 Радою
 України ухвалено новий Закон України 

№
 2628-VIII від 23 листопада 2018 р. «П

ро внесення змін до П
одатко-

вого кодексу та деяких інш
их законодавчих актів щ

одо покращ
ення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» [4], 
який в перш

у чергу спрямований на реалізацію
 зобов’язань України 

в рамках Угоди про асоціацію
 із Європейським Сою

зом [5], а також
 

дозволить забезпечити збалансованість бюдж
етних надходж

ень 
у 2019 р. Втілення нового закону, на думку законодавця, дозволить 
збільш

ити надходж
ення до зведеного бюдж

ету (в умовах 2019 р.) 
в обсязі 6,3 млрд грн, із них до держ

авного бюдж
ету —

 5,9 млрд грн.
Н

ормами закону передбачено суттєві зміни податкового законо-
давства, які торкаю

ться системи оподаткування як на держ
авному, 

так і на місцевому рівнях.
П

о-перш
е, з 1 липня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. нарахування 

та сплата податку на додану вартість у разі ввезення на митну те-
риторію

 України товарів у між
народних пош

тових та експрес-від-
правленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищ

ує еквівалент 
100 євро для одного одерж

увача —
 фізичної особи, в одній депеш

і 
від одного відправника у між

народних пош
тових відправленнях 

або в одному вантаж
і експрес-перевізника від одного відправника 

у між
народних експрес-відправленнях здійсню

ється у порядку на-
рахування та сплати податку на додану вартість, визначеному М

ит-
ним кодексом України при ввезенні на митну територію

 України то-
варів у між

народних пош
тових та експрес-відправленнях, сумарна 
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фактурна вартість яких перевищ
ує еквівалент 150 євро для одного 

одерж
увача —

 фізичної особи, в одній депеш
і від одного відправни-

ка у між
народних пош

тових відправленнях або в одному вантаж
і 

експрес-перевізника від одного відправника у між
народних екс-

прес-відправленнях [6].
П

о-друге, зниж
ення неоподатковуваної вартості між

народних 
посилок з 1 липня 2019 р. зі 150 до 100 євро. П

ри цьому норма про 
«три посилки» скасована, оскільки пош

тові оператори виявились не 
готовими до адміністрування такого обмеж

ення.
П

о-третє, збільш
ення ставок екологічного податку з 1 січня 

2019 р. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю
 зросте з 0,41 грн 

за тонну до 10 грн за тонну з метою
 стимулювання підприємств 

до зменш
ення забруднення навколиш

нього середовищ
а, а також

 на-
ближ

ення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС.
П

о-четверте, індексація ставок акцизного податку з тю
тюнових 

виробів на 9 %
 з 1 липня 2019 р.

П
о-п’яте, удосконалення електронної системи контролю

 за обі-
гом палива з 1 липня 2019 р., щ

о дозволить збільш
ити надходж

ення 
акцизного податку на паливо.

П
о-ш

осте, збільш
ення ставок рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти і конденсату на 2 %
: з 29 %

/14 %
 

до 31 %
/16 %

 (в залеж
ності від глибини залягання) та залізної руди 

на 0,8 %
 з 8 до 8,8 %

, ставка рентної плати за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів збільш

ується на 50 %
.

П
о-сьоме, до кінця 2022 р. буде продовж

ена норма, яка звільняє 
ввезення в Україну транспортних засобів, оснащ

ених лиш
е елек-

тродвигунами, від сплати П
ДВ.

П
о-восьме, тимчасово, до 1 квітня 2019 р., податкові зобов’язан-

ня з податку на додану вартість, щ
о виникли у постачальника елек-

тричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати 
за електричну енергію

, фактичне постачання якої буде здійснюва-
тися новим постачальником електричної енергії, в тому числі по-
стачальником універсальних послуг, підлягаю

ть коригуванню
 на 

дату перерахування постачальником електричної енергії грош
ових 

кош
тів, щ

о були отримані в якості попередньої оплати від покупця, 
новому постачальнику електричної енергії на підставі розрахунку 
коригування до податкової накладної, складеного та зареєстровано-
го в Єдиному реєстрі податкових накладних в загальному порядку.

По-дев’яте, зберігання або транспортування алкогольних напоїв 
чи тютюнових виробів з підробленими чи фальсифікованими марка-
ми акцизного податку посадовими особами підприємств-виробни-
ків, імпортерів і продавців цих товарів, тягне за собою накладення 
ш

трафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів. 

Ті самі дії, вчинені особою
, яку протягом року було піддано стяг-

ненню
 за будь-яке з правопоруш

ень, зазначених у частині перш
ій 

цієї статті, або вчинені у великих розмірах, тягнуть за собою
 накла-

дення ш
трафу від 600 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією
 таких алкогольних напоїв чи тю

тюнових 
виробів.

П
ід великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напо-

їв або тю
тюнових виробів, які у п’ятсот чи більш

е разів перевищ
у-

ю
ть неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Н
езаконне зберігання марок акцизного податку тягне за собою

 
накладення ш

трафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян з конфіскацією

 марок акцизного податку.
П

о-десяте, поруш
ення порядку справляння та сплати туристич-

ного збору. Н
евиконання платником туристичного збору зобов’я-

зання зі сплати туристичного збору у порядку, встановленому П
К 

України, ріш
енням відповідної сільської, селищ

ної, міської ради або 
ради об’єднаної територіальної громади, щ

о створена згідно із зако-
ном та перспективним планом формування територій громад, тягне 
за собою

 накладання ш
трафу у розмірі 50 неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян [7].
П

оруш
ення податковим агентом, особою

, яка здійсню
є тимчасо-

ве розміщ
ення платника збору у місцях прож

ивання (ночівлі), по-
рядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного 
збору, встановленого П

К України, ріш
енням відповідної сільської, 

селищ
ної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, 

щ
о створена згідно із законом та перспективним планом формуван-

ня територій громад, тягне за собою
 накладання ш

трафу у розмірі 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною
 другою

 цієї статті, вчинені особою
, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню
 за таке 

саме правопоруш
ення, тягнуть за собою

 накладання ш
трафу у роз-

мірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян



64 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
65

П
о-одинадцяте, переміщ

ення пального або спирту етилового 
транспортними засобами, щ

о не зазначені в митних деклараціях 
при переміщ

енні пального або спирту етилового митною
 терито-

рією
 України прохідним транзитом або внутріш

нім транзитом, ви-
значеним підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 91 М

итно-
го кодексу України [6], або в акцизних накладних, зареєстрованих 
у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при 
здійсненні яких переміщ

ується пальне або спирт етиловий в таких 
транспортних засобах, або в заявках на переміщ

ення пального або 
спирту етилового транспортними засобами, щ

о не є акцизними 
складами пересувними, тягне за собою

 накладення ш
трафу від од-

нієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією

 пального або спирту етилового та транспортних за-
собів.

Зберігання та/або реалізація на митній території України паль-
ного або спирту етилового на акцизному складі, який не зареєстро-
ваний в системі електронного адміністрування реалізації пального 
та спирту етилового, тягне за собою

 накладення ш
трафу від одні-

єї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією

 пального або спирту етилового, транспортних засо-
бів, ємностей та обладнання, щ

о використовувалося для зберігання 
та реалізації такого пального або спирту етилового, грош

ей, одерж
а-

них внаслідок вчинення цього адміністративного правопоруш
ення.

Статтею
 204 «Н

езаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою

 збуту підакцизних товарів» Криміналь-
ного кодексу України передбачено:

1. Н
езаконне придбання з метою

 збуту або зберігання з цією
 ме-

тою
, а також

 збут чи транспортування з метою
 збуту незаконно ви-

готовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних 
напоїв, пива, тю

тюнових виробів, тю
тюну, промислових замінни-

ків тю
тюну, пального або інш

их підакцизних товарів, —
 караю

ть-
ся ш

трафом від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією

 та знищ
енням незаконно виготовлених 

товарів.
2. Н

езаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дис-
тилятів, алкогольних напоїв, пива, тю

тюнових виробів, тю
тюну, 

промислових замінників тю
тюну, пального або інш

их підакцизних 
товарів, або вчинене особою

, яка раніш
е була засудж

ена за цією
 

статтею
, —

 караю
ться позбавленням волі на строк від трьох до п’я-

ти років з конфіскацією
 та знищ

енням незаконно вироблених або 
придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виго-
товлення.

3. Н
езаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах пер-

ш
ій або другій цієї статті, щ

о становлять загрозу для ж
иття і здо-

ров’я людей, а так само збут таких товарів, щ
о призвело до отруєн-

ня чи спричинило смерть особи, —
 караю

ться позбавленням волі 
на строк від восьми до десяти років з конфіскацією

 майна, а також
 

з вилученням та знищ
енням незаконно виробленої або придбаної 

продукції, обладнання для її виготовлення [8].
П

о-дванадцяте, Єдиний держ
авний реєстр суб’єктів господа-

рювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, 
оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, збе-
рігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі —

 Єдиний ре-
єстр ліцензіатів та місць обігу пального) —

 перелік суб’єктів госпо-
дарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберіган-
ня, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, 
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним в розрізі суб’єк-
тів господарювання, які здійснюю

ть діяльність на таких місцях, на 
підставі виданих ліцензій. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обі-
гу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, щ

о 
реалізує держ

авну податкову та митну політику у порядку, затвер-
дж

еному Кабінетом М
іністрів України, та розміщ

ується у вільному 
доступі.

16 серпня 2018 р. набрав чинності Закон України №
 2497 «П

ро 
внесення змін до П

одаткового кодексу України та деяких законів 
України щ

одо стимулювання утворення та діяльності сімейних 
фермерських господарств» [9], який врегульовує низку питань ді-
яльності фермерських господарств, а також

 оподаткування земель-
них ділянок. О

дним із нововведень є запровадж
ення сплати податку 

на лісові землі. Зміни вносяться до пункту 273.1 статті 273 П
одатко-

вого кодексу України. П
опередня норма цієї статті передбачала, щ

о 
податок на лісові землі справляється як складова рентної плати, щ

о 
визначається податковим законодавством. Н

ова редакція встанов-
лю

є, щ
о податок за лісові землі складається з земельного податку 

та рентної плати. Розмір ставки податку на землю
 встановлюю

ться 
органами місцевого самоврядування, територіальними громадами 
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в меж
ах 5 %

 від нормативно-грош
ової оцінки цих земель. Також

 
закон стимулю

є органи місцевого самоврядування контролювати 
оформлення договорів оренди землі. П

ередбачається, щ
о подат

ок 
на доходи фізичних осіб з орендної плат

и за земельні ділянки (паї) 
зараховуєт

ься до місцевих бюджет
ів за місцезнаходженням земель-

них ділянок.
Суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим 

агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (су-
боренду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), 
виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуют

ься 
до відповідного бюджет

у за місцезнаходженням т
аких об’єкт

ів орен-
ди (суборенди, емфіт

евзису). Раніш
е ю

ридичні особи, які оренду-
вали земельні ділянки, сплачували податок до місцевого бюдж

ету 
за місцем податкової адреси, а не до бюдж

етів громад, на територіях 
яких розташ

овані земельні ділянки.
Таким чином, як бачимо, реформування податкового законо-

давства з метою
 покращ

ення економічного зростання, фіскальної 
сталості та урядування в Україні, законодавцю

 вдалося забезпечити 
збільш

ення надходж
ень до держ

авного та місцевих бюдж
етів ш

ля-
хом запровадж

ення окремих механізмів, а саме, за допомогою
 збіль-

ш
ення ставок, розш

ирення бази оподаткування акцизного податку, 
розш

ирення предметів П
ДВ, збільш

ення ставок рентної плати за ко-
ристування надрами для видобування нафти і конденсату, залізної 
руди, за спеціальне використання лісових ресурсів, запровадж

ення 
податку за лісові землі, збільш

ення розміру санкцій і меж
 адміні-

стративної та кримінальної відповідальності за податкові правопо-
руш

ення щ
одо зберігання або транспортування алкогольних напо-

їв чи тю
тюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку 

встановленого зразка, невиконання платником туристичного збору 
зобов’язання зі сплати туристичного збору, переміщ

ення пального 
або спирту етилового транспортними засобами, щ

о не зазначені 
в митних деклараціях, переміщ

ення пального або спирту етилового 
митною

 територією
 України прохідним транзитом або внутріш

нім 
транзитом, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспор-
тування з метою

 збуту підакцизних товарів, зберігання та/або реа-
лізація на митній території України пального або спирту етилового 
на акцизному складі, який не зареєстрований в системі електронно-
го адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
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М
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О
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ЛАН

Н
Я Ц

ЕРКО
ВН

О
ГО

 РО
ЗКО

ЛУ
В УКРАЇН

І

Розділення Українського П
равослав’я —

 одна з най-
болючіш

их сучасних проблем і без того хворого українського су-
спільства. П

рагнення до єднання усіх православних християн на ка-
нонічних засадах постійно зростає, але на ш

ляху до його досягнення 
чимало труднощ

ів та переш
код. Сьогодні в очікуванні подолання 

церковного розколу в Україні питання автокефалії обговорю
ється 

практично усіма верствами населення, як каж
уть «від малого до ве-

ликого». П
роцес підготовки надання автокефалії об’єднаній Україн-

ській П
равославній Ц

еркві супроводж
ується серйозною

 критикою
 

з боку представників РП
Ц

 та УП
Ц

, канонічно їй підпорядкованій, 
які звинувачую

ть Вселенський П
атріархат і особисто П

атріарха 
Варфоломія в «єресі папізму», втручанні у справи інш

их П
омісних 

П
равославних Ц

ерков та розпалюванні нового всеправославного 
розколу. 

М
ета даної роботи —

 звернути особливу увагу на канонічно-пра-
вові аспекти подолання церковного розколу в Україні крізь призму 
соборності та перш

ості у світовому П
равослав’ї.

Співвіднош
ення між

 соборністю
 та перш

істю
 в П

равослав’ї ос-
танніх півстоліття було одним із основних предметів богословсько-
го діалогу між

 Константинопольською
 П

равославною
 Ц

ерквою
 

(далі —
 КП

Ц
) та Руською

 П
равославною

 Ц
ерквою

 (далі —
 РП

Ц
). 

Н
ещ

одавно цей діалог припинився внаслідок прийнятого Свящ
ен-

ним Синодом РП
Ц

 15 ж
овтня 2018 р. ріш

ення про повне припинен-
ня євхаристійних відносин з Константинопольським П

атріархатом 
(далі —

 КП
) за підтвердж

ення ним наміру надати автокефалію
 об’єд-

наній Українській П
равославній Ц

еркві [1]. В резиденції П
редстоя-

теля УП
Ц

 на території Свято-Успенської Києво-П
ечерської Лаври 

13 листопада 2018 р. відбулося засідання Свящ
енного Синоду УП

Ц
, 

ріш
енням якого так само призупинено євхаристійне спілкування 

кліриків із свящ
еннослуж

ителями Константинопольського П
атрі-

архату, а мирянам заборонена участь у Таїнствах, які зверш
ую

ться 
у храмах Константинопольського П

атріархату [2].
Для з’ясування співвіднош

ення між
 соборністю

 Ц
еркви, перш

і-
стю

 в ній та церковною
 автокефалією

, необхідно проаналізувати ці 
поняття, зрозуміти, щ

о вони означаю
ть, а також

 яким чином вони 
пов’язані один з одним.

Дослівно термін «собор» (від грец. Σύνοδος —
 зібрання; ла-

тин. consilium
 —

 рада) —
 означає внутріш

ню
 єдність усієї Ц

еркви. 
П

охідним від нього є соборність —
 один із догматів православно-

го віросповідання, викладених у Символі віри (затвердж
ений на і і 

ІІ Вселенських Соборах у IV ст.). Соборність Ц
еркви в своїй основі 

має Бож
ественну єдність, яка вираж

ається в тому, щ
о кож

на Бож
е-

ственна О
соба —

 Бог-О
тець, Бог-Син і Бог-Святий Дух є Богом і во-

лодіє усією
 повнотою

 Бож
ественної сутності. 

Світова П
равославна Ц

ерква соборна як у своїй цілісності, так 
і сукупності усіх П

омісних П
равославних Ц

ерков. П
овнота цілісної 

Ц
еркви не дорівню

є сумі її частин, бо кож
на частина володіє тією

 
ж

 повнотою
, щ

о й Ц
ерква в цілому. З цього приводу святий Ігнатій 

Богоносець, єпископ Антіохії, у своєму зверненні до християн наго-
лош

ує: блаж
енні ви, з’єднані так само, як Ц

ерква з Іісусом Христом, 
і як Іісус Христос —

 з О
тцем, бо все згідно лиш

е в єднанні [3].
Соборність Ц

еркви має безліч різноманітних проявів, найваж
-

ливіш
им із них є проведення соборів. Започатковані вони були 

апостолами Христа, коли у 51 році на Соборі в Єрусалимі (Діян. 15, 
1–35) виріш

увались спірні питання щ
одо дотримання християнами 

із числа язичників старозавітних обрядів.
Н

а П
омісних Соборах впродовж

 перш
ого тисячоліття точились 

ж
ваві дискусії з питань віровчення та церковного устрою

, склика-
лись вони на місцевому рівні, як правило, у складі всіх єпископів 
даного регіону. Глобальні питання церковного ж

иття виріш
увались 

на Вселенських Соборах (грец. Ο
ικουμενική Σύνοδος). В другому ти-

сячолітті проведення Вселенських Соборів припинилось. Н
евдалою

 
спробою

 виявилося скликати такий Собор в кінці ІІ —
 на початку 

ІІІ тисячоліття. П
ісля спільної підготовчої роботи впродовж

 майж
е 

50 років і одноголосного ріш
ення усіх предстоятелів П

омісних Ц
ер-

ков про проведення Всеправославного Собору буквально в останні 
дні перед його початком роботи у червні 2016 р. від участі відмови-
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лись чотири із 14 загальновизнаних автокефальних Ц
ерков: Антіо-

хійська, Грузинська, Болгарська та Російська [4].
Вселенський Собор —

 найвищ
ий законодавчий орган Ц

еркви, 
компетентний визначати основи віровчення, встановлювати засо-
би їх непоруш

ного збереж
ення від деструктивних єретичних вчень, 

а також
 затвердж

увати канони у сфері церковно-правової регла-
ментації устрою

 Ц
еркви, управління, внутріш

ньої церковної дисци-
пліни, відносин між

 Ц
ерквою

 та держ
авою

. Результатом такої пра-
вотворчої діяльності став Корпус канонічного права (латин. Corpus 
juris canonici) —

 збірник свящ
енних канонів П

равославної Ц
еркви. 

В умовах, коли церковно-держ
авні взаємини будувались на ос-

нові «візантійської симфонії», названий Корпус увійш
ов складовою

 
частиною

 до збірника держ
авних законів під загальною

 назвою
 

«Н
омоканон в ХIV титулах», офіційно виданий в 883 році Констан-

тинопольським П
атріархом Ф

отієм. В подальш
ому номоканон пере-

кладений слов’янською
 мовою

 і перейменований на Кормчу книгу 
(від давньорус. кърмьчая, буквально —

 книга кормчого) —
 збірник 

канонів і цивільних законів у церковних справах православних 
слов’ян. П

ерш
ий переклад канонів слов’янською

 мовою
 належ

ить 
святому рівноапостольному М

ефодію
. О

скільки більш
ість цивіль-

них законів з перебігом часу перестали діяти, у 1839 р. видано Кни-
гу правил (канонів), в якій, на відміну від Кормчої книги, містився 
виключно Корпус канонічного права. Усі канони до сьогодніш

нього 
дня зберігаю

ть ю
ридичну силу, визнаю

ться обов’язковими для всіх 
і кож

ного, хто є членом П
равославної Ц

еркви. Згідно канонічній 
традиції, «віднині нікому не дозволяється вищ

еозначені правила 
змінювати, скасовувати, або, окрім затвердж

ених правил, приймати 
інш

і з підробками, складеними якимись людьми, щ
о зухвало торгу-

ю
ть істиною

» (2-й канон Вселенського Трульського Собору). 
У сприйнятті авторитету Вселенських Соборів, розумінні змі-

сту затвердж
ених ними канонів з боку окремих П

омісних Ц
ерков 

спостерігаю
ться певні відмінності і навіть розбіж

ності. Зокрема, 
неоднозначні позиції сучасних Ц

ерков щ
одо проголош

ення церков-
ної автокефалії містяться в матеріалах засідання М

іж
православної 

підготовчої комісії від 7–13 листопада 1993 р. [5]. Комісія дійш
ла 

висновку, щ
о «встановлення митрополичої, екзарш

ої і патріарш
ої 

системи з метою
 утвердж

ення єдності Ц
еркви, проголош

ення ав-
токефалії Кіпрської Ц

еркви визнаю
ться Константинопольським, 

О
лександрійським, Єрусалимським П

атріархатами та Елладською
 

Ц
ерквою

 в якості єдиної канонічної основи правильного підходу 
до виріш

ення спірної проблеми автокефалії».
РП

Ц
 притримується власної позиції щ

одо авторитетності Все-
ленських Соборів та канонічних засад проголош

ення автокефалії: 
«Апостоли і Вселенські Собори не мож

уть розглядатися в якості 
звичайних засновників автокефальних Ц

ерков. П
ерш

і тому, щ
о 

вони ж
или в епоху заснування Ц

еркви, другі —
 тому, щ

о були над-
звичайним явищ

ем і вж
е в силу цього не мали мож

ливості завж
ди 

виріш
увати таке питання поточного церковного ж

иття, як питання 
про автокефалію

». Н
а основі цього формулю

ється підсумкове твер-
дж

ення: «Зазвичай нормою
 утворення нових автокефальних Ц

ерков 
є воля єпископату вж

е існуючих автокефальних Ц
ерков. П

ри цьому 
компетенція Собору автокефальної Ц

еркви обмеж
ується її власною

 
територією

. Собор Єпископів автокефальної Ц
еркви мож

е як про-
голош

увати нову автокефалію
 частини своєї Ц

еркви, так і відмови-
тися від автокефалії своєї Ц

еркви, виріш
ивш

и приєднати її до інш
ої 

автокефальної Ц
еркви за згодою

 останньої» [6]. 
П

ринагідно зазначити, поняття автокефальної Ц
еркви (від грец. 

αὐτο —
 сам і κέφαλον —

 голова; буквально сам собі голова) історично 
змінювалось. В енциклопедичному вимірі «автокефалія Ц

еркви» —
 

це правовий статус П
омісної Ц

еркви, самостійної в управлінні 
й поєднаної православним віровченням з інш

ими автокефальними 
П

равославними Ц
ерквами в Єдину Святу Соборну і Апостольську 

Ц
еркву, главою

 якої є Іісус Христос [7].
П

раво надавати автокефалію
 має Вселенський престол, ним 

проголош
ено автокефалію

 Болгарській Ц
еркві (932, 1234, 1946 рр.), 

Сербській Ц
еркві (у 1218, 1879 рр.), Російській Ц

еркві (у 1589 р.) 
та ін. Варто наголосити, щ

о питання стосовно інш
их П

равославних 
Ц

ерков, які також
 мож

уть надавати автокефалію
, до сьогодні на ка-

нонічному рівні не виріш
ене. Крім Вселенського престолу таке пра-

во приписую
ть собі інш

і П
омісні Ц

еркви, причому підстави і спо-
соби проголош

ення автокефалії, якими вони керую
ться, суттєво 

різняться. 
З приводу неоднозначного розуміння і практичного застосу-

вання канонічних засад проголош
ення автокефалії відомий про-

фесор-богослов протоієрей О
лександр Ш

меман зауваж
ує: «Корпус 

канонів —
 це звiд, щ

о включає Апостольські правила, канони Все-
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ленських і деяких П
омісних соборів, канони святих О

тцiв Ц
еркви, 

який є “мірилом” ж
иття П

равослав’я. Але глибоко показовим для 
ниніш

нього стану П
равослав’я є те, щ

о посилання на канони часто 
призводять до суперечливих і взаємовиключних вимог та твер-
дж

ень. М
и ніби тлумачимо різні канони і канонічну традицію

 або 
одні й ті ж

 самі, але розуміємо їх по-різному» [8].
П

роголош
ення автокефалії тісним чином пов’язане з питанням 

перш
ості честі у світовому П

равослав’ї, розумінні якої теж
 дово-

лі суперечливе. В загальному виді перш
ість честі сформульовано 

у 381 р. Другим Вселенським Собором: «Константинопольський 
єпископ нехай має перевагу честі після Римського єпископа, бо 
Константинополь є новим Римом» (3-й канон). Спочатку в ієрархії 
Християнської Ц

еркви перш
ість честі визнавалась за єпископом 

Риму, за ним єпископ Константинополя посідав друге місце. П
ісля 

розколу християнства в 1054 році на Західну Ц
еркву і Східну Ц

ер-
кву, перш

ість честі серед православних П
атріархів набув Констан-

тинопольський П
атріарх.

Всі П
омісні П

равославні Ц
еркви визнаю

ть перш
ість честі П

атрі-
арха Константинополя, однак змістове наповнення цієї перш

ості 
ними сприймається по-різному. Для О

лександрійського і Єрусалим-
ського П

атріархатів перш
ість честі має сенс, глибоко відмінний від 

того, який їй даю
ть Російський, Болгарський або Румунський П

атрі-
архати. Древні Ц

еркви визнаю
ть перш

ість честі на основі канонів 
і канонічної традиції в контексті візантійської теократичної ідеоло-
гії. М

аючи самодостатній ю
рисдикційний статус, зазначені Ц

еркви 
еклезіологічно сприймаю

ть себе органічними частинами великого 
цілого. І в євхаристичній єдності цього великого цілого, яким є Все-
ленська Ц

ерква, вони бачать П
атріарха Константинополя свящ

ен-
ним центром, який організаційно спрямовує світове П

равослав’я на 
зверш

ення місії спасіння від гріха і смерті на кож
ному місці Господ-

нього владицтва. 
П

озиція РП
Ц

 щ
одо перш

ості честі у світовому П
равослав’ї сер-

йозно розходиться з вищ
енаведеною

 позицією
 древніх Ц

ерков. П
ро 

це свідчать богословські, еклезіологічні та канонічні дискусії про 
перш

ість честі, які оприлюднені Зміш
аною

 між
народною

 комісією
 

з богословського діалогу між
 П

равославними Ц
ерквами. Свящ

ен-
ний Синод РП

Ц
 27 березня 2007 р. доручив Синодальній Богослов-

ській комісії вивчити це питання і підготувати проект офіційної по-

зиції М
осковського П

атріархату (ж
урнал №

 26). За підготовленим 
проектом Свящ

енний Синод РП
Ц

 25–26 грудня 2013 р. схвалив до-
кумент під назвою

 «П
озиция М

осковского П
атриархата по вопросу 

о первенстве во Вселенской Ц
еркви» [9].

У зазначеному документі офіційне ставлення РП
Ц

 до перш
ості 

честі Константинопольського П
атріарха визначається наступним 

чином: «Дж
ерелом перш

ості честі на рівні Вселенської Ц
еркви є ка-

нонічне передання Ц
еркви, зафіксоване в свящ

енних диптихах і ви-
знане всіма автокефальними П

омісними Ц
ерквами. О

днак змістов-
не наповнення перш

ості честі на всесвітньому рівні не визначається 
канонами Вселенських чи П

омісних соборів. Канонічні правила, 
на які спираю

ться свящ
енні диптихи, не наділяю

ть перш
ого з (яким 

за часів Вселенських соборів був Римський єпископ) будь-якими 
владними повноваж

еннями в загально-церковному масш
табі». Крім 

того, РП
Ц

 вваж
ає, щ

о в основу перш
ості честі має покладатися кри-

терій перш
ої чисельності членів конкретної П

омісної П
равославної 

Ц
еркви.

Константинопольський П
атріархат визнав безпідставним ніве-

лювання з боку РП
Ц

 його перш
ості, а також

 відкинув і назвав не-
припустимим введення нового критерію

 —
 перш

ість чисельності, 
який серйозно суперечить канонічній традиції, оскільки базується 
на принципі «ubi russicus ibi ecclesia russicae», тобто «де росіяни, там 
і ю

рисдикція Руської Ц
еркви» [10]. 

Сам П
атріарх Варфоломій визначає повноваж

ення Вселенського 
архієрея наступним чином: «У нас є привілей бути старш

им братом 
у світовому П

равослав’ї. Константинопольський П
атріарх пред-

ставляє у світі всю
 повноту П

равославної Ц
еркви, є її виразником 

і несе за неї історичну, канонічну і теологічну відповідальність. П
ре-

рогативою
 Вселенського П

атріарха є координація роботи світово-
го П

равослав’я, включаючи скликання соборів, а також
 підтримка 

між
церковних і між

конфесійних діалогів, у нього є право арбітра 
в церковних справах —

 це право (канон 28) надано архієпископу 
Константинополя в 451 році на IV Вселенському Соборі» [11].

Таким чином, М
осковський П

атріархат, в канонічній єдності 
з яким перебуває Українська П

равославна Ц
ерква, керується ло-

гікою
 щ

одо розуміння автокефалії та змістового наповнення пер-
ш

ості честі у світовому П
равослав’ї, яка кардинально розходиться 

з логікою
 Константинопольського П

атріархату. Ц
я розбіж

ність ста-
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ла однією
 із причин протистояння на ш

ляху подолання церковного 
розколу в Україні і канонічного єднання усіх православних христи-
ян в одну Українську П

равославну Ц
еркву. Вихід із кризової ситуації 

мож
ливий через церковний діалог, який неодноразово пропонували 

православні ієрархи. О
скільки такий діалог сьогодні блоковано від-

повідними синодальними ріш
еннями, варто скористатись мож

ли-
востями принципу соборності. Для цього провести Всеправославне 
зібрання (з’їзд) у складі представників усіх П

омісних П
равославних 

Ц
ерков, які на основі консенсусу постановлять соборне ріш

ення 
щ

одо подальш
ої канонічної долі Української П

равославної Ц
еркви.
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П
одальш

а демократизація суспільства, децентралі-
зація влади на засадах субсидіарності є на сьогодні пріоритетами 
України. Зваж

аючи на той факт, щ
о Україна є високоурбанізованою

 
держ

авою
, реформа місцевого самоврядування виступає змістов-

ним ядром та найзначніш
им елементом системних змін процесу де-

централізації.
П

ерш
ими здобутками реформи стало вироблення концептуаль-

ного бачення процесів децентралізації в Україні та удосконалення 
нормативно-правової бази. Зокрема, була затвердж

ена Концепція 
реформування місцевого самоврядування та територіальної орга-
нізації влади, прийнято Закон України «П

ро засади держ
авної ре-

гіональної політики». Децентралізація знайш
ла своє відображ

ення 
у П

рограмі діяльності Уряду, «Стратегії – 2020» П
резидента України 

та відповідного плану з їх реалізації.
Враховуючи суперечливі моменти з прийняттям змін до Консти-

туції України, в якій має бути закріплена нова модель територіаль-



76 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
77

ної організації влади, необхідно було зробити реальні кроки для на-
дання реформі певних темпів. Таким кроком стала фінансова децен-
тралізація, яка розпочалася ш

ляхом прийняття змін до Бюдж
етного 

i П
одаткового кодексів України, зокрема передача органам місцево-

го самоврядування додаткових бюдж
етних повноваж

ень i стабіль-
них дж

ерел доходів для їх реалізації; стимулювання територіальних 
громад до об’єднання та переходу на прямі між

бюдж
етні відносини 

з держ
авним бюдж

етом з відповідним ресурсним забезпеченням на 
рівні міст обласного значення.

П
рийняття Законів України «П

ро добровільне об’єднання те-
риторіальних громад» [3] та «П

ро співробітництво територіальних 
громад» [4] створило правові засади формування спромож

них те-
риторіальних громад ш

ляхом підвищ
ення їх фінансової та еконо-

мічної спромож
ності i стало пош

товхом для активізації процесу 
об’єднання територіальних громад.

В Україні станом на 10.12.2018 р. діє 898 об’єднаних територі-
альних громад, з них 133 готуються до виборів [1]. Також

 у 2016 р. 
розпочався процес формування інституту старост у селах i селищ

ах 
об’єднаних громад. Активно розвиваються правові основи вказаного 
інституту та розш

ирюються їхні повноваження щ
одо місцевого роз-

витку. Суттєве вдосконалення законодавчого регулювання процесу 
формування спромож

них територіальних громад відбулося в 2017 р., 
завдяки чому: запроваджено порядок добровільного приєднання до 
вже створеної об’єднаної територіальної громади (далі —

 О
ТГ), уточ-

нено вимоги щ
одо визнання О

ТГ спромож
ною; законодавчо визначе-

но механізм для створення О
ТГ, до складу якої увійш

ли територіальні 
громади сусідніх адміністративних районів, та мож

ливість створен-
ня О

ТГ, центром якої є місто обласного значення, визначено порядок 
призначення перш

их місцевих виборів у таких О
ТГ тощ

о [1].
Водночас при практичній реалізації будь-яка, навіть найбільш

 
досконала реформа самим своїм поступом виявляє певне коло су-
спільних проблем. П

роцеси децентралізації також
 умож

ливили 
прояв низки проблематичних аспектів, які наразі щ

е не отримали 
однозначного тлумачення i, відповідно, алгоритму розв’язання на 
законодавчому рівні та у реальному ж

итті.
У перш

у чергу йдеться про певні наслідки процесу добровільно-
го об’єднання територіальних громад. Розглянемо окремі проблемні 
питання та перспективи їх виріш

ення.

Ф
ормування значних за площ

ею
 та потуж

них О
ТГ ставить під 

загрозу дезінтеграцію
 десятки районів i неминуче призведе до по-

силення суперечностей між
 керівництвом О

ТГ i районною
 владою

. 
Без укрупнення районів збалансувати бюдж

етну систему в 2019 р. 
i наступних роках буде надзвичайно складно, а адміністративна 
система взагалі втратить свою

 логіку. Таким чином, найближ
чим 

часом має бути встановлено новий районний поділ України. До-
сягти цього мож

на двома ш
ляхами: перш

ий —
 системний, через 

ухвалення Закону «П
ро адміністративно-територіальний устрій» 

та подальш
е затвердж

ення нового районного поділу; другий —
 ком-

промісний, поетапне ухвалення Верховною
 Радою

 України ріш
ень 

про утворення нових районів через злиття сусідніх районів, у яких 
створено О

ТГ.
Крім того, вж

е сьогодні потрібно законодавчо врегулювати пи-
тання виконання районними радами визначених законом повно-
важ

ень у районах, територія яких повністю
 або частково охоплена 

створеними об’єднаними територіальними громадами, та унорму-
вати питання оптимізації структури та чисельності працівників ра-
йонних держ

авних адміністрацій.
П

ід час реалізації процесів добровільного об’єднання територі-
альних громад практика продемонструвала актуальність щ

е одного 
аспекту розглядуваної проблеми. Й

деться про прагнення окремих 
територіальних громад об’єднатися (долучитися) до певних О

ТГ, не 
у відповідності до П

ерспективних планів. Створення частини О
ТГ 

відбувається без урахування вимог М
етодики щ

одо їх формування, 
відтак вони не змож

уть забезпечити своїм меш
канцям надання на-

леж
ної якості послуг, активізувати економічні процеси, оскільки не 

маю
ть відповідної інфраструктури та ресурсів, а в майбутньому —

 
забезпечити сталий розвиток громад [1].

Зазначимо, щ
о незаверш

еність процесу об’єднання територіаль-
них громад не дає змоги повноцінно імплементувати механізми бю

-
дж

етної децентралізації (оскільки передача нових функцій мож
ли-

ва лиш
е об’єднаним громадам) та обумовлю

є додаткові ризики при 
збалансуванні бюдж

етної системи.
Щ

е одна надзвичайно важ
лива проблема, виріш

ення якої необ-
хідно приш

видш
ити, пов’язана з модернізацією

 системи плануван-
ня на регіональному та місцевому рівнях, зокрема зі створенням 
єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвит-
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ку держ
ави, регіонів та громад. Сьогодні дана система не охоплю

є 
місцевий рівень, хоча в умовах децентралізації формування «точок 
зростання», активізація ініціативи щ

одо саморозвитку є природним 
завданням місцевої влади. Тому необхідно знов ініціювати прийнят-
тя Закону України «П

ро стратегічне планування та прогнозування» 
та визначити в ньому М

ісцеві стратегії розвитку як складові цілісної 
взаємоузгодж

еної системи планувальних i прогнозних документів.
Консолідація міських та сільських територій, щ

о відбувається 
через процедури приєднання, сформувала цілий комплекс сучас-
них викликів для О

ТГ, актуальність яких дедалі більш
е наростає, 

адж
е цілком очевидно, щ

о пріоритети міської i сільської територій 
узгодити вкрай складно, тим більш

е —
 у цілісній єдності новоутво-

реної О
ТГ.

Н
еобхідність поєднання векторів міського i сільського розвитку 

у спільних для них О
ТГ зумовлю

є щ
е один виклик. Відомо, щ

о про-
блемам розвитку сільських територій тривалий час не приділялась 
належ

на увага. Унаслідок реалізованих процесів приєднання, пи-
тання розвитку сільських населених пунктів, щ

о інкорпорувалися 
до складу міської О

ТГ, увійш
ли до її кола відповідальності та фак-

тично реалізовую
ться за рахунок ресурсів міста, щ

о не завж
ди пози-

тивно сприймається як міською
 радою

, так і містянами.
Концепція реформи місцевого самоврядування та територіаль-

ної організації влади передбачає розш
ирення ю

рисдикцій органів 
місцевого самоврядування громади на всю

 її територію
. О

ТГ нині 
маю

ть досить велику, навіть за європейськими мірками, територію
 

в 100–400 квадратних кілометрів. П
роте органи місцевого самовря-

дування О
ТГ i досі маю

ть обмеж
ену ю

рисдикцію
 щ

одо цієї території: 
вони не мож

уть планувати всю
 свою

 територію
, бо система містобу-

дівної документації побудована так, щ
о ради територіальних гро-

мад мож
уть замовляти i затвердж

увати планувальну документацію
 

виключно в меж
ах населених пунктів. За меж

ами населених пунк-
тів розробка містобудівної документації є компетенцією

 районного 
рівня. О

собливо ці проблеми в 2016–2018 рр. відчули О
ТГ, які реа-

лізували інфраструктурні проекти між
 поселеннями, щ

о входять до 
їхньої громади: адж

е потрібно було звертатися до районних держ
ав-

них адміністрацій i районних рад для замовлення містобудівної до-
кументації на території в меж

ах громади, але за меж
ами населеного 

пункту. Н
авіть благоустрій між

 населеними пунктами, накладання 

ш
трафів на тих, хто руйнує довкілля в меж

ах громади, але поза ме-
ж

ами поселень, також
 не є компетенцією

 об’єднаної громади.
І, насамкінець, найваж

ливіш
е. В березні 2018 р. набув чинності 

Закон України «П
ро внесення змін до ЗУ «П

ро добровільне об’єд-
нання територіальних громад» щ

одо добровільного приєднання 
територіальних громад сіл, селищ

 до територіальних громад міст 
республіканського А

РК, обласного значення». Н
аслідком прийнят-

тя вказаного закону став той факт, щ
о станом на 10.12.2018 р. триває 

процес приєднання сільських, селищ
них громад до міст обласного 

значення і 30 міст вж
е змогли налагодити партнерські відносини 

із сусідніми громадами. З них 15 міст обласного значення вж
е завер-

ш
или процедури приєднання 37 сільських/селищ

них громад. Крім 
того, 27.09.2018 р. ріш

енням Ж
итомирської міської ради було сфор-

мовано перш
у в Україні О

ТГ на базі міста —
 обласного центру. Н

а-
селення громади зросте не суттєво, на 3,6 тисячі людей, але площ

а 
громади зросте за рахунок приєднання на 50 %

, до 97 кв. км (Ж
ито-

мир —
 65 кв. км, Вереси —

 32 кв. км). Таким чином, місто отримує 
територіальний простір для розвитку, а меш

канці с. Вереси —
 інф-

раструктуру послуг міського рівня [2].
Вказаний процес об’єднання міських i сільських/селищ

них гро-
мад лиш

е розпочинається, i саме він мож
е слугувати індикатором 

однієї із найбільш
 значущ

их домінант сучасного етапу держ
аво-

творення: ідеться про консолідацію
 українського суспільства. I такі 

центри, з їх потуж
ним інтелектуальним, культурним рівнем спіль-

ноти містян, спромож
ні виступити базою

 та основою
 для наростан-

ня консолідації в суспільстві на основі формування i використан-
ня потуж

ного кадрового потенціалу місцевих органів публічного 
управління.
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Ефективне проведення реформ в Україні видається 
викликом сьогодення. О

дним з таких викликів сьогодення мож
на 

вваж
ати потребу реформування організації та діяльності вітчизня-

ної адвокатури. Адж
е враховуючи завдання адвокатури, визначене 

Конституцією
 України (ст. 131-2 Конституції України: надання про-

фесійної правничої допомоги в Україні), без реформування адвока-
тури навряд чи мож

ливим було б забезпечення реального та дієвого 
захисту прав, свобод, інтересів осіб. Саме тому, як видається, Стра-
тегія реформування судоустрою

, судочинства та суміж
них правових 

інститутів на 2015–2020 роки, схвалена Указом П
резидента України 

від 20 травня 2015 р. №
 276/2015 [1], крім реформування системи 

судів, судочинства та щ
е цілого ряду суміж

них правових інститутів, 
передбачає реформування й адвокатури.

М
ож

на чимало вести дискусій з приводу змісту пропонованих 
змін в контексті реформування адвокатури. Зокрема, законопроекти 

№
 9055 [2], №

 9055-1 [3], якими й передбачаю
ться численні зміни, як 

в організації адвокатури, так і в її діяльності, були неодноразово об-
говорені членами юридичної спільноти. Законопроект №

 9055-2 був 
відкликаний 08.11.2018, тому його обговорення позбавлено сенсу.

В законопроектах №
 9055, №

 9055-1 пропонується чимало ново-
го. Враховуючи формат даних тез доповіді, пропонується розгля-
нути фідуціарну діяльність адвоката —

 новий вид адвокатської ді-
яльності, пропонований обома вказаними вищ

е законопроектами. 
П

ропонований вид адвокатської діяльності пропонується розгля-
нути крізь призму права адвоката, як і кож

ної людини, на працю
, 

вільне обрання роботи.
П

раво на працю
, вільне обрання роботи є правом людини, пе-

редбаченим ст. 23 Загальної декларації прав людини, прийнятої 
та проголош

еної в резолюції 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї О
О

Н
 

від 10 грудня 1948 р. (надалі —
 Загальна декларація прав люди-

ни, ЗДП
Л). У зв’язку з тим, щ

о Загальна декларація прав людини 
була прийнята та проголош

ена в резолюції, питання щ
одо її ю

ри-
дичної сили не є до кінця виріш

еним. О
дні науковці ствердж

ую
ть, 

щ
о Декларація ю

ридичної сили не має, адж
е прийнята вона була 

резолюцією
 Генеральної Асамблеї О

О
Н

. Інш
і зазначаю

ть, щ
о ж

од-
на держ

ава —
 член О

О
Н

 не проголосувала 10 грудня 1948 р. про-
ти прийняття Декларації, а, отж

е, мож
на ствердж

увати, щ
о ЗДП

Л 
є між

народно-правовою
 нормою

 звичаєвого характеру. Як би там 
не було, на практиці питання ю

ридичної сили ЗДП
Л не впливає 

на імплементацію
 її стандартів в універсальні та регіональні сис-

теми захисту прав людини. Зрозуміло, щ
о відсутність визначення 

правового статусу та ю
ридичної сили ЗДП

Л значно ускладню
є її 

практичне застосування. Але наразі таке практичне застосування 
не є необхідним. Адж

е всі стандарти щ
одо прав людини, висвітлені 

у ЗДП
Л, наразі включені також

 до всіх багатосторонніх між
народ-

них договорів у галузі прав людини. Зобов’язання за цими догово-
рами є чинними між

народними зобов’язаннями держ
ав, щ

о надали 
згоду на них, а, отж

е, стандарти прав людини, закріплені у ЗДП
Л, 

є обов’язковими для більш
ості держ

ав світу через їхнє повторне за-
кріплення і розш

ирення у багатосторонніх між
народних договорах 

[4, 178–179]. І дійсно, яким би чином не розглядалась ю
ридична сила 

Загальної декларації прав людини, вона є розвиваючим полож
ення 

Статуту О
О

Н
 документом, щ

о закріплю
є в загальному і одночас-
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но деталізованому вигляді права людини. Н
авіть якщ

о підтриму-
вати позицію

, щ
о Загальна декларація прав людини не є ю

ридично 
обов’язковим актом, її полож

ення знайш
ли свій розвиток у цілому 

ряді між
народний договорів, були відтворені у нормах національ-

них законодавств. Таким чином, полож
ення Загальної декларації 

прав людини становлять базу прав людини, прямо (якщ
о підтри-

мувати позицію
 виконання її полож

ень держ
авою

 як обов’язкових; 
трансформації цих полож

ень у між
народне звичаєве право) та/або 

опосередковано (через розвиток її полож
ень у між

народних дого-
ворах, національному законодавстві) є регулятором правовідносин 
у сфері прав людини [5, 10–11]. П

оруч з поняттями права на працю
 

та вільного вибору роботи стоїть поняття зайнятості. С. П
рилипко 

та О
. Ярош

енко зазначаю
ть, щ

о за змістом зайнятість поділяється 
на трудову та нетрудову. До нетрудової належ

ать: 1) професійна під-
готовка, перепідготовка й підвищ

ення кваліфікації з відривом від 
виробництва; навчання у денних загальноосвітніх ш

колах і вищ
их 

навчальних закладах; 2) засновництво в організаціях, щ
одо яких 

засновник набуває майнових прав. До трудової ж
 належ

ать такі: 
1) наймана праця; 2) самодіяльна зайнятість. П

ри цьому наведені 
вчені-ю

ристи вказую
ть, щ

о зміст самодіяльної зайнятості передба-
чає участь у прийнятті виробничих ріш

ень, а винагорода за неї зале-
ж

ить від прибутку підприємства. Ф
ормами самодіяльної зайнятості 

є: 1) членство в кооперативах; 2) робота фермерів та членів їх сімей, 
щ

о беруть участь у виробництві; 3) творча діяльність; 4) підприєм-
ницька діяльність; 5) робота у власному господарстві [6, 103]. З ог-
ляду на зазначене, беручи до уваги поняття адвокатської діяльності, 
наведене у ст. 1 Закону України «П

ро адвокатуру і адвокатську ді-
яльність» (її визначення через конструкцію

 «незалеж
ної професій-

ної діяльності», з врахуванням полож
ень п.п. 14.1.226 п. 14.1. ст. 14 

П
одаткового кодексу України —

 поняття самозайнятої особи, неза-
леж

ної професійної діяльності), адвокатська діяльність мала б бути 
віднесена до самодіяльної зайнятості в контексті реалізації права 
та працю

 та вільний вибір роботи.
П

олож
ення законопроектів №

 9055, №
 9055-1 визначаю

ть фіду-
ціарну діяльність як діяльність адвоката, адвокатського бю

ро або 
адвокатського об’єднання, яка полягає в управлінні майном (грош

о-
вими кош

тами, цінними паперами, валю
тними цінностями тощ

о) 
клієнта від його імені у зв’язку з наданням клієнту правничої до-

помоги. П
ропонується віднесення фідуціарної діяльності адвоката 

до видів адвокатської діяльності (п.п. 10 ч. 1 ст. 19 в законопроекті 
№

 9055, п.п. 11 ч. 1 ст. 19 в законопроекті №
 9055-1). О

сновний зміст 
фідуціарної діяльності адвоката пропонується звести до управління 
майном клієнта, у зв’язку з наданням останньому правничої допо-
моги. 

О
днак наведені законопроекти не визначаю

ть ж
одних особли-

востей здійснення фідуціарної діяльності адвокатом, щ
о цілком об-

ґрунтовано породж
ує питання щ

одо кореспондування здійснення 
такої діяльності з полож

еннями Ц
ивільного кодексу України в ас-

пекті регулювання управління майном (гл. 70 Ц
ивільного кодек-

су України). Виникаю
ть питання і стосовно предмета управління 

в контексті фідуціарної діяльності як виду адвокатської діяльності. 
Зокрема, майно клієнта, яким мож

е управляти адвокат при здійс-
ненні фідуціарної діяльності, визначено ш

ляхом вказування неви-
черпного переліку такого майна —

 грош
ові кош

ти, цінні папери, 
валю

тні цінності. П
ідкреслю

ємо, такий перелік дано невичерпно 
(застосовано слово «тощ

о»). Таким чином, виникає питання щ
одо 

тлумачення предмету управління в контексті фідуціарної діяльно-
сті як виду адвокатської діяльності: щ

о має охоплюватись поняттям 
«тощ

о» в даному випадку? М
айно, яке є подібним до грош

ових ко-
ш

тів, цінних паперів, валю
тних цінностей? А за якими критеріями 

таке майно має бути подібним? Або яким загальним терміном мож
-

на охопити поняття грош
ових кош

тів, цінних паперів, валю
тних 

цінностей?
Як видається, подібні невизначеності не сприяю

ть адекватному 
правовому регулюванню

 здійснення адвокатської діяльності в ці-
лому, щ

о мало б бути покладено в основу законопроектів №
 9055, 

№
 9055-1, зокрема і в аспекті здійснення фідуціарної діяльності ад-

вокатом, щ
о є новелою

 обох зазначених законопроектів. З огляду 
на зазначене для забезпечення належ

ного правового регулювання 
фідуціарної діяльності адвокатом як виду адвокатської діяльності, 
в тому числі в аспекті реалізації адвокатом свого права та працю

 
та вільний вибір роботи саме в такий спосіб, вваж

аємо доцільним 
доопрацювання полож

ень законопроектів №
 9055, №

 9055-1. Зокре-
ма, в аспекті корелювання їх норм з полож

еннями Ц
ивільного ко-

дексу України, більш
 чіткого визначення предмета управління в ме-

ж
ах фідуціарної діяльності адвоката.
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У даній категорії справ є особливості щ
одо стан-

дартів доказування, які певною
 мірою

 відрізняю
ться від загально-

го законодавства України, проте суди керую
ться стандартом дока-

зування «заявник не довів…
». Для визначення статусу біж

енця не 
має необхідності встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між

 
насиллям та поруш

еннями прав людини і особистою
 загрозою

 для 
ж

иття ш
укача притулку. Заявник (позивач) не повинен доводити, 

щ
о останній точно зазнає фізичних або душ

евних страж
дань на те-

риторії країни походж
ення. Держ

авна міграційна служ
ба України 

(далі —
 ДМ

С України) має лиш
е перевірити обґрунтованість побо-

ювань стати ж
ертвою

 переслідувань і правдивість твердж
ень заяв-

ника, а суди —
 правильність дій ДМ

С України відповідно до кон-
кретної особи. 

Як правило, позивач надає усі відомості, які він має в своєму роз-
порядж

енні, але суди неправомірно покладаю
ть обов’язок доказу-

вання повністю
 на заявника, ствердж

уючи, щ
о він, крім особистих 

пояснень не надає інш
их доказів.

Н
аголош

уємо на тому, щ
о ш

укач притулку не повинен щ
ось до-

водити, а замість того, він має обґрунтувати своє звернення. П
ози-

вач має «обов’язок подачі фактів та доказів», які є у його розпоря-
дж

енні (як це передбачено у Керівництві УВКБ О
О

Н
), а «обов’язок 

доказування» —
 це зовсім інш

е поняття, і цей обов’язок вж
е леж

ить 
на відповідачеві, який має спростувати факти, надані позивачем, 
які ДМ

С України вваж
ає неправдивими. П

ояснення заявника вж
е 

і є доказ (часто єдиний), який ДМ
С України має спростувати у ви-

падку наявності сумнівів. 
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Стандарт доказування у таких справах —
 «баланс ймовірностей», 

тому неприпустимим є висновок суду, щ
о позивач чогось не довів.

Суди, як і ДМ
С України, як правило, не наводять ж

одних доказів 
на спростування фактів, заявлених позивачем, крім особистих сум-
нівів працівника ДМ

С України, викладених у висновку (переваж
-

но через неправильне застосування стандартів доказування УВКБ 
О

О
Н

).
Виходячи з полож

ень частини другої статті 77 КАС України, 
роз’яснень, викладених у пункті 9 постанови П

ленуму Вищ
ого адмі-

ністративного суду України №
 3 від 16 березня 2012 р. «П

ро внесення 
змін і доповнень до П

останови П
ленуму Вищ

ого адміністративного 
суду України від 25 червня 2009 року №

 1 “П
ро судову практику роз-

гляду спорів щ
одо статусу біж

енців, видворення іноземця чи особи 
без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням 
іноземця та особи без громадянства в Україні”, зі змінами і допов-
неннями, внесеними постановою

 П
ленуму Вищ

ого адміністратив-
ного суду України від 20 червня 2011 року №

 3», суди під час роз-
гляду справ повинні враховувати, щ

о в адміністративних справах 
про протиправність ріш

ень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноваж

ень обов’язок щ
одо доказування правомірності свого рі-

ш
ення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних по-

вноваж
ень, якщ

о він заперечує проти адміністративного позову.
Тому неприпустимою

 є відмова у задоволенні позову в такій 
категорії справ у зв’язку з недоведеністю

 іноземцем чи особою
 без 

громадянства неправомірності ріш
ень, дій чи бездіяльності суб’єк-

та владних повноваж
ень.

Відповідна правова позиція викладена в ухвалі Вищ
ого адміні-

стративного суду України від 19.09.2013 р. у справі №
 К/800/25660/13.

О
тж

е, відмовляючи ш
укачеві притулку у задоволені адміністра-

тивного позову на підставі недоведеності обставин, зокрема, щ
одо 

небезпеки в країні походж
ення, не дослідивш

и інформацію
 про кра-

їну походж
ення заявника, суди поруш

ую
ть вимоги ст. 77 КАС Укра-

їни, всупереч роз’ясненням, зазначеним у постанові П
ленуму ВАС 

України та УВКБ О
О

Н
.

Криворучко І.О
.,

перш
ий заст

упник керівника
Калинівської м

ісцевої прокурат
ури Вінницької област

і
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Для характеристики кримінально-правових санк-
цій за злочини, щ

о полягаю
ть у діяльності терористичних організа-

цій в Україні, звернемо увагу на те, які види санкцій виокремлюю
ть-

ся у теорії кримінального права. У чинному КК України фактично 
використовую

ться три види санкцій: відносно визначені (передба-
чаю

ть мож
ливість застосування лиш

е одного виду основного пока-
рання, його строк або розміри), альтернативні (передбачаю

ть кілька 
основних покарань, їх меж

і та строки або (і) розміри) та кумулятив-
ні (передбачаю

ть поряд з основним або основними покараннями 
щ

е й додаткові покарання, їх строки або (і) розміри) [1, 67]. О
крім 

того, у самих санкціях науковці виокремлюю
ть мінімум, максимум 

та медіану мож
ливого покарання. М

едіана обраховується як середнє 
законодавче значення мож

ливого виду покарання [2, 45].
О

скільки, як було зазначено у підрозділі 2.1 дисертації, за діяль-
ність у складі ТО

 в Україні, як правило, застосовую
ться ст. 258-3, 

258-5 та 260 КК, у цій роботі будуть аналізуватися санкції саме цих 
кримінально-правових норм.

Санкції у статтях про склади злочинів, передбачені у ст. 258-3, 
258-5 та 260 КК України безальтернативні відносно визначені та пе-
редбачаю

ть мож
ливість застосування лиш

е одного виду основ-
ного покарання —

 позбавлення волі на певний строк. Відповідно 
й санкції за кваліфіковані види складів злочинів (ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 
ст. 260 КК України) також

 безальтернативні та відносно визначені 
та передбачаю

ть такий самий вид основного покарання. Всі проа-
налізовані санкції належ

ать до кумулятивних, оскільки одночасно 
з основним покаранням передбачаю

ть мож
ливість призначення 

одного або двох додаткових покарань. Так, у ч. 1 ст. 258-3, ч. 1–4 
ст. 260 КК України передбачається одне факультативне додаткове 
покарання у вигляді конфіскації майна, у ч. 1 ст. 258-5 —

 два обов’яз-
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кових додаткових покарання у вигляді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною

 діяльністю
 та конфіскації май-

на. Санкції за кваліфіковані склади злочинів, щ
о розглядаю

ться, та-
кож

 кумулятивні та передбачаю
ть такі ж

 види додаткових покарань, 
як і санкції за основні склади злочинів.

Розміри покарань за вчинення кваліфікованих видів злочинів, 
передбачених у санкціях ч. 2, 3 ст. 258-5 КК України, побудовані 
з дотриманням вимог правила «ступінчастості» зміни меж

 покаран-
ня, відповідно до якого мінімальна меж

а санкції у частині статті, 
яка посилю

є відповідальність, не повинна заходити за максимальну 
меж

у санкції у статті, яка встановлю
є покарання за менш

 небезпечне 
діяння [3, 149]. П

роте таке правило формулювання санкцій за ква-
ліфіковані види злочинів поруш

ене під час конструювання санкції 
за кваліфікований вид злочину, передбачений у ч. 5 ст. 260 КК. У цій 
частині міститься кваліфікуюча ознака щ

одо всіх основних складів 
злочинів, вміщ

ена у ч. 1, 4 ст. 260 КК України. Як вбачається з аналізу 
відповідних кримінально-правових санкцій, правило «ступінчасто-
сті» покарань не дотримано між

 основними складами злочинів, вмі-
щ

ених у ч. 1, 2 ст. 260 КК України. Законодавець допустив значний 
розрив між

 максимальною
 меж

ею
 покарання за основні види відпо-

відних складів злочинів (до 5 років позбавлення волі та до 8 років 
позбавлення волі відповідно) та мінімальною

 меж
ею

 кваліфікова-
ного складу злочину (від 10 років позбавлення волі). Такий великий 
розрив, на наш

у думку, доцільно скоригувати.
Розмір покарання в усіх без винятку санкціях має мінімальні 

та максимальні меж
і. Відповідно мож

на визначити і медіану основ-
ного покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. Вона 
становить: 11,5 року (ч. 1 ст. 258-3), 6,5 року (ч. 1 ст. 258-5), 3,5 року 
(ч. 1 ст. 260), 5,5 року (ч. 2 ст. 260), 9,5 року (ч. 3 ст. 260), 12,5 року 
(ч. 4 ст. 260).

Як відомо, індикатором правильного вибору законодавцем виду 
та розміру покарання за конкретний злочин, є судова практика, яка 
сигналізує як про надміру суворі, так і надміру м’які покарання, пе-
редбачені у кримінальному законі.

Н
ами було проаналізовано 75 вироків, в яких призначалося по-

карання особі за вчинення злочину, передбаченого у ч. 1 ст. 258-
3 КК України. У 10 вироках (14 %

) суди призначали особі покаран-
ня у вигляді позбавлення волі з верхньої частини покарання (від 

11,5 року до 15 років): позбавлення волі на строк 15 років —
 2 ви-

роки, на строк 13 років —
 2 вироки, на строк 12 років —

 1 вирок, на 
строк 11 років —

 5 вироків. У 32 вироках (43 %
) суди призначали 

особі покарання з ниж
ньої частини покарання (від 8 до 11,5 року). 

Відповідно найбільш
е вироків, в яких особам призначалося пока-

рання у вигляді позбавлення волі на мінімальні строки, передбачені 
у санкції ч. 1 ст. 258-3 КК: 8 років —

 18 вироків, на строк 9 років —
 

8 вироків, на строк 10 років —
 6 вироків. 

З аналізу вироків, постановлених по ч. 2 ст. 260 КК (32 вироки), 
вбачається, щ

о суди не призначаю
ть винуватим покарання з верх-

ньої частини, визначеної законом (на строк від 5,5 року —
 до 8 років 

позбавлення волі). Водночас з ниж
ньої частини покарання позбав-

лення волі на строк від 3 до 5,5 року було призначено покарання 
у 31 вироку (94 %

). Так, покарання у вигляді позбавлення волі при-
значалося на строк 5 років —

 у 15 вироках, на строк 4 роки —
 у 3 ви-

роках, на строк 3 роки і 2 місяці —
 в 1 вироку, на строк 3 роки —

 
у 12 вироках. В 1 вироку особі було призначено основне покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки і 1 місяць (очевидно, 
із застосуванням ст. 69 КК України, хоча у вироку про це не йдеться.

Таким чином, проведене нами дослідж
ення щ

е раз підтвердило 
висунуте раніш

е припущ
ення, щ

о у більш
ості випадків (50–60 %

) 
суди призначаю

ть покарання ближ
че до ниж

ньої меж
і санкції, 

і лиш
е зрідка —

 близько до максимуму санкцій (5–6 %
) [4, 114]. О

к-
рім того, на думку Е.Ф

. П
обєгайла, призначення судами покарання 

ближ
че до однієї з меж

 (верхньої або ниж
ньої) означає, щ

о санкція 
не узгодж

ена. П
ри цьому чим більш

е призначається максимальних 
покарань, тим більш

е підстав ствердж
увати, щ

о санкція цієї кримі-
нально-правової норми «заниж

ена», а чим більш
е призначається мі-

німальних покарань, тим більш
е підстав ствердж

увати, щ
о санкція 

норми «завищ
ена» [4, 115].

Важ
ливим аспектом кримінально-правових санкцій є їх узгодж

е-
ність між

 собою
. Більш

ою
 мірою

 це стосується, звісно, суміж
них 

складів злочинів. Суміж
ними складами злочинів відносно скла-

ду злочину, передбаченого у ст. 258-3 КК України, на наш
у думку, 

виступаю
ть ті склади злочинів, щ

о передбачаю
ть відповідальність 

за таку співучасть «особливого роду», як створення та діяльність 
злочинних організацій в Україні. Й

деться про такі склади злочинів, 
як створення злочинної організації (ст. 255), бандитизм (ст. 257), 
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створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань (ст. 260). Щ

о стосується фінансування тероризму, вчи-
неного у формі вчинення дій з метою

 фінансового або матеріально-
го забезпечення терористичної групи (організації) (ст. 258-5), то су-
між

ними складами злочинів у цьому випадку доцільно визнавати: 
сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 
діяльності (ст. 256), фінансування воєнізованих або збройних фор-
мувань, не передбачених законом (ч. 3 ст. 260).

Зауваж
имо, щ

о за створення та діяльність різних видів злочин-
них спільнот у санкціях КК України передбачено різну міру пока-
рання за їх вчинення. М

ож
на виокремити наступні закономірності 

встановлення законодавцем покарань за створення та діяльність 
злочинних спільнот:

1) практично у всіх наведених вищ
е статтях передбачається од-

накова міра покарання як за створення (організацію
) злочинною

 
спільнотою

, так і за керівництво нею
. Лиш

е у ст. 260 КК України 
здійсню

ється диференціація відповідальності за ці діяння. П
ри цьо-

му за керівництво не передбаченими законом воєнізованими або 
збройними формуваннями передбачається значно суворіш

е пока-
рання (позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією

 
майна або без такої), ніж

 за їх створення (позбавлення волі на строк 
від 2 до 5 років з конфіскацією

 майна або без такої —
 за створен-

ня не передбачених законом воєнізованих формувань; позбавлення 
волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією

 майна або без такої —
 

за створення не передбачених законом збройних формувань);
2) терористична організація визнається законодавцем найбільш

 
небезпечним видом злочинних організацій, щ

о, на наш
у думку, 

є справедливим. О
днак варто звернути увагу на те, щ

о міра покаран-
ня за створення та діяльність збройних формувань не передбачених 
у законі, є занадто лояльною

 та не відображ
ає ступінь небезпеки 

таких злочинних формувань. О
собливо в сучасних умовах, коли 

у складі ТО
 «ДН

Р» та «ЛН
Р» має місце діяльність різноманітних 

збройних формувань, не передбачених законом;
3) у більш

ості статтях, щ
о аналізую

ться, законодавець передба-
чив і додаткове покарання у вигляді конфіскації майна (за винятком 
санкції ч. 1 ст. 255 КК України). О

днак у санкції ст. 257 Кодексу пока-
рання у виді конфіскації майна визначено як обов’язкове, а в інш

их 
проаналізованих санкцій —

 як факультативне. О
крім того, у санк-

ції, передбаченої за вчинення дій, вчинених з метою
 фінансового або 

матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної 
групи (організації), організації (ст. 258-5 КК України) конфіскація 
майна передбачена як обов’язкове додаткове покарання;

4) лиш
е у санкції ст. 258-5 КК України передбачено додаткове 

покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною

 діяльністю
. Воно визначене у цій санкції як до-

даткове обов’язкове покарання;
5) на відміну від ступеня тяж

кості інш
их форм створення та ді-

яльності злочинних організацій, за вчинення фінансування не пе-
редбачених законом воєнізованих або збройних формувань, по-
стачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової 
техніки (ч. 4 ст. 260) передбачено більш

 суворе основне покарання 
(позбавлення волі на строк від 5 до 10 років) порівняно з фінансу-
ванням ТО

 (позбавлення волі на строк від 5 до 8 років).
Таким чином, на підставі аналізу практики призначення пока-

рання за створення та діяльність терористичної організації, а також
 

за фінансування терористичної діяльності, ураховуючи основні 
досягнення кримінально-правової думки та використовуючи такі 
методи наукових дослідж

ень, як статистичний, аксіоматичний, 
системно-структурного аналізу, абстрагування, індукції, дедукції, 
синтезу, моделювання, узагальнення було виявлено основні тенден-
ції передбачення міри покарання за вчинення вказаних вищ

е злочи-
нів, які стосую

ться як основних, так і додаткових покарань, а також
 

їх розмірів. О
крім того, запропоновані зміни кримінально-правових 

санкцій: передбачення основного покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 15 років за створення та діяльність воєнізова-
них або збройних формувань, не передбачених законом; у санкціях, 
щ

о передбачаю
ть за створення та діяльність злочинних організацій 

конфіскацію
 майна як додаткове факультативне покарання або не 

вміщ
ую

ть цього виду покарання, передбачити конфіскацію
 майна 

як додаткове обов’язкове покарання; у санкції ч. 1 ст. 258-5 КК Укра-
їни додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною

 діяльністю
 перевести у факульта-

тивне. 
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О
ЗН

АКИ
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О
Н

ЯТТЯ «П
УБЛІЧН

І ЗАКЛИ
КИ

» 
ЯК Н

АСКРІЗН
О

ГО
 У КРИ

М
ІН

АЛЬН
О

М
У ПРАВІ УКРАЇН

И

У Кримінальному кодексі України (КК України) 
у цілій низці статей передбачається відповідальність за вчинення 
публічних закликів. Й

деться про публічні заклики до насильниць-
кої зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 
держ

авної влади (ч. 2, 3 ст. 109), до зміни меж
 території або дер-

ж
авного кордону України на поруш

ення порядку, встановленого 
Конституцією

 України (ст. 110), до вчинення терористичного акту 
(ст. 258-2), до погромів, підпалів, знищ

ення майна, захоплення буді-
вель чи споруд, насильницького виселення громадян, щ

о загрож
у-

ю
ть громадському порядку (ст. 295), до вчинення діянь, щ

о маю
ть 

ознаки ж
орстокого поводж

ення з тваринами (ст. 299), до агресивної 
війни або до виріш

ення військового конфлікту (ст. 436), до геноциду 
(ч. 2 ст. 442) КК України. Крім того, дії, вчинені з метою

 фінансо-
вого або матеріального забезпечення публічних закликів, є складо-

вою
 законодавчої конструкції фінансування тероризму (ст. 258-5). 

Важ
ливим аспектом дослідж

ення кримінальної відповідальності 
за вчинення публічних закликів до вчинення злочинних дій займає 
виокремлення істотних ознак та формулювання на їх основі дефіні-
ції поняття «публічні заклики». Конструювання дефініцій є одним 
із методів наукового дослідж

ення. Без визначень немож
ливо адек-

ватно окреслити проблему, яка дослідж
ується, оцінити ситуацію

, 
довести науковий результат, презентувати авторські ідеї. Адекват-
не визначення кримінально-правового поняття дає мож

ливість до-
сліднику не лиш

е виокремити істотні ознаки відповідного поняття, 
а й розмеж

увати його з суміж
ними поняттями. О

днак перед фор-
мулюванням дефініції того чи інш

ого поняття важ
ливим аспектом 

є загальні дослідж
ення суті відповідного поняття. М

ова йде й про 
визначення того, чи є поняття «публічні заклики» наскрізним.

П
ід наскрізними кримінально-правовими поняттями розумію

ть-
ся такі поняття, які використовую

ться неодноразово і маю
ть одне 

й те ж
 значення, які вони зберігаю

ть незалеж
но від того, щ

одо якого 
інституту кримінального права використовую

ться [1, 74]. Інш
і до-

слідники також
 вж

иваю
ть «наскрізні кримінально-правові понят-

тя» [2]. М
.А. Рубащ

енко пропонує вж
ивати «кримінально-право-

вий термін», мотивуючи це тим, щ
о «поруш

ена проблематика якраз 
пов’язана із забезпеченням однозначності в умовах неодноразовості 
використання певних словесних формулювань у КК, то словосполу-
чення “наскрізний кримінально-правовий термін” видається більш

 
вдалим, хоча їх паралельне використання не є критичним, оскільки 
по суті мова йде про одне й те ж

 (термін, щ
о неодноразово викорис-

таний, має позначати одне й те ж
 поняття)» [3, 144]. 

Н
а наш

у думку, у науковому обігу мож
уть використовуватися 

обидва найменування. О
днак більш

 вдалим, на наш
у думку, є най-

менування 
«наскрізне 

кримінально-правове 
поняття», 

оскіль-
ки, незваж

аючи на те, щ
о дефініція має зв’язок як з поняттям, так 

і з терміном [4, 99], все ж
 важ

ливого значення набуває встановлення 
змісту поняття «публічні заклики», який, як вказувалося вищ

е, по-
ш

ирю
ється на всі випадки використання відповідного поняття у по-

няттєвому апараті КК України.
Н

а думку М
.А. Рубащ

енка, для наскрізних кримінально-право-
вих термінів (за термінологією

 автора), оскільки властивістю
 таких 

термінів є неодноразове їх використання у тексті КК України, під 
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яким автор розуміє вж
ивання терміна щ

онайменш
е двічі [3, 145]. 

М
ож

на дискутувати з автором з цього приводу. Адж
е, на наш

у дум-
ку, використання терміна лиш

е двічі щ
е не свідчить про його на-

скрізний характер. П
роте встановлення цього не є предметом на-

ш
ого дисертаційного дослідж

ення. П
оняття «публічні заклики» є 

власне наскрізним кримінально-правовим поняттям, оскільки вж
и-

вається у диспозиціях восьми статей О
собливої частини КК Украї-

ни: публічні заклики до насильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або до захоплення держ

авної влади (ч. 2, 3 ст. 109), 
до зміни меж

 території або держ
авного кордону України на пору-

ш
ення порядку, встановленого Конституцією

 України (ст. 110), до 
вчинення терористичного акту (ст. 258

2), до погромів, підпалів, зни-
щ

ення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького висе-
лення громадян, щ

о загрож
ую

ть громадському порядку (ст. 295), до 
вчинення діянь, які маю

ть ознаки ж
орстокого поводж

ення з твари-
нами (ст. 299), до агресивної війни або до розв’язування воєнного 
конфлікту (ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442). О

крім того, дії, вчине-
ні з метою

 фінансового або матеріального забезпечення публічних 
закликів є складовою

 законодавчої конструкції фінансування теро-
ризму (ст. 258

5). 
Властивістю

 будь-яких наскрізних кримінально-правових по-
нять є та, щ

о їх зміст має бути однаковим в усіх випадках вж
ивання 

відповідного поняття у КК України. 
М

.А. Рубащ
енко робить висновок, щ

о у ст. 258
5 КК України по-

няття «публічні заклики» вж
ито в інш

ому значенні, ніж
 в інш

их, 
вказаних вищ

е, статтях О
собливої частини Кодексу. Він пиш

е, щ
о 

«термін “публічні заклики” тут уж
ито не на позначення суспіль-

но небезпечного діяння, як ознаки складу фінансування терориз-
му, та його предмета, а на позначення тих дій (того об’єкта), на яке 
спрямовується саме фінансування (як суспільно небезпечне діян-
ня). Тому …

 ст. 258
5 КК відсилає до злочинів, передбачених ст. 258

2 
КК України в цілому, тобто термін “публічні заклики” тут уж

ито на 
позначення назви злочинів і заголовку ст. 258

2 КК…
 під публічними 

закликами в ст. 258
5 КК України (“Ф

інансування тероризму”) слід 
розуміти всі діяння, які передбачені в ст. 258

2 КК України —
 власне 

не тільки самі публічні заклики до вчинення терористичного акту, 
а й розповсюдж

ення, виготовлення чи зберігання з метою
 розпов-

сюдж
ення матеріалів з такими закликами». З відповідним тлумачен-

ням науковця вваж
аємо за доцільне погодитися. О

днак не вбачаємо 
у вказаній вищ

е ситуації великої проблеми для практики правоза-
стосування. Адж

е у ст. 258-5 КК України насправді вж
ито узагаль-

нююче найменування («публічні заклики до вчинення терорис-
тичного акту»), яке охоплю

є власне публічні заклики як суспільно 
небезпечне діяння, так і розповсюдж

ення, виготовлення чи збері-
гання з метою

 розповсюдж
ення матеріалів з такими закликами. Та-

кий спосіб використання поняття «публічні заклики» у диспозиції 
ст. 258-5 КК України потрібний для стислого викладу тексту статті 
О

собливої частини Кодексу. О
крім того, такі діяння, як розповсю

-
дж

ення, виготовлення, зберігання власне й стосую
ться матеріалів, 

які містять публічні заклики. Таким чином, для того, щ
об ідентифі-

кувати вчинені діяння як одну з форм суспільно небезпечного діян-
ня, передбаченого у ст. 258-2 КК України, потрібно встановити, щ

о 
ті чи інш

і матеріали містять публічні заклики до вчинення терорис-
тичного акту.

О
тж

е, публічні заклики —
 це наскрізне кримінально-право-

ве поняття, яке вж
ивається у восьми статтях О

собливої частини 
КК України та яке має однаковий зміст в усіх цих статтях.
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У даній роботі ми пропонуємо розкрити пробле-
матику представництва прокурором інтересів держ

ави в спорах 
зі звичайними громадянами.

У зв’язку зі збільш
енням судових спорів щ

одо незаконного бу-
дівництва та неправомірно зайнятих земельних ділянок, в яких 
стороною

 виступає прокуратура, від імені держ
ави в особі органів 

місцевого самоврядування, виникла неоднозначна судова практика. 
Різні суди по-різному вбачаю

ть мож
ливість представництва дер-

ж
авних інтересів прокуратурою

, та щ
е й в особі органів місцевого 

самоврядування, які по факту не відносяться взагалі до держ
авної 

влади відповідно до ст. 140 Конституції України.
У статті ми розкриємо основну тенденцію

 судової практики 
в таких судових процесах, проаналізуємо правовий статус про-
куратури та органів місцевого самоврядування, а також

 проаналі-
зуємо, як в судовому процесі поруш

ується між
народний принцип 

справедливого балансу в питанні рівноправності сторін судового 
провадж

ення з урахуванням ролі прокуратури в демократичному 
суспільстві.

Відповідно до частини 3 статті 23 Закону України «П
ро прокура-

туру» (далі за текстом —
 ЗУ «П

ро прокуратуру») прокурору надано 
повноваж

ення здійснювати представництво в суді законних інтере-
сів держ

ави.
П

роте, проаналізувавш
и полож

ення даної статті, наголош
уємо 

на тому, щ
о прокуратура мож

е представляти інтереси держ
ави при 

одночасному існуванні певних обставин, до яких належ
ить, зокре-

ма, наявність поруш
ених держ

авних інтересів, існування загрози 
поруш

ення інтересів держ
ави; відсутність захисту (не здійснення 

або здійснення неналеж
ним чином) з боку органу держ

авної влади, 
органу місцевого самоврядування чи інш

ого суб’єкта владних по-

вноваж
ень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваж

ен-
ня, а також

 у разі відсутності такого органу.
Відповідно до частини 4 статті 23 ЗУ «П

ро прокуратуру» про-
курор зобов’язаний обґрунтувати наявність підстав для судового 
представництва. О

тж
е, прокурор повинен самостійно визначити, 

в чому полягає поруш
ення інтересів держ

ави, та обґрунтувати не-
обхідність їх захисту, а також

 зазначити орган, уповноваж
ений дер-

ж
авою

 здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. 
У свій час Конституційний Суд України прийняв ріш

ення №
 18-

рп/2004 від 1 грудня 2004 р., в якому офіційно розтлумачив поняття 
«охоронюваний законом інтерес», яке застосовується в процесуаль-
них кодексах та законодавчих актах України в логічно-значеннє-
вому зв’язку з поняттям «права». У своєму ріш

енні він вказав, щ
о 

«охоронюваний законом інтерес» необхідно розуміти як прагнення 
до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним 
благом, як обумовлений загальним змістом об’єктивного та прямо 
не опосередкованого в суб’єктивному праві простий легітимний 
дозвіл, який є самостійним об’єктом судового захисту та інш

их за-
собів правової охорони з метою

 задоволення індивідуальних і ко-
лективних потреб, щ

о не суперечать Конституції та законам Укра-
їни, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розум-
ності та інш

им загальноправовим принципам.
П

ри детальному аналізі судової практики у спорах про повер-
нення незаконно набутих земельних ділянок та знесення самочинно 
побудованих об’єктів нерухомості, в яких органи прокуратури здій-
снюю

ть представництво місцевих рад, інтерес держ
ави відсутній. 

Н
езрозумілою

 є логічно встановлена обставина, а саме: у випадку 
прийняття ріш

ення на користь держ
ави вона не одерж

ує ж
одно-

го конкретного матеріального чи нематеріального блага, оскільки, 
якщ

о витребувати земельну ділянку, за яку особа сплачує земель-
ний податок з фізичних осіб на підставі податкових повідомлень —

 
ріш

ень, то грош
ові кош

ти за користування даною
 земельною

 ділян-
кою

 не будуть зараховуватися до бюдж
ету. А в результаті задоволен-

ня позовних вимог про витребування майна, щ
о незаконно вибуло 

з володіння територіальної громади, воно повертається у власність 
територіальної громади, а не держ

ави.
У такому випадку (коли спірна земельна ділянка належ

ить 
на праві комунальної власності територіальній громаді) прокурори, 
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які представляю
ть інтереси місцевих рад та подаю

ть позови від їх-
нього імені, фактично здійснюю

ть захист не держ
ави, а безпосеред-

ньо рад (територіальної громади), щ
о суперечить чинному законо-

давству. Саме таку позицію
 висловив Верховний Суд у своїй ухвалі 

від 7 травня 2018 року по справі №
 910/18283/17.

Другою
 обов’язковою

 підставою
 для представництва прокурату-

рою
 є факт поруш

ення або загрози поруш
ення держ

авних інтере-
сів, якщ

о захист цих інтересів не здійсню
є або неналеж

ним чином 
здійсню

є орган держ
авної влади.

П
роте діюче законодавство не закріплю

є певний термін, протя-
гом якого органи держ

авної влади самостійно повинні захистити 
держ

авні інтереси, і саме це надає право прокурору звернутись до 
суду. А тому вваж

аємо, щ
о прокурор мож

е звернутись до суду і на-
ступного дня після поруш

ення таких інтересів держ
ави. 

О
скільки нездійснення захисту мож

е проявлятись в усвідомле-
ній пасивній поведінці органу держ

авної влади, який уповноваж
е-

ний на це, щ
о означає усвідомлення ним поруш

ення інтересів дер-
ж

ави, та всупереч зазначеному не звертається до суду.
В даному випадку прокурором обов’язково повинні бути надані 

конкретні докази встановлення даного факту, а не просто зазначен-
ня, щ

о захист поруш
ених держ

авних інтересів відповідними поса-
довими особами або органом не здійсню

ється. 
Н

еналеж
ний захист це активна поведінка (сукупності дій та рі-

ш
ень), спрямована на неналеж

ний захист держ
авних інтересів. 

Н
а наш

у думку, неналеж
ним захистом мож

е бути, наприклад, неви-
конання вимог суду, внаслідок яких позов на захист інтересів дер-
ж

ави залиш
ено без розгляду, неявка в судові засідання, необґрунто-

ване відкликання позовної заяви тощ
о. 

Верховний Суд у своїй ухвалі по справі №
 822/1169/17 визначив 

мож
ливість участі прокурора в адміністративних судах за умови об-

ґрунтування підстав для звернення до суду. Для цього прокурору 
необхідно довести «нездійснення або неналеж

не здійснення захи-
сту інтересів держ

ави у спірних правовідносинах суб’єктом влади, 
до компетенції якого віднесені відповідні повноваж

ення, або під-
твердж

ено відсутність такого органу».
Також

 суд зазначив, щ
о «П

рокурор не може вваж
атися альтерна-

тивним суб’єктом звернення до суду і замінювати належ
ного суб’єкта 

владних повноважень, який може і баж
ає захищ

ати інтереси держ
ави».

У зв’язку з цим необхідно зробити висновок, щ
о підставою

 для 
представництва прокурором держ

авних інтересів мож
е бути лиш

е 
належ

не обґрунтування, підтвердж
ене достатніми доказами. Таки-

ми доказами мож
уть бути: офіційне повідомленням прокурором 

держ
авного органу про звернення до суду від його імені, аргумен-

товані запити, а також
 копії офіційних документів, надісланих ор-

ганом держ
авної влади, які свідчили б про наявність підстав для 

такого представництва.
Дуж

е часто в позовних заявах орган зазначає, щ
о діє в інтересах 

держ
ави, але прокурор не звертає увагу на законодавчо визначену 

різницю
 між

 держ
авними органами, які дію

ть від імені держ
ави 

та органами місцевого самоврядування —
 територіальної громади. 

У зв’язку з тим, щ
о органи місцевого самоврядування маю

ть пра-
во самостійно виріш

увати питання місцевого значення, щ
о означає 

незалеж
ність від держ

авних органів, то інтереси цих двох суб’єктів 
часто не співпадаю

ть.
Стаття 6 Конституції України встановлю

є, щ
о держ

авна влада 
в Україні здійсню

ється ш
ляхом її поділу на законодавчу, виконавчу 

та судову.
П

роте статтею
 7 Конституції України в Україні визнається і га-

рантується місцеве самоврядування. 
У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на чітке розмеж

уван-
ня органів держ

авної влади та органів місцевого самоврядування, 
а відповідно їх компетенції та повноваж

ення.
П

олож
ення пункту 2 статті 121 Конституції України виключає 

мож
ливість представляти інтереси територіальних громад, оскіль-

ки прямо передбачено представництво лиш
е держ

ави та громадя-
нина України.

Ріш
енням 

Конституційного 
Суду 

України 
від 

08.04.99 
р. 

№
 3-рп/99 надано визначення поняттю

 «орган, уповноваж
ений дер-

ж
авою

 здійснювати відповідні повноваж
ення» —

 орган держ
авної 

влади або орган місцевого самоврядування, якому законом надано 
повноваж

ення органу виконавчої влади.
Тобто, виходячи з вимог Ц

П
К України, ГП

К України та КАС 
України та їх офіційного тлумачення Конституційним Судом Укра-
їни, органи прокуратури мож

уть представляти лиш
е ті органи міс-

цевого самоврядування, які наділені повноваж
еннями органів ви-

конавчої влади.



100 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
101

П
роте, відповідно до полож

ень Закону України «П
ро місцеве 

самоврядування в Україні», місцеві ради не наділені делегованими 
повноваж

еннями органів виконавчої влади. 
Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «П

ро місцеве самоврядування 
в Україні», делегованими повноваж

еннями мож
уть наділятися лиш

е 
виконавчі органи місцевих рад.

Як висновок, відповідно до ріш
ення Конституційного Суду Укра-

їни від 08.04.99 р. №
 3-рп/99, правом на представництво держ

авних 
інтересів від імені органів місцевого самоврядування органи про-
куратури не наділені.
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овки прокурорів

з організації робот
и в органах прокурат

ури
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ит
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Унемож
ливлення виникнення конфлікту інтересів 

при розгляді звернень громадян врегульовано ч. 4 ст. 7 Закону Укра-
їни «П

ро звернення громадян», за вимогами якої забороняється на-
правляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 
особам, дії чи ріш

ення яких оскарж
ую

ться [1]. 
Визначення Законом України «П

ро прокуратуру» засад діяльно-
сті прокуратури, таких як законність, справедливість, неупередж

е-
ність та об’єктивність, теж

 спрямоване на унемож
ливлення виник-

нення конфлікту інтересів серед прокурорів [2].
О

бов’язок вж
ивати заходів щ

одо недопущ
ення виникнення ре-

ального, потенційного конфлікту інтересів визначено статтею
 28 

Закону України «П
ро запобігання корупції» (Закон) [3]. 

П
оняття потенційного та реального конфлікту інтересів, приват-

ного інтересу визначено у ст. 1 Закону. У ст. 4 Кодексу професійної 
етики та поведінки прокурорів, затвердж

еного всеукраїнською
 кон-

ференцією
 прокурорів 27.04.2017 р., недопущ

ення конфлікту інте-
ресів визначено одним із принципів, на яких ґрунтується професій-
на діяльність прокурорів [4]. 

П
олож

ення щ
одо недопущ

ення конфлікту інтересів у діяльно-
сті прокурорів містяться й у нормативних актах Генеральної про-
куратури України, щ

о визначаю
ть порядок виконання прокурора-

ми своїх повноваж
ень. Зокрема, п. 2 розділу ІІІ П

орядку організації 
роботи з питань внутріш

ньої безпеки в органах прокуратури Укра-
їни, затвердж

еного наказом Генеральної прокуратури України від 
13.04.2017 р. №

 111, зобов’язано керівників прокуратур усіх рівнів 
у меж

ах компетенції забезпечувати запобігання виникненню
 реаль-

ного чи потенційного конфлікту інтересів, вж
ивати заходів щ

одо 
його врегулювання. Ц

і вимоги, зрозуміло, пош
ирюю

ться на органі-
зацію

 діяльності при розгляді звернень громадян [5]. 
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Відповідно до п. 20 розділу ІІІ Інструкції про порядок розгляду 
звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах про-
куратури України, затвердж

еної наказом Генеральної прокуратури 
України від 20.12.2017 р. №

 357, забороняється направляти звернен-
ня громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи 
ріш

ення яких оскарж
ую

ться [6].
Так, зі змісту звернення необхідно встановити:
1) наявність приватного інтересу прокурора у його виріш

енні. 
Зокрема, чи стосується прийняття ріш

ення або вчинення чи невчи-
нення дій під час реалізації повноваж

ень прокурора особисто або ж
 

осіб, які пов’язані з ним сімейними, друж
німи, особистими, інш

ими 
позаслуж

бовими стосунками (спільним навчанням, роботою
 в од-

ному колективі у минулому, членством в громадських організаціях 
тощ

о);
2) наявність служ

бових повноваж
ень щ

одо прийняття ріш
ення, 

вчинення дій, утримання від їх вчинення. Слід виходити із поло-
ж

ень закону або організаційно-розпорядчих документів, індивіду-
ального доручення, вказівки, в якій викладений обсяг повноваж

ень 
прокурора при здійсненні певного виду діяльності. 

Так, відповідно до п. 10 розділу ІІІ Інструкції за результатами 
попереднього розгляду щ

одо кож
ного звернення і запиту особами 

у меж
ах повноваж

ень приймається одне з таких ріш
ень: а) передан-

ня для розгляду керівнику органу прокуратури або його заступни-
ку відповідно до розподілу обов’язків; б) передання для розгляду 
відповідному структурному підрозділу Генеральної прокуратури 
України або регіональної чи місцевої прокуратури, прокурору орга-
ну прокуратури; в) направлення за територіальністю

 та/або належ
-

ністю
; г) повернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень; 

д) залиш
ення без розгляду за наявності визначених ст. 8 Закону 

України «П
ро звернення громадян» підстав [6].

Н
аявність приватного інтересу як категорія, щ

о визначає суб’єк-
тивне ставлення особи до тих чи інш

их явищ
, процесів чи об’єктів, 

покладає на прокурора низку обов’язків, передбачених у ч. 1 ст. 28 
Закону, зокрема: 1) вж

ивати заходів щ
одо недопущ

ення виникнен-
ня реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти не 
пізніш

е наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася 
чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потен-
ційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї без-
посереднього керівника, або в колегіальному органі —

 Н
аціональ-

не агентство з питань запобігання корупції чи інш
ий визначений 

законом орган або колегіальний орган, під час виконання повнова-
ж

ень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 3) не вчиняти 
дій та не приймати ріш

ень в умовах реального конфлікту інтересів; 
4) вж

ити заходів щ
одо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів [3].
Згідно з полож

еннями Кодексу України про адміністративні пра-
вопоруш

ення (КУпА
П

) адміністративна відповідальність передба-
чена лиш

е за неповідомлення особою
 у встановлених законом ви-

падках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів 
(ч. 1 ст. 172-7 КУпА

П
) та вчинення дій чи прийняття ріш

ень в умо-
вах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 КУпА

П
) [7]. 

Водночас неповідомлення особою про наявність потенційного 
конфлікту інтересів або вчинення дій та прийняття ріш

ень в умовах 
потенційного конфлікту інтересів не утворю

є складу адміністратив-
ного правопоруш

ення (втім, не виключає мож
ливості дисциплінар-

ної відповідальності такої особи). Н
аслідком недотримання вимог За-

кону щ
одо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є репу-

таційні ризики як для прокурора, так і для відомства в цілому, в тому 
числі сумніви в об’єктивності прокурора при розгляді звернень.

П
рийнятними способами врегулювання конфлікту інтересів при 

організації розгляду звернень, оскільки такий конфлікт є тимчасо-
вим, є: а) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийнят-
тя ріш

ення чи участі в його прийнятті; б) здійснення повноваж
ень 

під зовніш
німи контролем.

Так, за приписами ст. 30 Закону усунення особи, уповноваж
еної 

на виконання функцій держ
ави або місцевого самоврядування, від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття ріш
ення чи участі 

в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 
інтересів здійсню

ється за ріш
енням керівника відповідного органу 

або відповідного структурного підрозділу, в якому працю
є особа, 

у випадках, якщ
о конфлікт інтересів не має постійного характеру 

та за умови мож
ливості залучення до прийняття такого ріш

ення або 
вчинення дій інш

их працівників відповідного органу.
О

тж
е, у разі наявності потенційного чи реального конфлікту 

у прокурора, якому доручено розгляд певного звернення, проку-
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рор зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника, 
не приймати ріш

ення за зверненням. Відповідний керівник органу 
прокуратури чи структурного підрозділу зобов’язаний прийняти 
ріш

ення про передачу для розгляду такого звернення інш
ому про-

курору.
У разі немож

ливості застосування вимог статті 30 Закону 
обов’язковий для врегулювання потенційного чи реального кон-
флікту інтересів є спосіб, визначений ст. 33 Закону —

 здійснення 
повноваж

ень під зовніш
нім контролем.

Зовніш
ній контроль здійсню

ється в таких формах: 1) перевірка 
працівником, визначеним керівником органу, стану та результатів 
виконання особою

 завдання, вчинення нею
 дій, змісту ріш

ень чи 
проектів ріш

ень, щ
о приймаю

ться або розробляю
ться особою

 або 
відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предме-
том конфлікту інтересів; 2) виконання особою

 завдання, вчинення 
нею

 дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею
 ріш

ень у при-
сутності визначеного керівником органу працівника.

П
ри обранні способу врегулювання конфлікту інтересів у вигля-

ді здійснення повноваж
ень під зовніш

нім контролем, як визначе-
но у частині 3 статті 33 Закону, керівником приймається ріш

ення, 
у якому визначається форма контролю

, уповноваж
ений на прове-

дення контролю
 працівник, а також

 обов’язки особи у зв’язку із за-
стосуванням зовніш

нього контролю
 за виконанням нею

 відповідно-
го завдання, вчиненням нею

 дій чи прийняттям ріш
ень. 

П
рокурор-керівник, ухвалюючи ріш

ення про застосування цьо-
го способу врегулювання, зокрема при розгляді звернень, повинен 
заздалегідь визначитися з кандидатурою для контролю (прокуро-
ром-контролером). Така кандидатура з метою недопущ

ення виник-
нення нового конфлікту, не повинна перебувати в друж

ніх, сімейних 
чи інш

их близьких стосунках з прокурором, здійснення служ
бових 

повноважень якого піддається контролю; бути керівником чи підлег-
лим підконтрольного прокурора; мати щ

одо нього приватний інтерес.
До обов’язків прокурора у зв’язку із застосуванням до нього 

зовніш
нього контролю

 мож
уть бути віднесені обов’язки надава-

ти контролеру для попереднього ознайомлення проекти ріш
ень, 

які стосую
ться предмета конфлікту інтересів, здійснювати розгляд 

звернення або приймати ріш
ення щ

одо предмета конфлікту інтере-
сів у присутності контролера тощ

о. 

СПИ
СО

К ВИ
КО

РИ
СТАН

И
Х ДЖ

ЕРЕЛ

1. П
ро 

звернення 
громадян: 

Закон 
України 

від 
02.10.1996 

р. 
№

 
393/96-ВР. 

—
 

U
RL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-
%

D
0%

B2%
D

1%
80 (дата звернення: 07.12.2018).

2. П
ро прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. №

 1697-VII. —
 

U
RL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 
(дата 

звернення: 
07.12.2018).
3. П

ро запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. №
 1700-

VII. —
 U

RL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звер-
нення: 07.12.2018).
4. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затвердж

е-
ний всеукраїнською

 конференцією
 прокурорів 27.04.2017 р. —

 
U

RL: 
http://www.gp.gov.ua/ua/vskonpp17.htm

l?_m
=publications&

_
t=rec&

id=207089 (дата звернення: 07.12.2018).
5. П

орядок організації роботи з питань внутріш
ньої безпеки в орга-

нах прокуратури України: наказ Генеральної прокуратури України 
від 13.04.2017 р. —

 U
RL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0623-17 

(дата звернення: 07.12.2018).
6. Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого 
прийому громадян в органах прокуратури України: наказ Генераль-
ної прокуратури України від 20.12.2017 р. №

 357. —
 U

RL: https://www.
gp.gov.ua/ua/gl.htm

l?_m
=publications&

_t=rec&
id 

(дата 
звернення: 

07.12.2018).
7. Кодекс України про адміністративні правопоруш

ення: Закон Укра-
їни від 07.12.1984 р. №

 8073-Х. —
 U

RL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/80731-10 (дата звернення: 07.12.2018).



106 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
107

Байт
алю

к О
.М

., 
викладач циклової ком

ісії 
суспільних дисциплін т

а правознавст
ва 

Університ
ет

ського коледж
у 

Київського університ
ет

у ім
ені Бориса Грінченка

ВІДО
БРАЖ

ЕН
Н

Я М
ІЖ

Н
АРО

ДН
И

Х 
Н

О
РМ

АТИ
ВН

О
-П

РАВО
ВИ

Х АКТІВ П
РО

 П
РАВА 

ЛЮ
ДИ

Н
И

 В О
СВІТН

ЬО
М

У ЗАКО
Н

О
Д

АВСТВІ УКРАЇН
И

1. П
раво на освіту —

 одне з невід’ємних прав су-
часної людини. Ц

е право передбачене низкою
 між

народних доку-
ментів, які регулюю

ть права людини, зокрема: Загальною
 деклара-

цією
 прав людини і громадянина (від 4 листопада 1950 р.); Конвен-

цією
 про боротьбу з дискримінацією

 у сфері освіти (від 14 грудня 
1960 р.); М

іж
народним пактом про економічні, соціальні і культурні 

права (від 16 грудня 1966 р.); Рекомендацією
 N

 R (83) 13 Комітету 
міністрів Ради Європи «П

ро роль середньої ш
коли в підготовці мо-

лоді до ж
иття» (від 23 вересня 1983 р.); Резолюцією

 №
 1 П

остійної 
конференції європейських міністрів освіти «П

ро нові завдання вчи-
телів та їхню

 підготовку» (від 5–7 травня 1987 р.); Віденською
 де-

кларацією
 (від 25 червня 1993 р.); Рекомендаціями №

 1501 «О
бов’яз-

ки батьків і вчителів у вихованні дітей» П
арламентської асамблеї 

Ради Європи (2001 р.) тощ
о ?Конституція України: Закон України 

від 28 черв. 1996 р. №
 254к/96-ВР [Електронний ресурс] // Верховна 

Рада України : [офіційний веб-портал]. —
 Реж

им доступу : http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Загальна декларація прав людини: М
іж

народний документ від 
10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : 
[офіційний веб-портал]. —

 Реж
им доступу : https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/995_015
3. М

іж
народний пакт про економічні, соціальні і культурні пра-

ва : М
іж

народний документ від 16 грудня 1966 р. [Електронний ре-
сурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб-портал]. —

 Реж
им 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
4. Конвенція про права осіб з інвалідністю

: М
іж

народний доку-
мент від 13 грудня 2006 р. Загальна декларація прав людини: М

іж
-

народний документ від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс] // 
Верховна Рада України : [офіційний веб-портал]. —

 Реж
им доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
5. Закон України «П

ро освіту» від 5 вересня 2017 р. [Елек-
тронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб-пор-
тал]. —

 Реж
им доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/

print1452821759166269
6. Закон України «П

ро загальну середню
 освіту» від 13 травня 

1999 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіцій-
ний веб-портал]. —

 Реж
им доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/651-14
7. Закон України «П

ро професійну (професійно-технічну) осві-
ту» від 10 лю

того 1998 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада 
України : [офіційний веб-портал]. —

 Реж
им доступу : https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр
8. Закон України «П

ро вищ
у освіту» від 1 липня 2014 р. [Електро-

нний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб-портал]. —
 

Реж
им доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

9. Закон України «П
ро дош

кільну освіту» від 11 червня 2001 р. 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб-пор-
тал]. —

 Реж
им доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

10. Байталюк О
. Реалізація права на освіту: між

народний ас-
пект / О

. Байталюк // Європейські та між
народні підходи до захи-

сту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р. / 
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. І.А. Грицяка ; редкол.: А.І. Гри-
цяк, І.Ю

. Слю
саренко, А.Ю

. Н
аш

инець-Н
аумова. —

 К. : Київ. ун-т 
ім. Б. Грінченка, 2017. —

 208 с.



108 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
109

Лебідь В.П
.,

викладач каф
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т
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Київського університ

ет
у права НАН України
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ІЖ
Н
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ДН

И
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ЗАХИ
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И

Х 
Н

ЕУРЯДО
ВИ

Х О
РГАН

ІЗАЦ
ІЙ

 В РАМ
КАХ О

О
Н

: 
СУЧАСН

И
Й

 СТАН
 ТА ТЕН

ДЕН
Ц

ІЇ РО
ЗВИ

ТКУ

М
іж

народні 
правозахисні 

неурядові 
організації 

сьогодні відіграю
ть ключову роль у процесі моніторингу за дотри-

манням прав людини держ
авами —

 членами О
О

Н
.

М
іж

народно-правове регулювання діяльності неурядових орга-
нізацій в рамках О

О
Н

 пройш
ло тривалий процес еволюції: від про-

стого закріплення терміна «неурядова організація» у Статуті О
О

Н
 

до наділення їх ш
ирокими правами та мож

ливостями в рамках О
О

Н
. 

У 1948 р. до роботи О
О

Н
 було залучено 40 неурядових органі-

зацій [1], станом на вересень 2018 р., за офіційними даними О
О

Н
, 

зареєстровано 5161 неурядову організацію
 із консультативним ста-

тусом [2]. Таке враж
аюче збільш

ення кількості «третього сектора» 
в системі О

О
Н

 пов’язане із зростанням чисельності громадських 
організацій у всьому світі, щ

о підтвердж
ує посилення залученості 

представників громадянського суспільства до процесів прийняття 
ріш

ень на між
народному рівні. Сучасні тенденції розвитку між

на-
родних відносин також

 показую
ть, щ

о неурядові організації стали 
повноправними акторами цих відносин і мож

уть впливати на при-
йняття держ

авами ріш
ень і чинити тиск на держ

ави з метою
 вико-

нання зобов’язань за між
народним правом, особливо у питаннях 

дотримання прав людини. Тому О
О

Н
 стала майданчиком тісної 

взаємодії у трикутнику «держ
ава —

 між
народна організація —

 не-
урядова організація». 

П
ід терміном «між

народна правозахисна неурядова організація» 
прийнято розуміти недерж

авне, некомерційне, незалеж
не форму-

вання чи об’єднання з чітко визначеною
 внутріш

ньою
 демократич-

ною
 структурою

, створене з метою
 забезпечення та захисту прав 

та свобод людини і громадянина на основі принципів між
народного 

права, яке здійсню
є свою

 діяльність у декількох держ
авах. Характе-

ристики, зазначені у даному визначені були сформовані у Резолюці-
ях Економічної і Соціальної Ради О

О
Н

 (ЕКО
СО

Р). Даний орган від-
повідальний за надання консультативного статусу неурядовим ор-
ганізаціям (Н

УО
). Сьогодні єдиним інструментом, який найбільш

 
повно та докладно регулю

є взаємовідносини між
 Н

УО
 та О

О
Н

 є 
Резолюція ЕКО

СО
Р 1996/31 від 25 липня 1996 р. Даний документ 

містить полож
ення щ

одо процедури отримання консультативного 
статусу Н

УО
 та характеризує їх повноваж

ення в залеж
ності від ка-

тегорії (типу): загальний, спеціальний і статус за реєстром. Загалом 
права, якими наділені Н

УО
 в рамках різних органів О

О
Н

, такі: пра-
во на усні виступи, право на письмові заяви та повідомлення, право 
пропонувати питання до порядку денного, право бути присутніми 
на відкритих засіданнях ЕКО

СО
Р і її допоміж

них органів, право 
брати учать у конференціях О

О
Н

.
О

кремо потрібно відзначити про важ
ливість участі між

народних 
правозахисних Н

УО
 при договірних (конвенційних) органах О

О
Н

, 
тобто комітетах, основною

 функцією
 яких є контроль за дотри-

манням стандартів прав людини держ
авами-учасницями ш

ляхом 
перегляду періодичних звітів, індивідуальних скарг та запитів до 
держ

ав. Іноді держ
ави, представляючи свої доповіді перед даними 

органами О
О

Н
, мож

уть надавати інформацію
, яка не відповідає на-

явній ситуації з дотриманням прав людини. Залучення громадських 
організацій до процесу розгляду періодичних звітів дозволяє комі-
тетам О

О
Н

 об’єктивно оцінювати стан захисту прав людини, адж
е 

Н
УО

 подаю
ть «тіньові» звіти, які містять альтернативний висновок 

дотримання держ
авою

 між
народних зобов’язань щ

одо прав люди-
ни. О

крім надання «тіньових» звітів Н
УО

 також
 мож

уть надсилати 
скарги на поруш

ення прав людини чи окремого індивіда в тій чи 
інш

ій держ
аві. За результатами розгляду таких скарг органи О

О
Н

 
мож

уть звернутися до уряду відповідальної держ
ави з метою

 вж
ит-

тя заходів для захисту потерпілого та забезпечення відш
кодування 

ш
коди, завданої поруш

енням. 
Також

 важ
ливим є долучення між

народних правозахисних Н
УО

 
до процесів в рамках Ради з прав людини, зокрема, участь в розгля-
ді Універсального періодичного огляду, у спеціальних процедурах 
Ради, співпраця із Консультативним комітетом Ради з прав людини, 
а також

 право на подання скарг щ
одо систематичного поруш

ення 
прав людини держ

авою
.
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Н
езваж

аючи на те, щ
о офіційні зв’язки між

 Н
УО

 та О
О

Н
 сфор-

мовані через їх співробітництво з ЕКО
СО

Р, проте на даний момент 
інш

і статутні органи О
О

Н
 також

 маю
ть постійні контакти з Н

УО
 

щ
одо питань захисту прав людини, наприклад, із Генеральною

 
асамблеєю

 (ГА О
О

Н
) та Радою

 Безпеки.
Спроба формалізувати участь Н

УО
 в діяльності ГА О

О
Н

 була 
зроблена у 1996 р.: ЕКО

СО
Р у Ріш

енні 1996/297 з посиланням на 
важ

ливість внеску неурядових організацій у роботу О
О

Н
 реко-

мендувала Генеральній Асамблеї «розглянути питання про участь 
неурядових організацій у всіх сферах діяльності О

О
Н

» [3]. Н
адалі, 

в рамках ГА О
О

Н
 було сформовано П

ідгрупу з розгляду питання 
про Н

УО
, проте через неузгодж

еність позицій держ
ав-членів ж

од-
ного консенсусного ріш

ення так і не було досягнуто. 
Разом з тим деякі між

народні Н
УО

 згодом намагалися отримати 
спеціальний статус при Генеральній Асамблеї. Н

априклад, у 1990 р. 
М

іж
народний комітет Червоного Хреста отримав статус спостері-

гача [4] на знак визнання особливої ролі і мандату даної неурядової 
організації, покладеного на неї Ж

еневськими конвенціями 1949 р. 
П

ри цьому в резолюції ГА О
О

Н
 вказувалося, щ

о даний випадок не 
мож

е розглядатися як прецедент для надання статусу спостерігача 
будь-яким інш

им утворенням недерж
авного характеру [5].

О
днією

 з ініціатив щ
одо більш

 ш
ирокого долучення Н

УО
 до ді-

яльності О
О

Н
 була пропозиція Генерального секретаря Кофі Анна-

на, викладена в доповіді у 2005 р. «Більш
е свободи: в напрямку до 

розвитку, безпеки і прав людини для всіх»: «активізувати діяльність 
Генеральної Асамблеї, створивш

и механізми, щ
о дозволяю

ть Асам-
блеї повною

 мірою
 і на систематичній основі взаємодіяти з грома-

дянським суспільством» [6]. П
роте наразі офіційного закріплення 

така пропозиція не отримала.
Щ

одо участі Н
УО

 у Раді Безпеки О
О

Н
, то така взаємодія від-

бувається в рамках так званої «Ф
ормули Аррії», названої на честь 

представника Венесуели, який ініціював даний механізм. Брифінги 
по формулі Аррії є неофіційними, вони не включені в розклад засі-
дань, проте члени Ради Безпеки беруть у них участь і часто даю

ть їм 
високу оцінку [7]. Н

априклад, 18 березня 2016 р. у такому форматі 
засідання Ради Безпеки О

О
Н

 щ
одо питання захисту прав людини 

Криму взяли участь дві правозахисні неурядові організації: Крим-
ська правозахисна група та Ц

ентр інформації про права людини [8].

Н
УО

 також
 взаємодію

ть з М
іж

народним Судом О
О

Н
, хоча цей 

зв’язок є непрямим, адж
е відповідно до Статуту О

О
Н

 не передба-
чено мож

ливості офіційного залучення неурядових організацій до 
процесу. П

о-перш
е, позиція Н

УО
 мож

е бути частиною
 офіційних 

документів, наданих стороною
 у судовому процесі, тобто держ

авою
. 

П
о-друге, представники Н

УО
 мож

уть залучатися Судом у якості 
експертів в порядку статті 50 Статуту М

іж
народного Суду О

О
Н

.
Таким чином, з кож

ним роком збільш
ується інтеграція Н

УО
 до 

системи О
О

Н
 у питаннях захисту прав людини. П

редставники гро-
мадянського суспільства є важ

ливим елементом діяльності О
О

Н
 

у сфері захисту прав людини. Ефективність цієї системи залеж
ить 

від діяльності Н
УО

 на національному та між
народному рівнях. 

У системі О
О

Н
 традиційно Н

УО
 є незалеж

ним наглядовим елемен-
том, головною

 метою
 якого є «підняття тривоги», у разі, якщ

о дер-
ж

ави не виконую
ть свої зобов’язання відповідно до між

народних 
договорів з прав людини. Щ

о стосується майбутнього розвитку на-
явного механізму взаємодії Н

УО
 з органами О

О
Н

, то необхідним є 
розробка та впровадж

ення єдиного підходу в меж
ах усієї системи 

О
О

Н
, адж

е, наприклад процедура взаємодії Н
УО

 з окремим орга-
нами деталізується у індивідуальних актах кож

ного органу окремо. 
Єдиний уніфікований підхід мож

е бути закріплений в документі, 
прийнятому Генеральною

 Асамблеєю
 О

О
Н

. Ц
е значно спростить 

механізм взаємодії з громадянським суспільством та підвищ
ить 

ефективність співпраці.
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Н
аукове дослідж

ення інтелектуальної власності, як 
категорії ціннісного плану, потребує її вивчення крізь призму само-
стійного елементу понятійно-категоріального апарату юридичної 
науки. Виконання вказаного завдання дасть змогу здійснити аналіз 
існуючих в юридичній науці підходів до визначення інтелектуальної 
власності як самостійного поняття та удосконалити його визначен-
ня, акумулювавш

и в ньому ціннісні закономірності, щ
о притаманні 

дослідж
уваному явищ

у. В юридичній літературі питання ціннісного 

виміру явищ
 і процесів правової дійсності крізь призму їх понятій-

но-категоріального розуміння маю
ть високий ступінь актуальності, 

щ
о доводить і актуальність удосконалення визначення поняття «ін-

телектуальна власність» як ціннісно-орієнтаційного феномену. Н
а 

переконання В.М
. Сирих, аксіологічний підхід до пізнання будь-яких 

явищ
 правової реальності дозволяє визначити пізнавальну орієнта-

цію в суб’єкта, щ
о пізнає, ш

ляхом формування уявлень про світо-
глядні цінності в природі і суспільстві та вираж

ається в інтерпрета-
ційно-критичному підході до вивчення явищ

, які дослідж
ую

ться [1, 
134] і саме елемент інтерпретації дозволяє охарактеризувати дослі-
дж

увані явищ
а крізь їх категоріальний вимір, вклавш

и в основу цін-
нісне наповнення дослідж

уваного вищ
а, щ

одо його відповідності чи 
невідповідності суспільним, правовим ідеалам, спромож

ності аку-
мулювати, пош

ирювати, охороняти, захищ
ати ці цінності, становити 

елемент або визначати зміст ціннісно-орієнтаційної парадигми су-
часного суспільства. П

родовж
уючи вказану думку, вчений зазначає, 

щ
о юрист, який стоїть на своїх пізнавальних позиціях, спромож

ний 
уявляти конкретно-історичну, класову природу права, відповідно 
визначати пов’язані з цим позитивні і негативні моменти в правово-
му регулюванні суспільних відносин. Без ціннісного підходу немож

-
ливо виявити призначення права в загальнолюдському, соціальному 
і культурному розвитку, зрозуміти його специфічну природу як ду-
ховно-практичного засобу засвоєння світу людьми. Без нього зали-
ш

аю
ться в тіні конструктивна, творча роль свідомості у сфері права 

[2, 9], тим більш
е немож

ливо виявити призначення окремих явищ
 

правової дійсності, в тому числі інтелектуальної власності, визначи-
ти його  функціональне призначення, розкрити роль в системі явищ

 
правової реальності, її вплив на ж

иттєдіяльність та розвиток люд-
ства в цілому. Саме застосування аксіологічного підходу до аналізу 
дослідж

уваних держ
авно-правових явищ

, як правило, переслідує 
мету —

 розкрити зміст таких основних політико-правових ціннос-
тей, як держ

ава, справедливість, легітимність, безпека, законність, 
гуманізм, виявлення механізму їх впливу на політико-правову по-
ведінку, активність та ініціативу громадян, їх залеж

ність від факто-
рів культурно-історичного, психологічного середовищ

а [3, 12]. І ці 
цінності характеризую

ться як такі, щ
о втілені, забезпечую

ться або 
реалізую

ться за допомогою дослідж
уваного явищ

а, щ
о свідчить про 

його приналеж
ність до системи ціннісно-орієнтаційних явищ

. Звер-
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таючись до аксіологічного підходу, дослідники формулюю
ть висно-

вки, надаючи відповідь на питання: наскільки якісно і продуктивно, 
чи навпаки, недостатньо ефективно організовані відносини в пра-
вовій, економічній та інш

их сферах ж
иття країни. Ц

іннісні складові 
фіксую

ть спрямованість діяльності держ
ави, функціонування пра-

вової системи, поведінки громадян крізь призму їх прагнення і ба-
ж

ання не тільки брати на себе необхідні зобов’язання, а й готовність 
співпрацювати в рамках правового поля; ж

ити і працювати в меж
ах, 

встановлених законом, в тому числі і в сфері інтелектуальної діяль-
ності, забезпечуючи приріст об’єктів інтелектуальної власності.

Актуальність вивчення категоріальних аспектів інтелектуальної 
власності крізь призму аксіологічного підходу до пізнання право-
вих явищ

 в цілому доводиться певною заідеологізованістю науко-
вих юридичних дослідж

ень в період розвитку радянської юридичної 
науки та в окремих наукових дослідж

еннях вчених так званого по-
страдянського періоду. В цьому плані слід погодитись з точкою зору 
Л.О

. М
ураш

ко, яка на прикладі феномену правоутворення доходить 
висновку, щ

о методологія наукового пізнання аксіологічних аспек-
тів дослідж

уваного явищ
а засновується на необхідності його науко-

вого переосмислення в контексті подолання ідеологічного тиску на 
юридичну науку радянського періоду, коли аксіологічний підхід ви-
знавався ідеологічно ш

кідливим. Як наслідок, вчена доводить необ-
хідність формування конкретного методологічного інструментарію

 
дослідж

ення при здійсненні вивчення явищ
 правової дійсності, ос-

новою якого має бути аксіологічний підхід [4, 12–13]. У подальш
ому 

вчена застосовує його і для обґрунтування понятійної автентичності 
правоутворення, а також

 для удосконалення його визначення, в ос-
нові якого знаходяться функціональні мож

ливості аксіологічного 
методологічного підходу [4, 144–146]. Такий підхід є цілком при-
йнятним та функціонально витребуваним щ

одо вивчення теорети-
ко-правових аспектів інтелектуальної власності, оскільки дозволя-
тиме з’ясувати ціннісні закономірності інтелектуальної власності, 
щ

о мож
уть бути закладені в основу його понятійного визначення. 

Аксіологічний підхід до наукового пізнання інтелектуальної 
власності як самостійної категорії базується на ідеї ціннісного вимі-
ру дослідж

уваного явищ
а чи процесу. Інтелектуальна власність —

 
явищ

е складне, багатогранне і неоднозначне в науковому плані, од-
нак аксіоматично воно є соціально цінним, належ

ить до системи со-

ціально цінних явищ
, оскільки забезпечує реалізацію

 громадянами 
своїх прав та інтересів у сфері інтелектуальної діяльності та закрі-
плення прав на результати такої діяльності. Аксіологічний підхід, 
щ

о функціонально мож
е бути застосований до вивчення інтелекту-

альної власності в цілому, стосується дослідж
ення інтелектуальної 

власності як особливої соціальної цінності. Н
а наш

у думку, поня-
тійні закономірності інтелектуальної власності крізь призму його 
аксіолого-правового виміру посідаю

ть центральне місце в системі 
наукового аналізу загальнотеоретичних аспектів вказаного явищ

а. 
Їх наукова розробка потенційно спромож

на:
—

 узагальнити доктринальні підходи до визначення поняття 
«інтелектуальної власності», визначити їх переваги та недоліки, а 
також

 встановити їх методологічний потенціал для удосконален-
ня понятійно-категоріального апарату ю

ридичної науки в цілому 
та визначення поняття «інтелектуальна власність» зокрема;

—
 визначити та обґрунтувати самостійний характер інтелекту-

альної власності в системі правових явищ
 та категорій, встановити 

мож
ливість відмеж

увати інтелектуальну власності від інш
их явищ

 
правової дійсності та категорій ю

ридичної науки; встановити взає-
мозв’язок з ними та з’ясувати функціональне призначення інтелек-
туальної власності;

—
 виокремити та розкрити зміст ознак інтелектуальної власно-

сті, щ
о відображ

атимуть властивості та сталі її характеристики як 
правового явищ

а, провести всебічний аналіз вказаних ознак та ви-
значити їх категоріальне значення щ

одо удосконалення визначення 
поняття «інтелектуальна власність;

—
 обґрунтувати категоріальну самостійність інтелектуальної 

власності в системі понятійно-категоріального апарату ю
ридичної 

науки, визначити їх місце в системі понять та категорій ю
риспру-

денції, провести відмеж
ування інтелектуальної власності від інш

их 
суміж

них понять та категорій ю
ридичної науки;

—
 здійснити аналіз правового визначення інтелектуальної влас-

ності як законодавчо закріпленого терміна, щ
о становить елемент 

між
народної та національної правової термінології, визначити пе-

реваги та недоліки такого законодавчого визначення, з’ясувати 
співвіднош

ення із інш
ими суміж

ними термінами;
—

 узагальнити доктринальне та законодавче визначення інтелек-
туальної власності на підставі виокремлених ознак вказаного поняття.
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Адміністративно-правове 
регулювання 

—
 

один 
із видів галузевого правового регулювання, заснований на дії адмі-
ністративного права і багатого арсеналу адміністративно-правових 
засобів на суспільні відносини, щ

о маю
ть місце у сфері діяльності 

держ
авної адміністрації. П

ідсумком адміністративно-правового ре-
гулювання є адміністративно-правовий порядок.

Історично процес формування адміністративно-правового ре-
гулювання розпочався з появи нормативної адміністративно-пра-
вової регламентації, адміністративного законодавства та освіти 
адміністративного права як відносно самостійної правової галузі. 
Слідом за новими суспільними відносинами, щ

о потребую
ть адмі-

ністративно-правового регулювання, безперервно трансформуєть-

ся і його нормативна основа, йде розвиток адміністративного зако-
нодавства і права, його інститутів, змісту адміністративно-правово-
го регулювання.

Н
еодмінно, як і будь-який інш

ий вид держ
авної політики, дер-

ж
авна політика у сфері європейської інтеграції є об’єктом ад-

міністративно-правового регулювання. Її правове регулювання 
здійсню

ється за рахунок наступних груп дж
ерел права: 1) ю

ридич-
них актів ЄС; 2) двосторонніх угод та планів дій між

 Україною
 та ЄС; 

3) норм національного законодавства.
Кож

на із названих груп дж
ерел права має власне функціональне 

призначення у процесі правового регулювання держ
авної політи-

ки України у сфері європейської інтеграції. Так, ю
ридичні акти ЄС 

визначаю
ть ті стандарти та вимоги до яких має прагнути та яким має 

відповідати Україна, яка прагне отримати членство у ЄС. Двосто-
ронні угоди та плани дій між

 Україною
 та ЄС фактично є ядром 

правового регулювання держ
авної політики у сфері європейської 

інтеграції. Вони є фундаментом як стратегії, так і тактики цього на-
прямку держ

авної політики. Н
орми національного законодавства 

України виконую
ть конкретизуючу функцію

, оскільки визначаю
ть 

коло суб’єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації дер-
ж

авної політики у сфері європейської інтеграції України, їх повно-
важ

ення та роль у цій сфері, а також
 строки виконання тактичних 

заходів із реалізації цього напрямку держ
авної політики.

Безперечно, базовим дж
ерелом права в цій частині є Угода про 

асоціацію
 між

 Україною
, з однієї сторони, та Європейським Сою

зом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держ

ава-
ми-членами, з інш

ої сторони, яка була ратифікована Верховною
 Ра-

дою
 України 16 вересня 2014 р. [1]. Саме вона визначає напрямки 

спрямування зусиль української сторони, аби реалізовувати асоціа-
цію

 між
 Україною

 та Європейським Сою
зом. Важ

ливою
 складовою

 
цього документу є Додатки до цієї Угоди, які визначаю

ть Директиви 
ЄС, полож

ення яких маю
ть бути імплементованими у національне 

законодавство України.
Ф

актично ця Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням 
є найбільш

им між
народно-правовим документом за всю

 історію
 

України [2]. Враховуючи цю
 обставину, визначити меж

і європей-
ської інтеграції України на підставі аналізу полож

ень цієї Угоди 
мож

на лиш
е в загальних рисах, ш

ляхом описання цих меж
, адж

е 
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із 486 статей Угоди більш
ість статей визначаю

ть окремі напрямки 
взаємодії України та ЄС. 

Важ
ливим документом, який призводить до руху процесу євро-

пейської інтеграції України та виконання Угоди про асоціацію
 між

 
Україною

, з однієї сторони, та Європейським Сою
зом, Європей-

ським співтовариством з атомної енергії і їхніми держ
авами-члена-

ми, з інш
ої сторони є схвалений 13 березня 2015 р. Урядом України 

та 16 березня 2015 р. Радою
 асоціації між

 Україною
 та ЄС П

орядок 
денний асоціації Україна —

 ЄС. Ц
інність цього документа виявля-

ється у тому, щ
о він дозволяє провести моніторинг прогресу Укра-

їни у виконанні Угоди про асоціацію
, а також

 моніторинг та оціню
-

вання досягнень цілей політичної асоціації та економічної інтеграції 
України. П

роміж
ні результати щ

одо виконання П
орядку денного 

асоціації Україна —
 ЄС фіксую

ться у звітах, які називаю
ться пріо-

ритетами П
орядку денного асоціації Україна —

 ЄС [3]. Ф
актично ці 

звіти даю
ть мож

ливість прослідкувати динаміку виконання Угоди 
про асоціацію

. Н
а підставі їх аналізу мож

на визначити те, які поло-
ж

ення Угоди про асоціацію
 виконані, а отж

е, визначити, які існую
ть 

здобутки у реалізації держ
авної політики України у сфері європей-

ської інтеграції.
Ц

ікавою
 в контексті реалізації держ

авної політики України 
у сфері європейської інтеграції є доля Закону України «П

ро За-
гальнодерж

авну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Сою

зу» від 18 березня 2004 р. 
[4]. Ц

ей Закон України є чинним. Він визначив ш
істнадцять 

пріоритетних сфер адаптації законодавства України до зако-
нодавства ЄС. Разом із тим із підписанням Угоди про асоці-
ацію

 між
 Україною

, з однієї сторони, та Європейським Сою
-

зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
держ

авами-членами, з інш
ої сторони, про цей Закон України 

забули. О
чевидно те, щ

о оскільки цей Закон України є чин-
ним він також

 має реалізовуватися і враховуватися суб’єктами 
публічної адміністрації України при здійсненні ними заходів 
щ

одо реалізації держ
авної політики у сфері європейської інте-

грації України.
Зміст і порядок здійснення держ

авної політики у сфері європей-
ської інтеграції визначається також

 низкою
 дж

ерел права на рівні 
національного законодавства України. Н

априклад, на рівні законів 

України мож
на назвати ст. 21 Закону України «П

ро Кабінет М
іні-

стрів України» від 27 лю
того 2014 р. [5], де визначаю

ться повнова-
ж

ення Уряду України щ
одо спрямування, координації та контролю

 
діяльності у сфері європейської інтеграції України. Якщ

о говорити 
про рівень підзаконних нормативно-правових актів, то тут мож

на, 
наприклад, назвати: П

олож
ення «П

ро Урядовий офіс з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету М

іні-
стрів України», затвердж

ене П
остановою

 Кабінету М
іністрів Укра-

їни від 13 серпня 2014 р. №
 346, Розпорядж

ення Кабінету М
іністрів 

України «П
ро імплементацію

 Угоди про асоціацію
 між

 Україною
, 

з однієї сторони, та Європейським Сою
зом, Європейським Спів-

товариством з атомної енергії і їхніми держ
авами-членами, з інш

ої 
сторони» від 17 вересня 2014 р. №

 847-р, а також
 П

олож
ення «П

ро 
М

іністерство регіонального розвитку, будівництва та ж
итлово-ко-

мунального господарства України», затвердж
ене П

остановою
 Кабі-

нету М
іністрів України від 30 квітня 2014 р. №

 197, і аналогічні по-
лож

ення щ
одо інш

их міністерств, які визначаю
ть їх повноваж

ення 
щ

одо реалізації певного напрямку держ
авної політики в сфері євро-

пейської інтеграції України [6; 7; 8]. 
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авну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Сою
зу: Закон України від 18 берез-

ня 2004 року №
 1629IV [Електронний ресурс]. —

 Реж
им доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
5. П

ро Кабінет М
іністрів України: Закон України від 27 лю

того 
2014 р. // Відомості Верховної Ради України. —

 2014. —
 №

 13. —
 С. 222.
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6. П
ро Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної ін-

теграції Секретаріату Кабінету М
іністрів України: П

останова Кабі-
нету М

іністрів України від 13 серпня 2014 р. №
 346 [Електронний 

ресурс]. —
 Реж

им доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346-
2014-%

D
0%

BF
7. П

ро імплементацію
 Угоди про асоціацію

 між
 Україною

, з одні-
єї сторони, та Європейським Сою

зом, Європейським Співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми держ

авами-членами, з інш
ої сторони: 

Розпорядж
ення Кабінету М

іністрів України від 17 вересня 2014 р. 
№

 847-р [Електронний ресурс]. —
 Реж

им доступу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/847-2014-р
8. П

ро затвердж
ення П

олож
ення про М

іністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та ж

итлово-комунального господарства 
України: П

останова Кабінету М
іністрів України від 30 квітня 2014 р. 

№
 197 [Електронний ресурс]. —

 Реж
им доступу : http://zakon5.rada.

gov.ua/laws/show/197-2014-%
D

0%
BF

Щ
ербина В.С.,

аспірант
ка каф

едри т
еорії права т

а держави 
ю

ридичного ф
акульт

ет
у 

Київського національного університ
ет

у 
ім

ені Тараса Ш
евченка 

ЗАСО
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Н

О
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ВДО
СКО

Н
А

ЛЕН
Н
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Важ
ливим елементом будь-якого наукового до-

слідж
ення є його практична складова, щ

о передбачає вироблен-
ня та обґрунтування системи полож

ень, які стосуватимуться пи-
тання удосконалення функціонування дослідж

уваного явищ
а чи 

процесу. П
итання застосування засобів законодавчої техніки не є 

виклю
ченням, тим більш

е, щ
о їх роль у забезпеченні досконало-

сті полож
ень законодавчих актів та забезпеченні ефективності їх 

подальш
ої дії зростає через збільш

ення обсягів законодавчої ді-
яльності в Україні, актуалізації подолання недоліків ю

ридико-тех-

нічної будови чинних законодавчих актів України, посилення 
системності та збалансованості вітчизняного законодавства. П

о-
силю

є актуальність наукового дослідж
ення ш

ляхів вдосконалення 
застосування засобів законодавчої техніки в законодавчій прак-
тиці сучасної України існую

чий стан законодавчої практики, щ
о 

пов’язаний з посиленням впливу факторів об’єктивного і суб’єк-
тивного характеру, від яких безпосередньо або опосередковано 
залеж

ить рівень ю
ридико-технічної будови актів законодавства. 

Вказане підтвердж
ується і поглядами вчених про значення прак-

тики застосування засобів і способів ю
ридичної техніки в цілому. 

Г.Б. П
оліщ

ук, дослідж
ую

чи теоретико-правові та практичні аспек-
ти кодифікаційної техніки, вказує на те, щ

о «оскільки ю
ридична 

техніка має не лиш
е теоретичне, а й практичне значення, важ

ливо 
встановити особливості вдосконалення її застосування як важ

-
ливої умови модернізації законодавчої бази України в цілому» [1, 
156]. Важ

ливість практичної складової застосування засобів зако-
нодавчої техніки полягає в тому, щ

о законодавча діяльність в ці-
лому —

 це насамперед проблема практики функціонування упов-
новаж

ених суб’єктів. Доцільність наукового дослідж
ення ш

ляхів 
удосконалення застосування засобів законодавчої техніки дово-
диться необхідністю

 забезпечення системності, комплексності, 
своєчасності та збалансованості здійснення законодавчої діяль-
ності. В цьому плані слід підтримати думку Ю

.В. Корольової, яка 
наголош

ує на тому, щ
о наукове дослідж

ення практичної складової 
функціонування дж

ерел права безпосередньо залеж
ить від науко-

вої розробки проблем удосконалення правотворчої діяльності різ-
номанітних суб’єктів, щ

о наділені правом створення норм права 
(в тому числі й удосконалення ю

ридико-технічного забезпечення 
законодавчої діяльності. —

 П
рим. авт

.). Вчена наголош
ує на тому, 

щ
о наукове вивчення дж

ерел права як елементу правоутворення 
і правотворчості «матиме важ

ливе практичне значення, щ
о пояс-

ню
ється особливостями поточних процесів творення права, ролі 

дж
ерел права, їх співвіднош

енням в сучасних умовах розвитку 
правового регулювання, необхідністю

 підвищ
ення якості право-

вих норм, посилення їх дієвості. Н
аукове пізнання вказаних пи-

тань сприятиме виробленню
 та науковому обґрунтуванню

 поло-
ж

ень, які мож
уть стосуватися питань вдосконалення системності 

дж
ерел права як фактора сучасного розвитку права, основу якого 
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складає законодавча техніка [2, 137–138]. Важ
ливість наукового 

дослідж
ення ш

ляхів вдосконалення застосування засобів законо-
давчої техніки в законодавчій практиці сучасної України підкрес-
лю

ється й інш
ими вченими, які дослідж

ую
ть дотичні проблеми 

правотворчості та правотворчої діяльності в цілому. Н
ими наго-

лош
ується на перспективності розвитку законодавчої діяльності 

як її невід’ємної властивості, щ
о відображ

ає відповідні якісні змі-
ни процесу і змісту творення права, техніки формулювання зако-
нодавчих актів, щ

о відбувається в темпоральних меж
ах та характе-

ризує законодавчу діяльність як явищ
е, щ

о має динаміку розвитку. 
Клю

човим аспектом перспектив розвитку законодавчої діяльності 
є проблематика ш

ляхів удосконалення застосування засобів зако-
нодавчої техніки, щ

о заснована на суб’єктному аспекті законотво-
рення та його властивості (здатності) до покращ

ення [3, 442]. 
Слід погодитись і з думкою

 О
.Ф

. Скакун в тому, щ
о сьогод-

ні вкрай необхідним є комплексний, науковий підхід до недоліків 
ю

ридико-технічного забезпечення законодавчої діяльності в Укра-
їні. Ц

е поясню
ється недоліками радянської ідеології, яка визнавала 

правотворчу діяльність як похідну від радянської держ
ави, котра 

забезпечує насамперед її інтереси, а також
 характеризували ю

ри-
дичну техніку виключно у вузькому розумінні як комплекс інстру-
ментів формулювання актів законодавства [4, 196–198].

Аналіз доктринальних підходів до характеристики ш
ляхів удо-

сконалення застосування засобів законодавчої техніки в Україні 
мож

ливо було б продовж
увати, але у вищ

енаведеному матеріалі 
ми відобразили найбільш

 пош
ирені погляди вчених щ

одо вказаної 
проблематики. Відзначаючи розпорош

еність та непослідовність на-
укового вивчення ш

ляхів вдосконалення застосування засобів зако-
нодавчої техніки в ю

ридичній науці, високий рівень дискусійності їх 
характеристики та доктринальну невизначеність їх втілення в прак-
тику законодавчої діяльності, вваж

аємо за доцільне їх узагальнити 
та деталізувати їх характеристику. Ш

ляхи вдосконалення застосу-
вання засобів законодавчої техніки в Україні мож

ливо узагальнити 
в меж

ах двох напрямів:
1) ідеолого-доктринальний напрям, щ

о являє собою
 комплекс 

науково обґрунтованих поглядів, ідей, полож
ень, правил, які визна-

чаю
ть стратегію

 удосконалення застосування засобів законодавчої 
техніки, відповідаю

ть загальній концепції розвитку законодавства 

та виступаю
ть вихідними засадами законодавчої діяльності. Зазна-

чений напрям включає в себе наступні ш
ляхи удосконалення засто-

сування засобів законодавчої техніки:
—

 посилення фундаментальних наукових дослідж
ень засобів за-

конодавчої техніки як проблематики теоретико-правового характе-
ру, так і галузевого, щ

о дозволить сформувати доктринальну основу 
для виокремлення та обґрунтування самостійної концепції засобів 
законодавчої техніки як багатоаспектного теоретико-правового 
та практичного феномену сучасної законодавчої діяльності; 

—
 підготувати та законодавчо затвердити офіційну стратегію

 
розвитку законодавства України, в якій визначити напрями його 
розвитку, закріпити ключові полож

ення, які маю
ть бути враховані 

і закріплені в процесі здійснення підготовки, розгляду та прийняття 
законодавчих актів в тій або інш

ій сфері правового регулювання. 
Ц

е дозволить визначити та закріпити єдину законодавчу політику 
в держ

аві, встановити цілі розвитку законодавства, визначити ш
ля-

хи та засоби їх досягнення;
—

 розш
ирити практику планування законопроектної діяльно-

сті, а також
 планування розгляду законопроектів у Верховній Раді 

України, уникати існуючої практики хаотичної підготовки законо-
проектів, їх внесення до Верховної Ради України та розгляду, щ

о 
підвищ

ує ризик допущ
ення недоліків застосування засобів законо-

давчої техніки, прийняття тих законодавчих актів, які в подальш
о-

му вимагатимуть свого доопрацювання;
—

 посилити роль наукових дослідж
ень питань правоутворення, 

правотворчості, ю
ридичної та законодавчої техніки, законодавчої 

діяльності та законодавчого процесу ш
ляхом вироблення ефектив-

ного та оперативного механізму їх впровадж
ення в практику зако-

нодавчої діяльності в Україні;
2) нормативно-організаційний напрям, змістом якого є комплекс 

науково обґрунтованих та практично витребуваних ш
ляхів удоско-

налення правового забезпечення застосування засобів законодавчої 
техніки, а також

 підвищ
ення рівня їх організаційно-методичного 

забезпечення, щ
о виступаю

ть невід’ємними засобами гарантуван-
ня результативності та ефективності практики діяльності уповно-
важ

ених суб’єктів в процесі підготовки законопроектів, їх розгляду 
та прийняття. Вказаний напрям включає в себе наступні ш

ляхи удо-
сконалення застосування засобів законодавчої техніки: 



124 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
125

—
 удосконалення правового забезпечення застосування засобів 

законодавчої техніки, щ
о включає в себе правове закріплення засо-

бів законодавчої техніки ш
ляхом викладення окремих полож

ень при 
розробці та подальш

ому прийнятті Законів України «П
ро проекти 

нормативно-правових актів» та «П
ро закони і законодавчу діяль-

ність». Також
 удосконалення правового забезпечення передбачає 

закріплення механізму їх застосування (наприклад, закріплення 
принципів застосування засобів законодавчої техніки, умови про 
обов’язкове здійснення експертизи законопроектів на предмет їх від-
повідності вимогам законодавчої техніки, встановлення юридичної 
відповідальності за поруш

ення правил законодавчої техніки тощ
о). 

О
крім того, потребує удосконалення правового забезпечення статус 

суб’єктів законодавчої діяльності в частині конкретизації їх прав 
та обов’язків, процесу здійснення законодавчої діяльності, щ

о впли-
ває на якість юридико-технічного оформлення законодавчих актів;

—
 розробку єдиних теоретико-методологічних засад законопро-

ектування та закріплення їх наказом М
іністерства ю

стиції України 
у вигляді Інструкції з підготовки законопроектів та законопроек-
тної документації;

—
 посилення взаємодії між

 органами держ
авної влади, місцево-

го самоврядування, представниками громадських об’єднань та нау-
ковими та освітніми закладами в сфері підготовки законопроектної 
документації, проведення експертиз законопроектів з метою

 забез-
печення їх ю

ридико-технічної якості, перевірки на відповідність 
законопроектів вимогам законодавчої техніки, в тому числі і її за-
собам; 

—
 посилення координації в законодавчій діяльності між

 суб’єк-
тами 

законодавчої 
ініціативи, 

керівниками 
політичних 

партій 
та фракцій, які представлені у Верховній Раді України, з одного боку, 
та громадянами, громадськими об’єднаннями —

 з інш
ого в частині 

підготовки законопроектів, їх обговорення, доопрацювання, вра-
хування громадської думки, пош

ирення практики запровадж
ення 

громадської експертизи законопроектів тощ
о; 

—
 підготовка оновленого словника українських ю

ридичних тер-
мінів з метою

 вж
ивання в полож

еннях законодавчих актів однако-
вих термінів, щ

о маю
ть однакове смислове навантаж

ення, не до-
пускаю

ть неоднозначного тлумачення та забезпечую
ть уникнення 

непотрібних інш
омовних запозичень.
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В юридичній літературі про наявність процедурних 
помилок у використанні законодавчої техніки вченими зазначається 
епізодично, не завж

ди науковцями підтримується точка зору про їх 
наявність та ш

ляхи їх усунення. З точки зору їх пізнавального зна-
чення варто звернути увагу на думку М

.А. Голодного, який вваж
ає, 

щ
о помилки у використанні законодавчої техніки є наслідком недо-

сконалості процедур здійснення законодавчої діяльності, коли зако-
нопроект не спромож

ний пройти належ
ним чином всі його стадії, 

тим самим бути ретельно опрацьованим, в якому будуть усунені всі 
недоліки техніки його підготовки та оформлення [1, 119]. О

крім того, 
в юридичній науці наголош

ується вченими і на тому, щ
о в наукознав-

чому плані процедурні помилки у використанні законодавчої техні-
ки є нічим інш

им як недоліком процедури здійснення законодавчої 
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діяльності, щ
о виявляється у поруш

енні послідовності її здійснен-
ня або невиправданому скорочені процедури підготовки, розгляду 
та прийняття законодавчого акту [2, 221], відповідно їх наукове до-
слідження є невід’ємною складовою вивчення процедурних аспектів 
законодавчої діяльності та націлене на вироблення науково обґрун-
тованої методики її здійснення. Так само вказується вченими і на 
важ

ливість дослідження недоліків процедури законодавчої діяльно-
сті крізь призму регламентного забезпечення законодавчого процесу. 

Вваж
аємо, щ

о характеристика процедур у правотворчій або за-
конодавчій діяльності крізь призму їх інструментального призна-
чення, щ

о засновані на системі правил, прийомів, способів і засобів 
ю

ридичної (законодавчої) техніки, є підставою
 для висновку про 

мож
ливість допущ

ення помилок у процедурах використання пра-
вотворчої (законодавчої) техніки. П

ідтвердж
ує таку думку і те, щ

о 
здійснення правотворчих процедур, відповідальність за їх послі-
довність та відповідність правилам, прийомам, способам та засобам 
правотворчої (законодавчої) техніки покладається на уповноваж

е-
них суб’єктів, щ

о здійснюю
ть цю

 діяльність, залеж
ить від інтелек-

туальної роботи вказаних суб’єктів. А це свідчить про суб’єктну 
зумовленість правових процедур здійснення правотворчої (зако-
нодавчої) діяльності, щ

о мож
е як відповідати правилам, прийомам, 

способам та засобам правотворчої (законодавчої) техніки, так і по-
руш

увати їх, тобто виявлятись у відповідних помилках у викорис-
танні правотворчої (законодавчої) техніки. 

Ризик виникнення помилок у використанні законодавчої тех-
ніки при здійсненні законодавчої діяльності, особливо поруш

ення 
процедур законодавчої діяльності, пов’язується в ю

ридичній науці 
з недоліками волевстановлення суб’єктами публічної влади та тех-
ніки його формалізації у змісті законодавчого акта [3, 63]; активною

 
діяльністю

 суб’єктів законотворчості, щ
о потенційно мож

е допуска-
ти помилки при поруш

енні встановлених форм і процедур її здійс-
нення, чітко визначених принципів [4, 98]; ризиками впливу на про-
цес законотворчості суб’єктивних психологічних та гносеологічних 
характеристик і здібностей людини, як розробника законодавчих 
актів та їх подальш

ого прийняття і введення в дію
 [5, 106], поруш

ен-
ні послідовності здійснення діяльності уповноваж

ених суб’єктів за-
конотворчості [6, 5–6] та поруш

енні особливого порядку підготов-
ки та прийняття законодавчих ріш

ень [7, 450].

У контексті вказаного висновку необхідно звернути увагу на дум-
ку К.В. Н

иколиної, яка цілком обґрунтовано та достовірно зазначає 
про те, щ

о поняття «правотворча процедура» є більш
 спорідненим 

з поняттям «правотворча діяльність», оскільки правотворча діяль-
ність здійсню

ється уповноваж
еними суб’єктами у певних проце-

дурних формах, щ
о в сукупності становитимуть окрему самостійну 

модель правотворчості в цілому, причому правотворча процедура:
—

 по-перш
е, являє собою

 систему правил, прийомів та засобів 
розробки, прийняття та введення в дію

 нормативно-правових актів;
—

 по-друге, визначає організацію
 роботи суб’єктів правотвор-

чості та забезпечує їх конструктивну та безперебійну роботу; 
—

 по-третє, надає змогу ефективно оновлювати законодавчу базу 
держ

ави та реагувати на поточні потреби правового регулювання;
—

 по-четверте, відображ
ає послідовність, виваж

еність і резуль-
тативність роботи суб’єктів правотворчості [8, 143–144].

Таким чином, вчена фактично процедуру правотворчості пов’я-
зує 

з 
відповідними 

її 
ю

ридико-технічними 
характеристиками, 

в результаті чого за змістом вона складається з «системи правил, 
прийомів та засобів розробки, прийняття та введення в дію

 норма-
тивно-правових актів»; за сутністю

 «визначає організацію
 роботи 

суб’єктів правотворчості та забезпечує їх конструктивну та безпе-
ребійну роботу»; за функціональним призначенням «надає змогу 
ефективно оновлювати законодавчу базу держ

ави та реагувати на 
поточні потреби правового регулювання»; за характером «відобра-
ж

ає послідовність, виваж
еність і результативність роботи суб’єк-

тів правотворчості». Теж
 саме за аналогією

 стосується і процедури 
законодавчої діяльності, а поруш

ення або недотримання вказаних 
правил, прийомів, способів та засобів розробки, прийняття та вве-
дення в дію

 законодавчих актів виявляється у відповідних помилках 
у використанні законодавчої техніки. 

З огляду на вищ
езазначене, вказуючи на високий рівень актуаль-

ності наукової розробки теоретико-правових аспектів процедурних 
помилок у використанні законодавчої техніки, вваж

аємо за доціль-
не встановити їх особливості та їх наукознавчий потенціал, щ

о мож
-

ливо розкрити в меж
ах наступних полож

ень:
—

 по-перш
е, процедурні помилки у використанні законодавчої 

техніки виявляю
ться у послідовності здійснення законодавчих про-

цедур або у їх змісті, щ
о не відповідає правилам, прийомам, спосо-
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бам і засобам законодавчої техніки. У наукознавчому плані саме по-
слідовність здійснення законодавчих процедур або їх зміст, з одного 
боку, та правила, прийоми, способи та засоби законодавчої техніки 
як критерії виміру законодавчих процедур на предмет наявності по-
милок, з інш

ого боку, становитимуть емпіричну основу наукового 
дослідж

ення, відповідно являю
ть собою

 об’єкт наукового сприй-
няття і осмислення;

—
 по-друге, процедурні помилки у використанні законодавчої 

техніки в науковому плані мож
уть бути структуровані на складові 

елементи відповідно до критерію
 послідовності (стадійності) зако-

нодавчого процесу, щ
о дозволяє здійснити їх наукове дослідж

ення 
з точки зору їх: а) процесуального виміру, як поруш

ення послідов-
ності процедур здійснення законодавчої діяльності; б) змістовного 
виміру ш

ляхом їх дослідж
ення крізь призму діяльності суб’єктів за-

конопроектування та законодавчої діяльності на предмет повноти, 
єдності та всебічності законодавчих процедур;

—
 по-третє, вивчаючи теоретко-правові аспекти процедурних 

помилок у використанні законодавчої техніки, потенційно перспек-
тивно встановити їх особливості як об’єкта виміру відповідності або 
невідповідності правилам, прийомам, способам та засобам законо-
давчої техніки конкретних законодавчих процедур в меж

ах розроб-
ки проекту, обговорення, прийняття та введення в дію

 конкретного 
законодавчого акта. Ц

е дозволить встановити методологічні засади 
для здійснення перевірки послідовності здійснення, повноти, єдно-
сті та всебічності законодавчих процедур, а також

 з’ясувати особли-
вості прояву процедурних помилок у використанні законодавчої 
техніки у законодавчому процесі;

—
 по-четверте, процедурні помилки у використанні законодав-

чої техніки маю
ть динамічний характер прояву, щ

о відображ
аєть-

ся у процедурах законодавчої діяльності уповноваж
ених суб’єктів. 

Тому їх наукове дослідж
ення дозволятиме сформувати уявлення 

про такі помилки, щ
о відображ

атиме поточний стан розвитку за-
конодавчого процесу, його ю

ридико-технічне забезпечення та від-
повідність правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої 
техніки. У науковому плані мож

ливо здійснити типологізацію
 таких 

помилок, щ
о в подальш

ому становитиме методологічну основу для 
розробки засобів їх усунення і недопущ

ення, водночас такі засоби 
їх усунення і недопущ

ення матимуть ситуаційний характер застосу-

вання та залеж
атимуть від особливостей конкретної законодавчої 

процедури;
—

 по-п’яте, виявлення та аналіз процедурних помилок у вико-
ристанні законодавчої техніки з методологічної точки зору дозволя-
тиме охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого 
процесу та законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам 
та засобам законодавчої техніки, а також

 впливатиме в подальш
ому 

на загальну характеристику рівня якості ю
ридико-технічної форма-

лізації законодавчої бази держ
ави.
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Н
аявність у Кримінальному кодексі України норми 

щ
одо відповідальності за вчинення дій із провокації підкупу нерід-

ко є предметом гострих дискусій як серед науковців, так і представ-
ників законодавчого органу влади.

П
ередусім аргументи обох сторін зводяться до необхідності вне-

сення змін в диспозицію
 статті 370 закону про кримінальну відпові-

дальність України ш
ляхом її викладу в новій редакції та віднесення 

до спеціального виду зловж
ивання служ

бовим становищ
ем або ж

 
взагалі до декриміналізації норми через наявність у ній всіх ознак 
на думку деяких осіб окремого виду підбурювання до вчинення од-
ного із злочинів, передбачених ст. 368, 369 КК України [1].

Яскравим прикладом втілення наведених позицій є наявність се-
ред зареєстрованих на сьогодні у Верховній Раді України VIII скли-
кання двох протилеж

них за змістом законопроектів про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щ

одо скасування стат-
ті 370 №

 1690 від 31.12.2014 р. та про встановлення відповідальності 
за провокацію

 злочину №
 4999 від 15.07.2016 р.

Втім, опоненти як скасування кримінальної відповідальності 
за провокацію

 підкупу, так і криміналізації провокації злочину та-
ких поглядів не розділяю

ть, наводячи при цьому свої доводи щ
одо 

обґрунтованості правової природи провокації підкупу як злочину, 
щ

о має власні, відмінні від інш
их характеристики.

Розпочинаючи аналіз складу злочину, передбаченого ст. 370 КК 
України, слід зазначити, щ

о сучасну назву статті та диспозицію
 нор-

ми закону про кримінальну відповідальність в актуальній редакції 
визначено Законом України «П

ро внесення змін до деяких законо-
давчих актів щ

одо забезпечення діяльності Н
аціонального антико-

рупційного бю
ро України та Н

аціонального агентства з питань за-
побігання корупції» від 12.02.2015 р. №

 198-VIII [2].

За нормативним визначенням, провокація підкупу —
 це дії осо-

би з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання не-
правомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одер-
ж

ання такої вигоди, щ
об потім викрити того, хто пропонував, обі-

цяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію
, обіцянку 

чи одерж
ав таку вигоду.

Як правило, основним безпосереднім об’єкт
ом даного складу зло-

чину є суспільні відносини, щ
о забезпечую

ть сталу діяльність орга-
нів держ

авної влади, органів місцевого самоврядування, їх апарату, 
ю

ридичних осіб як публічного, так і приватного права, а також
 осіб 

(фізичних та ю
ридичних), наділених повноваж

еннями щ
одо надан-

ня публічних послуг.
Предмет

ом злочину, передбаченого ст. 370 КК України, є неправо-
мірна вигода, визначення якої наведено у примітці до ст. 364-1 
КК України та якою прийнято вваж

ати грош
ові кош

ти або інш
е май-

но, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інш
і ви-

годи нематеріального чи негрош
ового характеру, які пропонують, обі-

цяють, надають або одерж
ують без законних на те підстав [1].

Об’єкт
ивна ст

орона провокації підкупу знаходить свій прояв 
у вчиненні дій з підбурювання особи до пропонування, обіцянки 
чи надання неправомірної вигоди або ж

 прийняття пропозиції, обі-
цянки чи одерж

ання такої вигоди.
Важ

ливим фактором при встановленні в діях винної особи ознак 
цього складу злочину є наявність початку реалізації однієї з будь-
яких наведених вищ

е форм об’єктивної сторони до виникнення 
у спровокованої особи наміру на одерж

ання такої вигоди.
До способів вчинення провокації підкупу в науковій літературі 

та правозастосовній практиці прийнято відносити поради, пропо-
зиції, прохання, примус, рекомендації, погрози тощ

о.
Із суб’єкт

ивної ст
орони даний склад злочину характеризується 

наявністю
 вини у формі прямого умислу та мети, направленої на ви-

криття особи, як пропонувала, обіцяла, надала неправомірну виго-
ду або прийняла пропозицію

, обіцянку про її надання чи одерж
ала 

таку вигоду.
Суб’єкт

 складу злочину, передбаченого ст. 370 КК України, є спе-
ціальним —

 служ
бова особа як публічного, так і приватного права, 

а за ч. 2 цієї статті, суб’єктом злочину мож
е бути тільки працівник 

правоохоронного органу.
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О
кремої в цій частині уваги заслуговує питання щ

одо кваліфіка-
ції дій осіб, які не є служ

бовими особами та вчиняю
ть провокаційні 

дії, спрямовані на ш
тучне створення умов для одерж

ання особою
 

та/або особами неправомірної виголи, а також
 кримінальної від-

повідальності за одерж
ання спровокованою

 особою
 неправомірної 

вигоди.
Якщ

о, на ж
аль, на перш

е питання відповіді законодавцем доте-
пер не надано, а представниками правоохоронних органів в тако-
му разі дії осіб, які притягаю

ться до кримінальної відповідальності, 
у кож

ному конкретному випадку кваліфікую
ться як підбурювання 

до вчинення одного із злочинів, передбачених ст. 368, 368-3, 368-4 
або 369 КК України, то у випадку з правовою

 оцінкою
 дій спровоко-

ваної особи, яка одерж
ала неправомірну вигоду, у деякій мірі про-

стіш
е.

Так, абзацом 3 п. 3 постанови П
ленуму Верховного Суду України 

«П
ро судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. 

№
 5 встановлено, щ

о у випадку, коли давання або одерж
ання хабара 

відбулося у зв’язку з провокацією
, це не виключає відповідальності 

тих, хто його дав або одерж
ав [3].

П
роте важ

ко уявити ситуацію
, коли на практиці одночасно 

з притягненням до відповідальності винної у провокації підкупу 
особи за ст. 370 КК України буде повідомлено про підозру в одер-
ж

анні неправомірної вигоди спровокованій нею
 особі.

О
кремим важ

ливими питанням, яке підлягає комплексному до-
слідж

енню
 в аспекті наявності ознак провокації підкупу в діях осо-

би, яка відповідно до ст. 272 КП
К України з урахуванням полож

ень 
ст. 43 КК України виконувала спеціальне завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, як 
через визначені нормативні вимоги для проведення такої негласної 
слідчої (розш

укової) дії, так і у зв’язку з тактичними особливостями 
її здійснення.

Видається, щ
о у такому випадку важ

ливим критерієм для пра-
вильного визначення підстав та меж

 кримінальної відповідальності 
за провокацію

 підкупу є встановлення чітких для правозастосуван-
ня дефініцій в нормах закону про кримінальну відповідальність, 
які б були позбавлені мож

ливості для їх подвійного трактування 
та в цілому сприяли утвердж

енню
 на законодавчому рівні принци-

пу правової визначеності як одного із елементів верховенства права.
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У період розбудови незалеж
ної, демократичної, 

правової, соціальної Української держ
ави велика увага приділяєть-

ся забезпеченню
 прав та свобод людини, одним з напрямків якого 

є боротьба зі злочинністю
. Н

ині діяльність прокуратури як одно-
го із суб’єктів протидії злочинності набуває особливого значення 
в умовах активного зростання злочинності, долучення до неї вели-
кої частини населення, гнучкої зміни форм кримінальної поведінки, 
установлення злочинного контролю

 за окремими видами економіч-
ної та інш

ої діяльності, а також
 на окремих територіях. 

Злочинність —
 історично мінливе, соціальне явищ

е, яке являє 
собою

 систему передбачених кримінальними законами діянь, щ
о 

вчиняю
ться на певній території або серед певних соціальних груп 

упродовж
 певного проміж

ку часу. Злочинність, особливо її орга-
нізовані форми, фігурує в числі перш

их найнебезпечніш
их загроз 
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суспільству. О
рганізована злочинність становить своєрідну вищ

у 
стадію

 розвитку злочинності, є найбільш
 стійким та консолідова-

ним її проявом. Суспільна небезпека організованої злочинності 
підкреслю

ється в багатьох між
народно-правових документах, зо-

крема у преамбулі Рамкової Конвенції О
О

Н
 проти організованої 

злочинності від 21 липня 1997 року, Н
еапольській політичній де-

кларації та Глобальному плані дій проти організованої злочинно-
сті, прийнятих на Світовій конференції міністрів внутріш

ніх справ 
з проблем транснаціональної організованої злочинності, прове-
деної 21–23 листопада 1994 р. у м. Н

еаполі, Конвенції О
О

Н
 проти 

транснаціональної організованої злочинності, підписаної 15 груд-
ня 2000 р. у м. П

алермо. 
Разом з тим до цього часу виникаю

ть складнощ
і в українському 

законодавстві з розмеж
уванням видів злочинних угруповань, трак-

туванням низки пов’язаних з ними понять, щ
о негативно познача-

ється на стані протидії організованій злочинності. Н
едостатня роз-

робленість проблеми протидії злочинності, значущ
ість питань, щ

о 
з неї випливаю

ть для захисту соціально-економічних умов функціо-
нування суспільства, подальш

ого розвитку кримінологічної та кри-
мінально-правової науки, удосконалення законодавства та практи-
ки його застосування, потреба подальш

ої активізації заходів проти-
дії діяльності злочинних угруповань стали підставою

 для вибору да-
ної теми дослідж

ення. Тому, враховуючи вищ
езазначене важ

ливим 
є дослідж

ення стану та визначення ш
ляхів удосконалення протидії 

злочинності (пріоритетно у кримінологічному і кримінально-пра-
вовому плані), впровадж

ення нових методів боротьби із злочинні-
стю

 органами прокуратури, удосконалення законодавства, щ
о регу-

лю
є діяльність правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю

 
з метою

 впливу на зниж
ення показників злочинності в Україні.

Вивчаючи наукову та навчально-методичну літературу, питан-
нями підвищ

ення ефективності діяльності прокурату у сфері бо-
ротьби із злочинністю

 досить плідно займаю
ться як науковці так 

і кримінологи. П
рисвячені праці таких науковців Є.М

. Блаж
івсько-

го, М
.М

. Вурбики, Ю
.М

. Грош
евого, Л.М

. Давиденка, В.В. Долеж
ана, 

П
.М

. Каркача, М
.В. Косю

ти, М
.Й

. Курочки, О
.М

. Литвака, В.І. М
а-

люги, М
.І. М

ичка, В.Т. Н
ора, Є.М

. П
оповича, М

.В. Руденка, О
.І. Ш

и-
нальського та ін. М

іж
 тим, незваж

аючи на значну кількість науко-
вих дослідж

ень із цієї теми, в умовах проведення правової реформи 

в Україні, а також
 суттєвого підвищ

ення злочинності, на сьогодні, 
у правовому регулюванні правоохоронної діяльності прокуратури 
накопичилось чимало проблем, які суттєво впливаю

ть на ефектив-
ність виконання покладених на органи прокуратури завдань і функ-
цій. У зв’язку з цим залиш

ається актуальним дослідж
ення потенці-

алу й ролі прокуратури як одного із суб’єктів протидії злочинності. 
Усе наведене вищ

е дає змогу зробити висновок щ
одо самостій-

ності та специфічності прокуратури як спеціального правоохорон-
ного органу держ

ави, щ
о за функціональною

 ознакою
, насамперед 

ознакою
 реального впливу виконуваних нею

 функцій та відповід-
них їм видів діяльності на усунення (нейтралізацію

) детермінан-
тів злочинності та злочинних виявів, належ

ить до спеціалізованих 
суб’єктів протидії та запобіганні злочинності, щ

о потребує нагаль-
ного вдосконалення задля підвищ

ення ефективності протидії зло-
чинності в Україні, визначення місця прокуратури в системі право-
охоронних органів, як суб’єкта протидії злочинності.
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https://www.nbuy.gov.ua
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Реформа місцевого самоврядування в рамках де-
централізації, концептуальні основи якої були схвалені щ

е у 2014 р., 
а реалізація стартувала в 2015 р., дійсно стала однією

 серед найакту-
альніш

их стратегічних реформ. 
І ключову роль у забезпеченні інтересів громадян в рамках даної 

адміністративної реформи отримали об’єднані територіальні гро-
мади (далі О

ТГ).
О

сновний Закон України зазначає, щ
о місцеве самоврядування 

здійсню
ється територіальною

 громадою
 в порядку, встановленому 

законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самовряду-
вання: сільські, селищ

ні, міські ради та їх виконавчі органи [3].
Закон України «П

ро місцеве самоврядування в Україні» визна-
чає ж

ителів, щ
о об’єднані постійним прож

иванням в меж
ах села, 

селищ
а, міста, які є самостійними адміністративно-територіаль-

ними одиницями, або добровільне об’єднання ж
ителів кількох сіл, 

які маю
ть єдиний адміністративний центр, як територіальна гро-

мада [11].
Н

а переконання Ткачука А.Ф
., це визначення дещ

о формальне 
вж

е хоча б тому, щ
о проста сукупність меш

канців населеного пунк-
ту, непоєднаних ж

одними інш
ими інтересами, не мож

е становити 
ефективну громаду. М

еш
канці населеного пункту, формально отри-

мавш
и визначення «територіальної громади» за формою

, навряд чи 
одразу ж

 мож
уть стати нею

 за суттю
. Адж

е територіальна громада є 
первинним суб’єктом місцевого самоврядування і саме територіаль-
ній громаді належ

ать фундаментальні права місцевого самовряду-
вання, і саме вона, через встановлені законом правила й процедури, 
формує систему органів місцевого самоврядування, і саме вона є 
власником майна [12].

Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є 
суміж

ні територіальні громади сіл, селищ
, міст. Існує декілька умов, 

за якими здійсню
ється добровільне об’єднання територіальних гро-

мад сіл, селищ
, міст:

1) об’єднана територіальна громада не мож
е включати в себе 

інш
у територіальну громаду, яка має свій представницький орган 

місцевого самоврядування;
2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нероз-

ривною
, меж

і об’єднаної територіальної громади визначаю
ться по 

зовніш
ніх меж

ах ю
рисдикції рад територіальних громад, щ

о об’єд-
налися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташ
ована в ме-

ж
ах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті ріш
ень щ

одо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, 
культурні та інш

і чинники, щ
о впливаю

ть на соціально-економіч-
ний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, щ
о надаю

ться в об’єд-
наній територіальній громаді, не мож

уть бути ниж
чими, ніж

 до 
об’єднання [10].

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади 
визначається населений пункт (село, селищ

е, місто), який має розви-
нуту інфраструктуру і, як правило, розташ

ований найближ
че до гео-

графічного центру території об’єднаної територіальної громади [10].
Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад 

сіл, селищ
, міст мож

уть бути: сільський, селищ
ний, міський голова; 

не менш
 як третина депутатів від загального складу сільської, се-

лищ
ної, міської ради; члени територіальної громади в порядку міс-

цевої ініціативи; органи самоорганізації населення відповідної те-
риторії (за умови представлення ними інтересів не менш

 як третини 
членів відповідної територіальної громади) [10].

Сільський, селищ
ний, міський голова після прийняття відповід-

ною
 радою

 ріш
ення про надання згоди на добровільне об’єднання 

територіальних громад надсилає пропозицію
 про таке об’єднання 

сільському, селищ
ному, міському голові суміж

ної територіальної 
громади. П

ісля заверш
ення громадського обговорення пропозиція 

подається до відповідної ради на наступну сесію
 для прийняття рі-

ш
ення про надання згоди на добровільне об’єднання територіаль-

них громад та делегування представника (представників) до спіль-
ної робочої групи або про відмову в наданні згоди [10].
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Утворення спільної робочої групи є початком процедури добро-
вільного об’єднання територіальних громад. П

овноваж
ення органів 

місцевого самоврядування, сільського, селищ
ного, міського голови 

територіальних громад, щ
о об’єдналися, припиняю

ться з моменту 
набуття повноваж

ень новообраними органами місцевого самовря-
дування, сільським, селищ

ним, міським головою
 територіальної 

громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання [10].
Актуальним моментом є строки утворення О

ТГ. Варто зауваж
и-

ти, щ
о Закон України «П

ро добровільне об’єднання територіальних 
громад» не дає чітких відповідей на питання, в які часові рамки має 
відбутися об’єднання територіальних громад [10].

З одного боку, це є цілком логічним, адж
е мова йде про добро-

вільність, але відсутність конкретних строків, по-перш
е, не дає змо-

ги оцінити прогрес реалізації реформ, по-друге, важ
ко уявити па-

ралельне існування О
ТГ і органів місцевого самоврядування у тому 

вигляді, у якому вони існую
ть на сьогодні, з різним переліком по-

вноваж
ень і механізмом відносин з Держ

авним бюдж
етом. Н

а по-
чатку 2017 р. серед експертів пош

иреною
 була думка про те, щ

о до-
бровільне об’єднання громад в Україні має заверш

итися до кінця 
2017 р. П

ісля цього до тих населених пунктів, які не утворили О
ТГ, 

буде застосоване адміністративне об’єднання [1].
П

риродньо, щ
о такі терміни витримані не будуть. Через відсут-

ність конкретних строків щ
одо укрупнення громад, важ

ко зрозумі-
ти кінцеві строки проведення реформ щ

одо децентралізації влади, 
адж

е у нормативно-правовій базі йдеться саме про передачу повно-
важ

ень О
ТГ.

О
ргани місцевого самоврядування об’єднаної територіальної гро-

мади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів 
місцевого самоврядування територіальних громад, щ

о об’єдналися.
О

дним із найголовніш
их стимулів об’єднання територіальних 

громад є фінансова підтримка держ
ави. О

крім переходу на прямі 
між

бюдж
етні відносини з держ

авним бюдж
етом та розш

ирення 
переліку податкових надходж

ень, О
ТГ отримую

ть кош
ти у вигляді 

субвенції з держ
авного бюдж

ету на формування відповідної інфра-
структури та маю

ть право на отримання кош
тів з Держ

авного фон-
ду регіонального розвитку на проекти, спрямовані на підтримку 
добровільно об’єднаних територіальних громад. У 2016 р. з держ

ав-
ного бюдж

ету на формування інфраструктури об’єднаних територі-

альних громад було виділено субвенцію
 у загальній сумі 1 млрд грн. 

Розподіл субвенції О
ТГ здійснювався залеж

но від площ
і території 

та кількості сільських ж
ителів [6].

До прикладу, у 2016 р. найбільш
ий обсяг субвенції припадав 

Краснолиманській О
ТГ Донецької області —

 23,2 млн грн, наймен-
ш

ий —
 на Заводську О

ТГ Тернопільської області —
 957 тис. грн. 

Загалом Закон України «П
ро добровільне об’єднання громад» пе-

редбачає п’ятирічний термін держ
авної підтримки об’єднаних гро-

мад, а отж
е, й відповідне пропорційне збільш

ення розмірів держ
ав-

ної субвенції відповідно до зростання кількості утворених громад. 
Така логіка, щ

о випливає з чинного законодавства, була дуж
е пе-

реконливим аргументом для утворення О
ТГ 2016 р. П

роте у 2017 р. 
366 утворених О

ТГ отримали лиш
е 1,5 млрд грн з Держ

авного бю
-

дж
ету. О

крім субвенції з держ
авного бюдж

ету на формування інф-
раструктури об’єднані територіальні громади отримую

ть освітню
 

і медичну субвенції [2, 118–119].
У період з дня набрання чинності ріш

енням Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної 
територіальної громади до формування органів місцевого самовря-
дування об’єднаної територіальної громади відчуж

ення, передача 
в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію

, опе-
ративне управління об’єктів комунальної власності територіальних 
громад, щ

о об’єдналися, забороняється [10].
О

ргани місцевого самоврядування отримаю
ть необхідні кадрові 

та фінансові ресурси та інфраструктурний потенціал для належ
но-

го виконання повноваж
ень. Розглянемо докладніш

е, які ж
 повнова-

ж
ення отримаю

ть об’єднані громади.
До власних повноваж

ень відносимо: планування розвитку гро-
мади та формування бюдж

ету; економічний розвиток, залучення 
інвестицій, розвиток підприємництва; управління земельними ре-
сурсами, надання дозволів на будівництво, прийняття будівель в екс-
плуатацію; розвиток місцевої інфраструктури; надання ж

итлово-ко-
мунальних послуг; утримання вулиць і доріг на території громади; 
організація пасаж

ирських перевезень на території громади; громад-
ська безпека силами муніципальної поліції; пож

еж
на охорона.

Делеговані повноваж
ення: соціальна допомога через терито-

ріальні центри; адміністративні послуги через центри їх надання; 
управління ш

колами та дитячими садками; первинна медична допо-
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мога; утримання та організація роботи будинків культури, клубів, 
бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків.

Слід зазначити, щ
о об’єднані відповідно до Закону та П

ерспек-
тивного плану громади отримаю

ть весь спектр повноваж
ень, щ

о їх 
наразі маю

ть міста обласного значення. 
Крім того, в об’єднаних громадах меш

канці маю
ть бути забезпе-

чені послугами, щ
о надаю

ться органами держ
авної влади.

П
ослуги підрозділів держ

авних органів в громадах: виплата пен-
сій, субсидій, забезпечення пільгами; казначейське обслуговування; 
контроль санітарного та епізоотичного стану; реєстрація актів ци-
вільного стану.

Забезпечено передачу частини повноваж
ень від центральних ор-

ганів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Н
а-

були чинності та реалізую
ться закони України: «П

ро внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щ

одо розш
ирення повно-

важ
ень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг»; «П
ро внесення змін до Закону України 

“П
ро держ

авну реєстрацію
 речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяж
ень” та деяких інш

их 120 законодавчих актів України щ
одо 

децентралізації повноваж
ень з держ

авної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяж

ень»; «П
ро внесення змін до Зако-

ну України “П
ро держ

авну реєстрацію
 ю

ридичних осіб та фізичних 
осіб —

 підприємців” та деяких інш
их законодавчих актів України 

щ
одо децентралізації повноваж

ень з держ
авної реєстрації ю

ридич-
них осіб, фізичних осіб —

 підприємців та громадських формувань»; 
«П

ро внесення змін до деяких законодавчих актів України щ
одо 

децентралізації повноваж
ень у сфері архітектурно-будівельного 

контролю
 та удосконалення містобудівного законодавства», який 

значно розш
ирив повноваж

ення органів місцевого самоврядування 
у виріш

енні питань регулювання містобудівної діяльності, архітек-
турно-будівельного контролю

 та нагляду [7; 8; 9]. 
Вж

иті окремі заходи і щ
одо секторальної децентралізації. У рам-

ках проведення секторальної децентралізації у сфері освіти Кабінет 
М

іністрів України 20 січня 2016 р. схвалив П
олож

ення про освіт-
ній округ, яким визначив новий порядок діяльності освітніх округів 
та опорних загальноосвітніх навчальних закладів [4].

У червні 2016 р. розпочато роботу щ
одо створення карти освіт-

ніх округів у регіонах з урахуванням П
ерспективних планів тери-

торій громад областей. О
кремою

 постановою
 Кабінету М

іністрів 
України від 30 листопада 2016 р. затвердж

ено порядок створення 
госпітальних округів, який встановлю

є критерії для визначення 
складу та меж

 госпітальних округів, а також
 визначає механізм їх-

нього створення [5].
Таким чином, О

ТГ в Україні є відносно новим правовим інсти-
тутом і їх діяльність тільки починаю

ть дослідж
увати і удоскона-

лювати. Н
едосконала та застаріла нормативно-правова база не дає 

змоги повноцінно розвиватись та виконувати повноваж
ення. Саме 

тому для дослідж
ення даного питання загалом використовувались 

дж
ерела у вигляді інструкції або рекомендацій, розроблених без-

посередньо О
ТГ. О

тж
е, необхідно й надалі впровадж

увати нові 
методичні засади для більш

 досконалої роботи органу, проводити 
роз’яснювальну роботу для виконавчих органів О

ТГ з метою
 ефек-

тивної і плідної роботи, детально дослідж
увати особливості діяль-

ності О
ТГ як практикам, так і науковцям.
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Корт
укова Т.О

., 
голова Ради м

олодих вчених
Київського університ

ет
у права НАН України

ЄВРО
П

ЕЙ
СЬКІ СТАН

Д
АРТИ

 ЗАХИ
СТУ 

П
РАВ БІЖ

ЕН
Ц

ІВ

Н
а сьогодні проблема прав біж

енців та ш
укачів 

притулку є надзвичайно актуальною
. Ц

е зумовлено тим, щ
о Євро-

па, особливо її південні країни, щ
оденно має справу з прибульцями 

з Африки та Азії, які, боячись за своє ж
иття, ш

укаю
ть безпечного 

місця перебування. Їхня присутність у європейських країнах ви-
кликає навантаж

ення для урядів та низку питань, які потребую
ть 

виріш
ення. Ц

і питання стосую
ться прийому та вислання ш

укачів 

притулку, їх розміщ
ення, мож

ливості затримання та забезпечен-
ня належ

ної процедури судових процесів, які стосую
ться подання 

заяви про надання статусу біж
енця. Тому виникає питання про те, 

як люди мож
уть захистити себе від несприятливих ріш

ень урядів, 
а отж

е, якими є права ш
укачів притулку та біж

енців у приймаючих 
країнах. 

Серед іноземних науковців питанню
 європейських стандартів 

захисту прав біж
енців приділяли увагу Е. Гільд, С. П

ірс, Т. Констан-
дінідес, Т. М

олнар та ін. Н
а національному рівні зазначена вищ

е 
проблематика дослідж

увалась такими вченими, як Г. Гнатюк, О
. М

а-
линовська, В. Н

овік, Ю
. Ш

емш
ученко та ін. Глибоко аналізує питан-

ня співвіднош
ення між

народного права біж
енців та між

народного 
права прав людини О

. Котляр. П
роте комплексного аналізу щ

одо 
європейських стандартів прав біж

енців не здійснювалось. 
Н

еобхідно зазначити, щ
о найголовніш

им між
народним прин-

ципом у цій сфері є принцип невислання, відповідно до якого 
держ

авам забороняється примусово висилати чи повертати особу 
в держ

аву, де їй/йому загрож
ує переслідування за ознаками раси, 

приналеж
ності до певної етнічної чи соціальної групи, політичних 

переконань чи віросповідання або існує потенційна загроза такого 
переслідування.

О
дним з найваж

ливіш
их актів є Конвенція про статус біж

енців 
від 28 ж

овтня 1951 р. та її П
ротокол 1967 р. [1], в яких закріплю

ється 
визначення терміна «біж

енець» і які встановлюю
ть певні зобов’я-

зання для договірних сторін. Вона значно вплинула на формування 
спільної політики надання притулку в ЄС, тобто, як зазначає Т. М

о-
лнар, «вплив між

народних норм на міграційну політику ЄС у цьому 
випадку є очевидним» [2, 44].

П
ри цьому у ЄС питання щ

одо біж
енців та ш

укачів притулку ре-
гулюю

ться статтями 77–80 ДФ
ЄС [3], які стосую

ться політики щ
одо 

імміграції, прикордонного контролю
 та питань притулку. Більш

 
конкретні зобов’язання для держ

ав —
 членів ЄС щ

одо ш
укачів при-

тулку та їхніх прав випливаю
ть, зокрема, з Хартії ЄС про основні 

права, а саме стаття 18 забезпечує право на притулок [4]. 
Також

 зобов’язання для держ
ав —

 членів ЄС у сфері надання 
притулку містяться в актах вторинного права, найваж

ливіш
ими се-

ред яких є Кваліфікаційна директива від 2011 р. [5], яка визначає ви-
моги щ

одо між
народного захисту та основні права, пов’язані із на-
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данням між
народного захисту; Директива про процедуру надання 

притулку від 2013 р., яка стосується процедур надання та скасуван-
ня між

народного захисту [6]; також
 прийом ш

укачів притулку регу-
лю

ється Директивою
 про прийом від 2013 р. [7]; крім того Регламент 

Дублін III від 2013 р. визначає, яка держ
ава —

 член ЄС відповідає 
за прийняття заяви про надання притулку [8]. 

Таким чином, вищ
езазначені документи встановили мінімальні 

стандарти щ
одо системи надання притулку, від яких держ

ави —
 

члени ЄС не мож
уть відступати.

Також
 у рамках ЄС у 2011 р. було створено Європейський офіс 

підтримки притулку [9] —
 агентство ЄС, створене для впровадж

ен-
ня спільної європейської системи притулку. П

ри цьому головною
 

метою
 агентства є захист прав ш

укачів притулку та посилення ко-
ординації між

 держ
авами —

 членами ЄС у цьому питанні. 
У травні 2016 р. в рамках процесу реформування спільної єв-

ропейської системи притулку та визнання зростаючих потреб дер-
ж

ав-членів щ
одо підтримки у сфері притулку Європейська Комісія 

представила пропозицію
 про зміну та розш

ирення ролі Європей-
ського офісу підтримки притулку [10]. Реформоване агентство, яке 
буде перейменовано в Агентство ЄС з питань надання притулку, 
матиме повноваж

ення здійснювати моніторинг та забезпечувати 
впровадж

ення спільної європейської системи притулку з метою
 до-

сягнення гармонізації системи надання притулку держ
ав —

 членів 
ЄС і буде задіяно у збиранні та обробці персональних даних заявни-
ків, включаючи відбитки пальців. 

Агентство також
 має збирати та аналізувати інформацію

 про си-
туацію

 з наданням статусу біж
енця в ЄС і створювати та координу-

вати мереж
у щ

одо інформації про країну походж
ення, надаючи ре-

комендації щ
одо безпечних країн походж

ення. Крім того, агентству 
буде надано повноваж

ення розробляти та приймати певні стандар-
ти та керівні принципи роботи, яких держ

ави —
 члени ЄС зобов’я-

зані будуть дотримуватися. До того ж
 агентство буде співпрацювати 

з третіми країнами, з метою
 полегш

ення обміну інформацією
 між

 
держ

авами-членами ЄС та третіми країнами. 
Європейська конвенція про захист прав людини та основних 

свобод [11] (далі —
 ЄКП

Л) не визнає права на політичний приту-
лок. Європейський суд з прав людини неодноразово повторював 
цей факт у своїх ріш

еннях. П
роте, коли ш

укач притулку в’їж
дж

ає 

на територію
 договірної держ

ави, він мож
е користуватися правами, 

встановленими ЄКП
Л. Ц

е, в свою
 чергу, призводить до серйозних 

наслідків. О
крім зобов’язань забезпечити здійснення всіх зазначе-

них прав у меж
ах своїх держ

ав, договірні держ
ави поділяю

ть відпо-
відальність за долю

 ш
укачів притулку за їх меж

ами у третіх країнах. 
Тобто ЄКП

Л передбачає деякі додаткові зобов’язання урядам, які 
в цілому вступаю

ть у дію
, коли розглядається питання щ

одо видво-
рення, вислання або екстрадиції.

Н
еобхідно зазначити, щ

о три полож
ення ЄКП

Л особливо акту-
альні у сфері надання притулку. Зокрема, стаття 8 ЄКП

Л захищ
ає 

приватне або сімейне ж
иття біж

енців. Стаття 3 ЄКП
Л є централь-

ною
 гарантією

 проти поганого поводж
ення в країнах походж

ення 
або транзиту, з яких особи ш

укаю
ть притулок у європейських дер-

ж
авах, а також

 стаття 13 ЄКП
Л, яка стосується процедури та судо-

вих ріш
ень. Таким чином, мож

на ствердж
увати, щ

о ЄКП
Л фактич-

но перетворилась інструмент захисту біж
енців, хоча перш

очерго-
во держ

ави-учасники виріш
или не інтегрувати право на притулок 

в ЄКП
Л.

Таким чином, враховуючи різні фактори впливу у відповідних 
регіонах походж

ення ш
укачів притулку, управління міграційними 

процесами залиш
атиметься і надалі викликом для ЄС. У таких умо-

вах надзвичайно важ
ливо знайти ріш

ення конфлікту, який полягає 
у балансуванні національного суверенітету, з одного боку, і належ

-
ного функціонування спільної політики надання притулку в ЄС, 
з урахуванням принципів солідарності та справедливого розподілу 
обов’язків в рамках ЄС. 
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ка 
каф

едри цивільно- т
а крим

інально-правових дисциплін 
Київського університ

ет
у права НАН України

М
ІЖ

Н
АРО
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ВІ АСП
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СТУ П

РАВ 
ДІТЕЙ
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КАХ О

О
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П
роцеси глобалізації та інтеграції стираю

ть кордо-
ни між

 держ
авами та правовими системами. М

іж
народно-правові 

норми все частіш
е стаю

ть частиною
 внутріш

нього законодавства. 
Усе це приводить до уніфікації стандартів і правил.

З одного боку, процеси глобалізації відкривають нові мож
ливості, 

а з інш
ого —

 створюють нові загрози. Тому тема захисту прав людини 
загалом і дітей зокрема ніколи не втратить своєї актуальності. 

У сфері сімейного права відомі роботи Т.В. Боднар, І.В. Ж
илінко-

вої, Л.А. Кондратьєвої, З.В. Ромовської, С.Я. Ф
урси та ін. П

роте по-
стійний і невпинний розвиток між

народного права у сфері захисту 
прав дітей потребує його постійного вивчення. Тому метою

 даного 
дослідж

ення є проведення аналізу між
народно-правових аспектів 

захисту прав дітей та виокремлення сучасних стандартів захисту 
прав дітей у рамках О

О
Н

.
В П

реамбулі Декларації прав дитини визнається, щ
о «дитина 

внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної 
охорони і піклування, зокрема належ

ного правового захисту, до 
і після народж

ення» [1]. О
скільки «дитина має бути повністю

 під-
готовлена до самостійного ж

иття в суспільстві та вихована в дусі 
ідеалів, проголош

ених у Статуті О
рганізації О

б’єднаних Н
ацій, 

і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і солі-
дарності» [2], між

народне співтовариство і створю
є стандарти, по-

кликані забезпечити досягнення цієї мети. 
М

іж
народно-правові акти у сфері захисту прав дітей складаю

ть 
значну частину між

народно-правових норм. Більш
е того, між

на-
родно-правові норми про захист прав дітей є найбільш

 імплемен-
тованими у національні правові системи. Так, Конвенція О

О
Н

 про 
права дитини (1989 р.) була ратифікована 192-ма держ

авами, щ
о є 

рекордною
 кількістю

 [3, 280].
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Зрозуміло, щ
о загальні між

народні договори про права людини 
самі по собі створюю

ть механізми захисту прав дитини, як і будь-
якої людини. Деякі з них разом з цим маю

ть окремі специфічні поло-
ж

ення, щ
о стосую

ться дитини. Такими документами є, наприклад, 
два між

народні пакти О
О

Н
 1966 р.: про громадянські і політичні 

права та про економічні, соціальні і культурні права [3, 280]. П
ро-

те на сьогодні було створено і значно розш
ирено масив між

народ-
но-правових актів конкретно лиш

е у сфері захисту прав дітей.
О

крім Конвенції про права дитини (1989 р.), яка є фундамен-
тальною

 для між
народного захисту прав дітей, розроблено та введе-

но в дію
 низку інш

их важ
ливих документів, зокрема: Конвенцію

 про 
стягнення аліментів за кордоном (1956 р.); Конвенцію

 про визнання 
і виконання ріш

ень стосовно зобов’язань про утримання (1973 р.); 
Європейську конвенцію

 про правовий статус дітей, народж
ених 

поза ш
лю

бом (1975 р.); Конвенцію
 про цивільно-правові аспекти 

між
народного викрадення дітей (1980 р.); Європейську конвенцію

 
про визнання та виконання ріш

ень стосовно опіки над дітьми та про 
поновлення опіки над дітьми (1980 р.); Європейську конвенцію

 про 
здійснення прав дітей (1996 р.); Конвенцію

 про ю
рисдикцію

, право, 
щ

о застосовується, визнання, виконання та співробітництво щ
одо 

батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (1996 р.); Кон-
венцію

 про контакт з дітьми (2003 р.) та ін. 
Вказані між

народні документи визначаю
ть основні підходи до 

осмислення й реалізації прав дітей, які протягом останнього часу 
істотно змінилися. Ц

е пов’язано з посиленням уваги з боку держ
ави 

до інтересів дітей, удосконаленням механізму контролю
 за дотри-

манням чинного законодавства у сфері охорони дитинства, роз-
витком інституцій соціально-правового захисту дітей та багатьма 
інш

ими факторами. Н
ині між

народні договори також
 дозволяю

ть 
виріш

увати питання, пов’язані із здійсненням батьківських прав 
і виконанням обов’язків як матеріального, так і нематеріального 
характеру, незалеж

но від громадянства і місця прож
ивання батьків 

і дітей [4]. 
П

ри цьому у зазначених між
народних документах визнається, 

щ
о, не зваж

аючи на сучасні тенденції, сім’я є і залиш
ається природ-

ним середовищ
ем для фізичного, психічного, соціального і духов-

ного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відпо-
відальність за створення належ

них умов для цього. Саме вона має 

виступати основним дж
ерелом матеріальної та емоційної підтрим-

ки, психологічного захисту, засобом збереж
ення і передачі націо-

нально-культурних і загальнолюдських цінностей наступним поко-
лінням [4].

О
тж

е, проаналізувавш
и вищ

евказані конвенції та узагальнюючи 
їх норми, мож

емо виокремити такі стандарти О
О

Н
 у сфері захисту 

прав дітей:
—

 спеціальна охорона і піклування, зокрема належ
ний правовий 

захист, до і після народж
ення;

—
 перш

очерговість у наданні захисту і допомоги;
—

 створення належ
них умов для ж

иття і розвитку;
—

 пріоритетність сім’ї як найбільш
 сприятливого середовищ

а 
для розвитку дитини; 

—
 протидія незаконному переміщ

енню
 —

 вивезенню
 за кордон 

або неповерненню
 з-за кордону —

 дитини із поруш
енням права пі-

клування про дитину;
—

 забезпечення спілкування дитини із особами, з якими вона 
має сімейні зв’язки;

—
 забезпечення представництва інтересів дітей перед інш

ими 
особами та держ

авними органами;
—

 врахування думки та інтересів дитини при виріш
енні сімей-

них спорів;
—

 надання дітям процесуальних прав та полегш
ення застосу-

вання ними цих прав при розгляді судом справ, щ
о стосую

ться ін-
тересів дитини;

—
 забезпечення дітям доступу до правової допомоги, у тому чис-

лі безкош
товної вторинної правової допомоги;

—
 створення мож

ливості стягнення аліментів на дитину за кор-
доном.

Усе вищ
енаведене встановлено з метою

 забезпечення бла-
гополуччя дітей.
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чинному 

Кримінальному 
кодексі 

України 
(КК України) передбачена відповідальність за невиконання особою

 
свого правового обов’язку. П

ри цьому законодавець криміналізував 
різні форми суспільно небезпечних діянь, які полягаю

ть у такому 
невиконанні. Так, відмова передбачена відносно насильницького 
зникнення, за якого представник держ

ави, в тому числі іноземної, 
вчиняє ареш

т, затримання, викрадення або позбавлення волі люди-
ни в будь-якій інш

ій формі, з подальш
ою

 відмовою
 визнати факт 

такого ареш
ту, затримання, викрадення або позбавлення волі люди-

ни в будь-якій інш
ій формі (ст. 146-1 КК України), переш

кодж
ання 

законній професійній діяльності ж
урналістів у формі незаконної 

відмови у доступі ж
урналіста до інформації (ст. 171 КК України), 

незаконної відмови у прийнятті до навчального закладу будь-якої 
форми власності (ст. 183 КК України), відмови свідка від давання 

показань або відмову експерта чи перекладача від виконання по-
кладених на них обов’язків (ст. 385 КК України), злісного ухилення 
особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспіль-
но корисних робіт у формі відмови від виконання роботи, вид якої 
визначений підприємством, установою

, організацією
, більш

е двох 
разів протягом місяця без поваж

них причин (ст. 389-2 КК Украї-
ни), непокори, тобто відкритої відмови виконати наказ начальни-
ка (ст. 402 КК України), відмови від несення обов’язків військової 
служ

би (ч. 2 ст. 409 КК України), відмови під час бою
 діяти зброєю

 
(ст. 429 КК України). Водночас відмова від виконання незаконних 
дій є підставою

 для виключення злочинності діяння. Й
деться про 

те, щ
о особа не підлягає кримінальній відповідальності, яка відмо-

вилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядж
ення (ч. 3 

ст. 41 КК України).
О

кремі протиправні дії винуватого мож
уть бути спрямовані на 

те, щ
об вплинути на інш

у особа з метою
, щ

об вона відмовилася від 
виконання покладеного на неї правового обов’язку. Й

деться про 
підкуп виборця або учасника референдуму з метою

, щ
об він відмо-

вився від безпосередньої реалізації свого виборчого права або пра-
ва голосу (відмовився від участі в голосуванні) (частини 1, 2 ст. 160) 
та про примуш

ування свідка, потерпілого, експерта до відмови від 
давання показань чи висновку, а також

 до давання завідомо неправ-
дивих показань чи висновку ш

ляхом погрози вбивством, насиль-
ством, знищ

енням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розго-
лош

ення відомостей, щ
о їх ганьблять (ст. 386 КК України).

О
крім того, відмова від виконання правових обов’язків засу-

дж
еним зумовлю

є зміну кримінально-правових відносин, в яких 
він виступає учасником. Так, у випадку, коли звільнена від відбу-
вання покарання з випробуванням ж

інка відмовилася від дитини, 
суд за поданням контролюючого органу направляє засудж

ену для 
відбування покарання згідно з вироком суду (ч. 5 ст. 79 КК України). 
Якщ

о засудж
ена, яка була звільнена від відбування покарання, від-

мовляється від дитини, суд мож
е за поданням контролюючого орга-

ну направити засудж
ену для відбування покарання, призначеного 

за вироком (ч. 5 ст. 83 КК України). 
О

крім відмови законодавець передбачив кримінальну відпо-
відальність і за ухилення від виконання правового обов’язку (ч. 5 
ст. 52, ч. 3 ст. 97, статті 96-3, 96-5, 157, 164, 165, 212, 212-1, 237, 335–
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337, 389, 389-2, 390, ч. 1 ст. 409 КК України), а також
 за невиконання 

правового обов’язку (статті 137, 140, 166, 197, 280, 351, 351-1, 351-2, 
355, 367, 383, 389-1, 402, 403, 426 КК України). 

Згідно з тлумачним словником, одне зі значень слова «відмова» 
в українській мові —

 це відповідь про небаж
ання або немож

ливість 
виконати прохання, наказ і т. ін. «Відмовляти», «відмовити» озна-
чаю

ть давати відповідь про небаж
ання або немож

ливість виконати 
прохання, наказ, а «відмовлятися» —

 не погодж
уватися щ

о-небудь 
робити; наводити які-небудь докази, часом вигадані, щ

об не ви-
конати прохання, наказу [1, 75]. Слово «ухилятися» в українській 
мові означає «1. Відступати, відхилятися, відскакувати тощ

о назад 
чи вбік від кого-, чого-небудь. 2. Н

амагатися не робити чого-не-
будь, не брати участі в чомусь, відсторонятися від чогось; уникати» 
[1, 1522]. 

Якщ
о 

порівняти 
загальновж

ивані 
значення 

слів 
«відмова» 

та «ухилення», то мож
на помітити відмінність між

 ними. У перш
о-

му випадку, як вбачається, особливістю
 відмови є конотація прямої, 

відкритої відповіді про те, щ
о особа не баж

ає виконувати свій пра-
вовий обов’язок. Тоді як ухилення полягає у нечіткому, неявному 
та непрямому уникненні від виконання правового обов’язку. О

крім 
того, на наш

у думку, відмова та ухилення відрізняю
ться щ

е й тим, 
щ

о відмова —
 це певна одномоментна дія, тоді як ухилення —

 це дія, 
щ

о розтягнута у часі. Тому в усіх випадках, коли йдеться про кримі-
нальну відповідальність за невиконання правового обов’язку, від-
повідний склад злочину отримав назву триваючого. Така інтерпре-
тація понять «відмова» та «ухилення» зумовлю

є різне встановлення 
моменту закінчення відповідних діянь. Н

а наш
у думку, відмова є 

закінченим діянням з моменту відкритої відмови не виконати свій 
правовий обов’язок, тоді як ухилення, враховуючи віднесення від-
повідних складів злочинів до триваючих, слід вваж

ати закінченим 
діянням з моменту вчинення початкової дії, а закінчення часу, нор-
мативно відведеного для належ

ного виконання правових обов’яз-
ків, слід вваж

ати моментом припинення злочинного стану, в якому 
перебуває особа. 

В окремих статтях О
собливої частини КК України відмова 

та ухилення є самостійними формами діяння в одній і тій ж
е статті 

О
собливої частини КК України. Н

априклад, у ч. 1 ст. 409 передба-
чена відповідальність за ухилення військовослуж

бовця від несення 

обов’язків військової служ
би ш

ляхом самокалічення або симуля-
ції хвороби, підроблення документів чи інш

ого обману, а в ч. 2 цієї 
статті —

 за відмову від несення обов’язків військової служ
би. П

ри 
цьому науковці включаю

ть у поняття «відмова» та «ухилення» різ-
ний зміст. Н

априклад, на думку С.О
. Харитонова, «відмова від не-

сення обов’язків військової служ
би з об’єктивної сторони характе-

ризується тим, щ
о військовослуж

бовець відкрито, не вдаючись до 
обману, усно, письмово чи в інш

ий спосіб вираж
ає своє небаж

ання 
нести військову служ

бу або виконувати окремі її обов’язки і фак-
тично припиняє їх виконання. Відмова мож

лива у двох формах. 
П

о-перш
е, у формі відкритої заяви про небаж

ання нести військову 
служ

бу з подальш
им фактичним припиненням виконання обов’яз-

ків за нею
. П

ри цьому сама лиш
е така заява, якою

 б категоричною
 

вона не була, не мож
е розглядатися як відмова від несення обов’яз-

ків військової служ
би, якщ

о вона не супроводж
ується фактичним 

припиненням їх виконання. П
о-друге, у формі явного, фактичного 

припинення виконання обов’язків військової служ
би, хоча б це не 

супроводж
увалося відповідною

 заявою
 (військовослуж

бовець де-
монстративно не виконує своїх обов’язків, ігнорує вимоги коман-
дира нести служ

бу)» [2, 70]. Н
а думку М

.І. Хавронюка, відмова від 
несення обов’язків військової служ

би —
 це «найзухваліш

а форма 
злочину, передбаченого ст. 409, —

 полягає в тому, щ
о військовос-

луж
бовець відкрито, не вдаючись до обману, заявляє про своє не-

баж
ання нести такі обов’язки та/або фактично припиняє їх вико-

нувати. Тобто зазначена відмова мож
е полягати і в бездіяльності —

 
коли військовослуж

бовець, хоч і перебуває на території військової 
частини (у місці служ

би) (або, якщ
о він є, наприклад, особою

 офі-
церського складу, систематично з’являється на служ

бу), але демон-
стративно не виконує обов’язків військової служ

би, явно ігноруючи 
встановлений порядок її проходж

ення» [3, 1161–1162].
Таке «паралельне» існування в одній статті двох термінів «від-

мова» та «ухилення» свідчить про те, щ
о законодавець, очевидно, 

мав на меті диференціювати кримінальну відповідальність за не-
виконання правового обов’язку, надавш

и відмові більш
ий ступінь 

суспільної небезпеки порівняно з ухиленням. П
ро це свідчить, зо-

крема, порівняння кримінально-правових санкцій у частинах 1 та 2 
ст. 409 КК України. Така диференціація відповідальності, вочевидь, 
мала на меті найбільш

 повно врахувати різні варіанти суспільно 
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небезпечної поведінки особи, яка не виконує обов’язки з несення 
обов’язків військової служ

би.
Для того щ

об уникнути пробільності кримінального закону 
України, вваж

аємо за доцільне в усіх випадках, де діяння позначе-
не терміном «відмова», криміналізувати й таке діяння, як ухилення 
від виконання правового обов’язку. О

скільки у зворотному випадку 
відсутність одного з вказаних вищ

е діянь у диспозиції статті мож
е 

стати підставою
 для того, щ

об вивести конкретну протиправну по-
ведінку особи з-під реагування держ

ави кримінально-правовими 
засобами. Хоча в окремих випадках достатньо криміналізувати хоча 
б якесь одне діяння —

 ухилення або відмову від виконання право-
вого обов’язку.

Таким чином, як вбачається з наведеного вищ
е аналізу, вимога 

та ухилення маю
ть відмінні ознаки, щ

о випливаю
ть з лінгвістич-

ного, системного та телеологічного тлумачення кримінально-пра-
вових норм, характеризую

ться різним змістом у відповідних кримі-
нально-правових нормах. Ц

е, у свою
 чергу, повинно враховуватися 

під час криміналізації суспільно небезпечних діянь, а також
 при 

кримінально-правовій кваліфікації.
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Стаття 3 Конституції України закріпила: «Людина, 
її ж

иття і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаю

ться в Україні найвищ
ою

 соціальною
 цінністю

. П
рава і свободи 

людини та їх гарантії визначаю
ться в Україні найвищ

ою
 соціальною

 
цінністю

. П
рава і свободи людини та їх гарантії визначаю

ть зміст 
і спрямованість діяльності держ

ави. Держ
ава відповідає перед лю-

диною
 за свою

 діяльність. Утвердж
ення і забезпечення прав і сво-

бод людини є головним обов’язком держ
ави». Зміст і спрямованість 

діяльності держ
ави. Держ

ава відповідає перед людиною
 за свою

 ді-
яльність. Утвердж

ення і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов’язком держ

ави [1].
Відповідно до Конвенції О

О
Н

 від 10 грудня 1984 р. проти ка-
тувань та інш

их ж
орстоких, нелюдських або таких, щ

о приниж
у-

ю
ть гідність, видів поводж

ення і покарання (далі —
 Конвенція), 

катування означає будь-яку дію
, якою

 будь-якій особі навмисне 
заподію

ється сильний біль або страж
дання, фізичне чи моральне, 

щ
об отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, 

покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні 
яких вона підозрю

ється, а також
 залякати чи примусити її або тре-

тю
 особу, чи з будь-якої причини, щ

о ґрунтується на дискримінації 
будь-якого виду, коли такий біль або страж

дання заподію
ється дер-

ж
авними посадовими особами чи інш

ими особами, які виступаю
ть 

як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної 
згоди. Якщ

о порівняти наведене поняття із визначенням злочину 
катування, щ

о закріплене у ст. 127 Кримінального кодексу України, 
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то мож
на встановити, щ

о в українському законодавстві термін «ка-
тування» розуміється значно ш

ирш
е за рахунок розш

ирення кола 
суб’єктів діяння [2].

Зокрема, за між
народним правом такими суб’єктами мож

уть 
бути виключно офіційні особи, а за кримінальним кодексом Укра-
їни —

 будь-які особи, щ
о, виходячи з аналізу судової практики, 

більш
ою

 мірою
 відповідає об’єктивно існуючим суспільним відно-

синам. П
ри цьому кримінальне законодавство України навіть не пе-

редбачає підвищ
ення кримінальної відповідальності за катування 

у випадках його вчинення служ
бовою

 особою
, щ

о, на наш
у думку, є 

суттєвим недоліком та прогалиною
 у законодавстві [3].

У наш
ій держ

аві, на ж
аль, в меж

ах правової системи залиш
ається 

проблемою
 традиційне ставлення до прав людини як до свого роду 

«факультативного» елементу у формуванні і функціонуванні сис-
теми кримінального правосуддя. Аналогічне ставлення переваж

ає 
у суспільстві в цілому, коли будь-які, навіть дуж

е суворі заходи, вва-
ж

аю
ться обґрунтованими у боротьбі зі злочинністю

. П
ро високий 

рівень поруш
ення прав людини свідчить той факт, щ

о Україна посі-
ла третє місце за кількістю

 звернень до Європейського суду з прав 
людини (ЄСП

Л). Водночас це вказує не лиш
е на проблемні питан-

ня в діяльності правоохоронних органів, а й на те, щ
о скривдж

ені 
особи не мож

уть знайти належ
ного захисту в суді. За цих обставин 

особливо актуальним є формування надійних теоретико-методоло-
гічних засад дослідж

ення європейського досвіду, аналізу умов, щ
о 

сприятимуть реформуванню
 системи протидії катуванням в Укра-

їні відповідно до європейських стандартів, забезпечення незалеж
-

ності та ефективності системи правосуддя, підвищ
ення якості судо-

вих ріш
ень відповідно до європейських стандартів [4].

Якщ
о протягом 2016 р. Європейський суд з прав людини ухва-

лив дванадцять ріш
ень, в яких визнав поруш

ення ст. 3 Конвенції, то 
2017 р. кількість таких ріш

ень зросла до п’ятнадцяти. У 2016 р. біль-
ш

а їх частина стосувалася поруш
ення прав затриманих осіб під час 

досудового розслідування, однак тепер Європейський суд приділив 
особливу увагу питанням надання медичної допомоги у місцях поз-
бавлення волі та умовам тримання під вартою

.
У справі Поміляйко прот

и України (№
 60426/11, 11 лю

того 2016 р.) 
заявниця скарж

илася на застосування до неї фізичного насильства 
після затримання у відділку міліції. Співробітники правоохоронно-

го органу залякували її, змуш
уючи зізнатися у вчиненні крадіж

ки 
комп’ю

терів. Зізнання вони не отримали і тоді накинули заявниці 
на голову поліетиленовий пакет та почали душ

ити. Вони били її по 
голові, ш

иї, обличчю
, губах. Кілька разів заявниця втрачала свідо-

мість і коли в черговий раз отримала удар в ж
ивіт та знепритомніла. 

П
ісля кількох годин ж

орстокого поводж
ення заявницю

 відвели до 
інш

ого кабінету та згодом відпустили. Суд визнав поруш
ення прав 

заявниці у контексті застосування до неї ж
орстокого поводж

ення 
(матеріальний аспект) та проведення неефективного та занадто три-
валого розслідування (процесуальний аспект).

Ідентичною
 за поруш

енням є і справа Карпиленка (№
 15509/12, 

11 лю
того 2016 р.), де заявницею

 виступила мати затриманого. Її син 
піддавався фізичному насильству та вреш

ті-реш
т був госпіталізо-

ваний із численними травмами черевної порож
нини, розривом се-

лезінки, зачеревною
 гематомою

, розривом правової легені та гемо-
рагічним ш

оком. Від отриманих травм та наявних хронічних захво-
рювань син заявниці помер. У цій справі Європейський суд визнав 
матеріальний аспект поруш

ення —
 катування сина заявниці.

Разом з тим Європейський суд констатував відсутність поруш
ен-

ня ст. 3 Конвенції у справі Радзевілло прот
и України (№

 38771/05, 
14 січня 2016 р.), де заявник не зміг надати національним органам 
влади будь-які докази незаконного поводж

ення з ним. Заявник вка-
зував, щ

о він не мав мож
ливості зафіксувати поруш

ення, адж
е зна-

ходився під контролем агентів держ
ави у колонії, де його били. Та-

кож
, за його словами, він неодноразово скарж

ився на застосування 
до нього фізичного насильства, хоча його скарги не були доставлені 
до прокуратури. Але подібних твердж

ень заявника виявилося явно 
недостатньо для визнання поруш

ення. Заявник не зміг довести, щ
о 

він був позбавлений мож
ливості звертатися зі скаргами та зафіксу-

вати уш
кодж

ення, адж
е йому вдалося безпереш

кодно оскарж
увати 

умови утримання під вартою
.

Ц
ього року Європейський суд з прав людини розглянув цілу низ-

ку справ, пов’язаних із ненаданням заявникам належ
ної медичної 

допомоги. 
Н

айчастіш
е засудж

ені до позбавлення волі залиш
аю

ться сам 
на сам з такими смертельними хворобами як туберкульоз, ВІЛ або 
СН

ІД, гепатит. У справі Коновальчук прот
и України (№

 31928/15, 
13 ж

овтня 2016 р.) заявниця довгий час хворіла на СН
ІД, але 
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у 2014 р. їй поставили також
 онкологічний діагноз. Заявниця не мог-

ла отримати належ
не лікування у стінах установи виконання пока-

рань —
 зокрема, їй не могли забезпечити конче необхідну промене-

ву терапію
. У справі заявниці були вж

иті термінові заходи у порядку 
П

равила 39 Регламенту Європейського суду для того, щ
об зберегти 

ж
иття та здоров’я. Н

а ж
аль, тільки завдяки втручанню

 між
народної 

судової інстанції вона отримала курс променевої терапії та, воче-
видь, з тих самих причин була звільнена у січні 2016 р. від відбуван-
ня покарання за хворобою

. П
оруш

ення права заявниці на медичну 
допомогу тут поєднувалося із поруш

енням права на належ
ні умови 

тримання під вартою
 —

 агенти держ
ави перевозили заявницю

 в ан-
тисанітарних умовах.

В інш
их подібних випадках, як-от у справі П

ивоварник прот
и 

України (№
 29070/15, 6 ж

овтня 2016 р.), де заявник хворів на гепа-
тит С, Європейський суд з прав людини також

 визнав поруш
ення 

ст. 3 Конвенції. В обох випадках Європейський суд визнав поруш
ен-

ня ст. 3 Конвенції у контексті ненадання медичної допомоги.
П

отрапляючи під контроль агентів держ
ави люди часто страж

-
даю

ть не тільки від застосування катувань та ж
орстокого пово-

дж
ення, а й від поводж

ення з ними в установах виконання пока-
рань. У вж

е цитованій вищ
е справі Радзевілло Європейський суд 

піддав критиці умови тримання у Дніпропетровському слідчому 
ізоляторі №

 3 (на сьогодні —
 Дніпропетровська УВП

 №
 3) та у Лади-

ж
енській виправній колонії №

 39 (на сьогодні —
 Ладиж

енська УВП
 

№
 39). О

дночасно заявник скарж
ився на те, щ

о вісім співробітників 
Дніпропетровського СІЗО

 ж
орстоко били його, відмовляючи у на-

данні медичної допомоги та фіксації наявних тілесних уш
кодж

ень. 
Додатково заявник вказував на те, щ

о він багаторазово звертався 
до органів держ

авної влади з проханням перевести його до інш
ої 

установи покарань, які задоволені так і не були. Слід зазначити, щ
о 

з моменту звернення із скаргою
 умови тримання у названих колоні-

ях дещ
о покращ

илися, однак час від часу виникаю
ть нові однотипні 

поруш
ення.

У справі Корнейков т
а Корнейкова прот

и України (№
 56660/12, 

24 березня 2016 р.) Європейський суд розглянув поруш
ення прав 

матері і дитини, які опинилися в умовах тримання під вартою
. Заяв-

ниця, яка потрапила до СІЗО
 на 5-му місяці вагітності, ствердж

ува-
ла, щ

о під час її перебування у пологовому будинку її приковували 

до ліж
ка. Вона також

 скарж
илась на те, щ

о під час судових засідань 
її тримали з дитиною

 у клітці з металевими ґратами. Н
асамкінець 

вона скарж
илась від свого імені та від імені заявника на те, щ

о по-
бутові умови тримання їх під вартою

 були ж
орстокими, та медична 

допомога, щ
о надавалася заявникові у Харківському слідчому ізоля-

торі, була неадекватною
. Камера, розташ

ована у напівпідвальному 
приміщ

енні, була холодною
 та вогкою

. У ній не було гарячої води, 
а подача холодної води була нерегулярною

. О
тж

е, заявниця зрідка 
мала мож

ливість приймати душ
 та купати свою

 новонародж
ену ди-

тину. Вона також
 була змуш

ена зберігати холодну воду для власних 
потреб у пластикових пляш

ках. Туалет та душ
ова були розташ

овані 
у ніш

і, не відокремленій від ж
итлової зони. Європейський суд з прав 

людини визнав незаконність застосування до заявниці наручників 
у пологовому будинку, неналеж

ність умов тримання під вартою
, 

неналеж
ність медичної допомоги новонародж

еному сину заявниці 
та незаконність поміщ

ення заявниці до металевої клітки під час су-
дових засідань [5].

О
днією

 з проблем України щ
одо додерж

ання належ
них умов 

утримання залиш
ається стан пенітенціарних закладів, більш

ість 
з яких вж

е давно вичерпали строк своєї експлуатації. Н
езваж

аючи 
на проведення вибіркових поточних ремонтів, ж

итлові приміщ
ення 

гуртож
итків та камери потребую

ть модернізації та реконструкції. 
Допоки в Україні не проведено комплексної реконструкції та пере-
будови закладів пенітенціарної системи, засудж

ені продовж
ую

ть 
утримуватися у переповнених камерах, недостатньо освітлених 
приміщ

еннях, антисанітарних умовах, за відсутності вентиляції, 
гарячої води та опалення. О

бладнання медичних частин застаріле, 
не відповідає національним і між

народним стандартам. Самі примі-
щ

ення потребую
ть капітального ремонту та оновлення. 

Аналіз судової практики ріш
ень українських судів засвідчив ви-

падки, коли під час перевірки органами досудового слідства і місце-
вими судами не з’ясовувалися обставини та способи спричинення 
заявникові тілесних уш

кодж
ень, а в постанові містилися лиш

е поси-
лання на те, щ

о заявника не було піддано ж
орстокому поводж

енню
.

П
ідсумовуючи наведене, мож

на зробити висновок, щ
о в Україні 

законодавчо встановлені ознаки катування сформульовані занадто 
ш

ироко, щ
о не сприяє точному його розумінню

 та призводить до по-
милок у правозастосуванні. Заборона катувань чи нелюдського або 
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такого, щ
о приниж

ує гідність, поводж
ення чи покарання, виступає 

одним із основних прав і одночасно гарантією
 таких невід’ємних 

прав людини, якими є право на ж
иття, свободу та особисту недо-

торканність, право на повагу честі й гідності. 
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П
рава людини та їх захист були і залиш

аю
ться од-

нією
 з одвічних проблем людства, яку розглядали та виріш

ували 
по-різному залеж

но від епохи, ідей, традицій, соціальних пріорите-
тів. З кож

ним роком між
народний захист прав людини набуває все 

більш
 масш

табного значення. У сучасному світі існує розгалуж
ена 

система з декількох десятків між
народних органів, які займаю

ться 
правозахистом.

О
собливе місце посідає Комісія з прав людини —

 універсальний 
орган, який було засновано підставі ріш

ення ЕКО
СО

Р у 1946 р. [1]. 
У 2006 р. Комісію

 було перетворено на Раду О
О

Н
 з прав людини, ос-

новним завданням якої стало «сприяння загальній повазі та захисту 
прав та основних свобод людини для всіх на справедливій та рівній 
основі» [2].

Щ
е однією

 так званою
 місією

 є проведення «на основі об’єктив-
ної і достовірної інформації» всеосяж

них періодичних оглядів щ
одо 

виконання кож
ною

 держ
авою

 її зобов’язань і обов’язків у сфері 
прав людини, а саме: Універсального періодичного огляду (далі —

 
УП

О
). Він створений відповідно до Резолюції Генеральної асамблеї 

О
О

Н
 №

 60/251 від 15 березня 2006 р.
УП

О
 являє собою

 механізм між
держ

авної співпраці, заснований 
Генеральною

 Асамблеєю
 в 2006 р. як одна з процедур Ради з прав 

людини для огляду дотримання прав людини всіма держ
авами. Ц

ей 
механізм заснований на інтерактивному діалозі між

 держ
авою

, від-
носно якої проводиться огляд, і держ

авами, які є членами Ради або 
спостерігачами в даному процесі. 

Він функціонує на основі циклу тривалістю
 чотири з половиною

 
роки і включає кілька етапів, у тому числі підготовку документів, 
на основі яких проводиться огляд, сам огляд і подальш

у діяльність 
з виконання висновків і рекомендацій. У ході другого і наступних 
циклів особлива увага приділяється виконанню

 тих рекомендацій, 
з якими держ

ави погодилась в ході попереднього циклу, і тим змі-
нам, щ

о відбуваю
ться у сфері прав людини. У цьому процесі беруть 

активну участь громадські організації, національні правозахисні 
установи і установи системи О

О
Н

 [2].
Взагалі, сама підготовка УП

О
 потребує взаємодії 3 сторін, а саме: 

держ
ави, яка готує Н

аціональну доповідь, зацікавлених сторін, щ
о 

готую
ть Резюме інформації по відповідній країні, та О

О
Н

, щ
о го-

тує так званий «підсумковий документ» або «заключні зауваж
ення», 

за підготовку яких відповідальне Управління Верховного комісара 
О

О
Н

.
О

гляд проводиться Робочою
 групою

 УП
О

, щ
о складається 

із 47 членів Ради О
О

Н
 з прав людини. О

днак будь-яка держ
ава —

 
член О

О
Н

 мож
е брати участь в огляді, в тому числі в інтерактивно-

му діалозі. П
роведенню

 огляду кож
ної держ

ави сприяє група з трьох 
доповідачів (так звана «трійка»), щ

о представляю
ть три держ

ави. 
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УП
О

 проводиться на основі таких документів: інформації від 
відповідної держ

ави («національної доповіді»), інформації, щ
о 

міститься в доповідях незалеж
них фахівців і груп експертів у сфері 

прав людини, так званих спеціальних процедур, договірних органів 
з прав людини, і інш

их структур О
О

Н
, інформації, наданої інш

ими 
зацікавленими сторонами, в тому числі неурядовими організаціями 
та національними правозахисними установами.

П
ісля проведення огляду держ

ави Робочою групою призначена 
«трійка» готує підсумковий документ за участю відповідної держ

ави.
Кінцева мета УП

О
 полягає в тому, щ

об поліпш
ити становищ

е 
в галузі прав людини у всіх країнах, щ

о дозволить змінити ж
иття 

людей по всьому світу. УП
О

 призначене забезпечувати підтримку 
і захист прав людини на практиці. Для досягнення своєї мети УП

О
 

дає оцінку діяльності держ
ав у сфері прав людини і вж

иває необхід-
них заходів щ

одо поруш
ень прав людини в усьому світі. УП

О
 також

 
надає технічну допомогу держ

авам, сприяє зміцненню
 потенціалу 

держ
ави щ

одо виріш
ення існуючих проблем у сфері прав людини 

і забезпечує обмін досвідом між
 держ

авами та інш
ими зацікавлени-

ми сторонами.
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Ц
ивільний кодексу України встановив для спад-

коємців строк для прийняття спадщ
ини, який становить 6 місяців 

[1, ст. 356]. За загальним правилом, протягом цього строку з часу 
прийняття спадщ

ини спадкоємець повинен звернутися до нотарі-
уса із заявою

 про прийняття спадщ
ини. О

днак, якщ
о спадкоємець 

пропустив вказаний строк для прийняття спадщ
ини, він повинен 

звертатися до суду про визначення йому додаткового строку, а суд 
мож

е задовольнити такий позов лиш
е за наявності доказів поваж

ної 
причини пропуску ш

естимісячного строку прийняття спадщ
ини. 

Судова практика свідчить, щ
о переваж

на кількість спадкоємців, 
які звертаю

ться до суду із заявою
 про встановлення додаткового 

строку для прийняття спадщ
ини, посилаю

ться на ю
ридичну необіз-

наність у процедурах спадкування. 
О

днак, як роз’яснив П
ленум Вищ

ого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі від 16.05.2013 р.  
№

 24-753/0/4-13, судом не мож
уть бути визнані поваж

ними такі 
причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спад-
щ

ини, як ю
ридична необізнаність позивача щ

одо строку та порядку 
прийняття спадщ

ини, необізнаність особи про наявність спадково-
го майна, похилий вік, непрацездатність, незнання про існування 
заповіту, встановлення судом факту, щ

о має ю
ридичне значення для 

прийняття спадщ
ини (наприклад, встановлення факту прож

ивання 
однією

 сім’єю
), невизначеність між

 спадкоємцями, хто буде при-
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ймати спадщ
ину, відсутність кош

тів для проїзду до місця відкриття 
спадщ

ини, несприятливі погодні умови [2].
О

тж
е, мож

ливості для спадкоємців оформити спадщ
ину після 

пропуску ш
естимісячного строку у зв’язку з ю

ридичною
 необізна-

ністю
 значно зменш

илися. О
собливо гостро ця проблема постає 

у сільській місцевості, де спадкоємці роками не мож
уть оформити 

право власності на ж
итлові будинки, щ

о не сприяє стабільності від-
носин власності. 

З наведених підстав, з метою
 усунути недоліки ниніш

нього пра-
вового регулювання та захисту інтересів спадкоємців, пропонується 
внести доповнення до ст. 1268 Ц

К України та частково відтворити 
полож

ення Ц
ивільного кодексу УРСР 1963 р. щ

одо прийняття спад-
щ

ини ш
ляхом вступу у фактичне володіння спадковим майном [3].

П
роектом Закону пропонується доповнити ч. 3 ст. 1268 Ц

ивільно-
го кодексу України новим абзацом такого змісту: «Спадкоємець, який 
постійно не прож

ивав разом із спадкодавцем на час відкриття спад-
щ

ини, але фактично вступив у володіння спадковим майном, вваж
а-

ється таким, щ
о прийняв спадщ

ину, якщ
о протягом строку, встанов-

леного ст. 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї».
П

рийняття законопроекту сприятиме посиленню
 захисту інте-

ресів спадкоємців під час прийняття спадщ
ини та зміцнить правові 

гарантії для вчасного та належ
ного оформлення спадкових прав. 

Досягнення сучасної медицини, мож
ливість застосування ре-

продуктивних технологій при народж
енні дитини зумовлюю

ть не-
обхідність розв’язання проблем, пов’язаних із встановленням фак-
ту ю

ридичного походж
ення дитини, яка народилася через тривалий 

час після смерті спадкодавця ш
ляхом ш

тучного запліднення. Чин-
не законодавство такі випадки не враховує, оскільки презумпція 
батьківства діє лиш

е протягом десяти місяців після смерті чоловіка, 
тому факт наявності родинних зв’язків між

 такою
 дитиною

 і її бать-
ком підлягає встановленню

 в судовому порядку.
З метою

 спрощ
ення встановлення процедури батьківства в по-

дібних випадках необхідно внести відповідні зміни як у СК України, 
який визначає порядок походж

ення дітей, так і в ст. 1222 Ц
К Укра-

їни. Відповідно до спадкоємців треба відносити як осіб, які були 
зачаті за ж

иття спадкодавця і народж
ені ж

ивими після відкриття 
спадщ

ини, так і осіб, які народилися після смерті спадкодавця внас-
лідок застосування допоміж

них репродуктивних технологій. 

О
скільки законодавець у сімейному праві практично урівняв фак-

тичне подруж
ж

я в майнових правах з подруж
ж

ям зареєстрованим: 
а) визнав спільність майна, набутого за час перебування у фак-

тичних ш
лю

бних відносинах; 
б) надав право на утримання фактичному подруж

ж
ю

 у разі його 
непрацездатності чи на час здійснення догляду за неповнолітньою

 
дитиною

, 
то доцільно внести відповідні зміни до норм, щ

о визначаю
ть 

правове полож
ення фактичного подруж

ж
я і в Ц

К України, а саме: 
визнати спадкові права не лиш

е за зареєстрованим подруж
ж

ям, а 
й за подруж

ж
ям незареєстрованим [4].

Водночас, оскільки до спадкоємців перш
ої черги законодавець 

відносить осіб, пов’язаних із спадкодавцем не лиш
е кровним спо-

рідненням, а й сімейними зв’язками, необхідно законодавчо закрі-
пити ознаки фактичних ш

лю
бних відносин із тим, щ

об випадкові 
зв’язки в тих чи інш

их формах не стали підставою
 для виникнення 

спадкових правовідносин.
Такими ознаками мож

уть бути: факт спільного співж
иття про-

тягом не менш
е двох останніх років; взаємна матеріальна підтрим-

ка; публічне виявлення подруж
ніх відносин перед третіми особами; 

спільне виховання дітей.
Ф

акт перебування у фактичних ш
лю

бних відносинах має вста-
новлюватися судом. За відсутності зареєстрованого ш

лю
бу фак-

тичне подруж
ж

я має закликатися до спадкування як спадкоємець 
перш

ої черги. Якщ
о особа водночас перебуває у декількох фактич-

них ш
лю

бних відносинах, й оскільки чинне законодавство заборо-
няє багатош

лю
бність, то особи, які будуть перебувати у фактичних 

ш
лю

бних відносинах із спадкодавцем, повинні закликатися до спад-
кування в одну чергу, як члени сім’ї спадкодавця.

З метою уникнення довготривалих судових процесів про вста-
новлення факту родинних зв’язків між

 спадкодавцем і зацікавле-
ною особою та з метою встановлення додаткових гарантій реаліза-
ції громадянами свого права на спадщ

ину, ми вваж
аємо доцільним, 

за наявності безспірних доказів родинних зв’язків між
 спадкодав-

цем і особою, яка претендує на спадщ
ину, та відсутності заперечень 

з боку інш
их зацікавлених осіб, надати нотаріусу право встановлю-

вати факт родинних зв’язків між
 особами, які претендую

ть на спад-
щ

ину, і спадкодавцем ш
ляхом вчинення такої нотаріальної дії, як по-



166 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
167

свідчення факту родинних зв’язків, так як нотаріус посвідчує факт, 
щ

о фізична особа є ж
ивою, факт перебування фізичної особи в пев-

ному місці, тотож
ність фізичної особи з особою, зображ

еною на фо-
токартці, щ

о також
 обумовлю

є настання певних правових наслідків.
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Сфера адміністративних послуг є пріоритетним 
об’єктом уваги останні декілька років. У даний період суспільно-по-
літичного розвитку держ

ава повинна забезпечити всі необхідні умо-
ви для якнайкращ

ої реалізації громадянами своїх прав і свобод, щ
о 

немож
ливо зробити без надання якісних адміністративних послуг. 

У зв’язку із демократизацією
 публічно-правових процесів найпріо-

ритетніш
им напрямом діяльності держ

ави у сфері публічної влади є 
реформування сфери адміністративних послуг.

Адміністративна послуга є ефективною
 та направленою

 на повне 
задоволення потреб спож

ивача лиш
е тоді, коли вона носить публіч-

но-сервісний характер діяльності суб’єктів владних повноваж
ень.

О
ргани місцевого самоврядування —

 найбільш
 близькі до насе-

лення, і як центри публічної влади мож
уть зробити більш

е, ніж
 інш

і 
суб’єкти публічної влади. Делегування повноважень щ

одо надання 
найбільш

 актуальних адміністративних послуг на місця дозволило 
спростити доступ громадян до адміністративних послуг, робить їх 
зручним для спож

ивачів, поліпш
ує їх якість та рівень обслуговуван-

ня, щ
о дозволяє рівень держ

авного управління підняти до сервісного.
Але слід зауваж

ити, щ
о ці дослідж

ення стосувалися адміністра-
тивних послуг взагалі, а не в аспекті їх надання органами місцевого 
самоврядування. В дослідж

еннях особливостей надання адміністра-
тивних послуг органами місцевого самоврядування відсутнє нау-
кове обґрунтування виріш

ення проблем їх реалізації. Н
асамперед 

це —
 оцінювання їх якості, проблеми доступності для населення (як 

територіальної, так і організаційної), плата за дані послуги, матері-
альне забезпечення місцевого самоврядування в контексті забезпе-
чення процесу надання адміністративних послуг тощ

о.
Держ

ава гарантує право територіальної громади, громадян та їх 
органів управляти значною

 частиною
 місцевих питань та їх виріш

у-
вати в інтересах населення, враховуючи як загальнодерж

авні, так 
і місцеві інтереси. 

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самовряду-
вання є правом територіальної громади —

 ж
ителів села чи добро-

вільного об’єднання в сільську громаду ж
ителів кількох сіл, сели-

щ
а та міста —

 самостійно виріш
увати питання місцевого значення 

в меж
ах Конституції і законів України [1]. 

О
днією

 з найваж
ливіш

их ознак побудови демократичної держ
а-

ви є розвиток місцевого самоврядування.
Конституція України регламентує два види влади на місцях: міс-

цеві держ
авні адміністрації, які є відповідними органами виконав-

чої влади, та місцеве самоврядування як форму публічної влади те-
риторіальних громад.

Поява і розвиток інституту місцевого самоврядування зумовле-
ні усвідомленням суспільством того, щ

о зміцнення держ
авної влади 

в центрі не може бути ефективним і корисним для суспільства в ціло-
му без її одночасної децентралізації, функціонування первинних тери-
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торіальних громад, об’єднаних певними спільними місцевими інтер-
есами. Ц

е також
 пов’язано з тим, щ

о більш
ість звернень громадян до 

влади стосовно забезпечення різноманітних умов ж
иттєзабезпечення 

зосередж
уються на місцевому рівні й мають тут виріш

уватись [2, 215].
Ст. 7 Конституції України закріпила принцип, згідно з яким 

в Україні визначається та гарантується місцеве самоврядування [1]. 
У політичному аспекті місцеве самоврядування розглядається як 

інститут парламентського реж
иму, специфічна форма реалізації пу-

блічної влади, відмінної як від держ
ави, так і від об’єднань громадян 

[2, 216]. 
Існування місцевого самоврядування є фундаментальною

 заса-
дою

 устрою
 української держ

ави, оскільки є гарантом та формою
 

залучення громадян України до управління суспільно-політичними 
процесами, є реалізацією

 засад демократії на місцевому рівні. Ц
ей 

факт є беззаперечним доказом того, щ
о Україна як член Ради Єв-

ропи імплементує у принципи держ
авного управління європейські 

стандарти «локальної демократії». 
Як система місцеве самоврядування складається з територіаль-

ної громади, сільської, селищ
ної та міської ради, сільського, селищ

-
ного і міського голови, виконавчих органів сільської, селищ

ної, 
міської ради, районних і обласних рад.

М
ісцеве самоврядування здійсню

ється територіальною
 грома-

дою
 як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядуван-

ня —
 сільські, селищ

ні, міські ради та їх виконавчі органи, районні 
та обласні ради, щ

о представляю
ть спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ
, міст; органи самоорганізації населення.

П
равове забезпечення діяльності місцевого самоврядування 

в Україні здійсню
ється Конституцією

 України, котра регламентує 
систему місцевого самоврядування, його фінансову та матеріаль-
ну базу, роль територіальної громади, фінансові гарантії місцевого 
самоврядування з боку держ

ави та роль місцевого самоврядування 
як гаранта прав і свобод. Усі організаційні питання щ

одо діяльності 
органів місцевого самоврядування та їх повноваж

ень врегульову-
ю

ться Законом «П
ро місцеве самоврядування в Україні» [3].

До прийняття Закону України «П
ро адміністративні послуги» 

[4] нормативно-правове регулювання діяльності органів місцевого 
самоврядування у діяльності щ

одо надання адміністративних по-
слуг були постанови Кабінету М

іністрів України «П
ро заходи щ

одо 

упорядкування адміністративних послуг» [5], «П
ро Реєстр адміні-

стративних послуг» [6], «Деякі питання надання адміністративних 
послуг» [7], «П

ро затвердж
ення П

рограми запровадж
ення системи 

управління якістю
 в органах виконавчої влади» [8]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «П
ро адміністративні послуги», 

суб’єкт надання адміністративної послуги —
 орган виконавчої вла-

ди, інш
ий держ

авний орган, орган місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, уповноваж

ені відповідно до закону надавати адмі-
ністративні послуги [4]. 

Як справедливо вваж
ає Т.О

. Булковський, проведення адміні-
стративної реформи в Україні активізує не лиш

е потребу в удоско-
наленні системи публічного управління, але й зміни підходів до ді-
яльності держ

авних служ
бовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, зокрема —
 переорієнтування її насамперед на на-

дання послуг [9, 168]. 
Сучасна практика діяльності органів виконавчої влади та міс-

цевого самоврядування свідчить про те, щ
о ними надається значна 

кількість різноманітних адміністративних послуг. У той ж
е час у пе-

реваж
ній своїй більш

ості між
 однотипними органами влади існує 

відмінність у кількості та назві послуг, щ
о надаю

ться громадянам. 
П

рактична діяльність у сфері упорядкування адміністративних по-
слуг показує, щ

о серед органів як держ
авної влади, так і місцевого 

самоврядування виникли значні розбіж
ності як у кількості надан-

ня, так і у формулюванні назв адміністративних послуг. 
О

ргани місцевого самоврядування приймаю
ть нормативно-пра-

вові акти, якими визначаю
ть уточнений механізм реалізації повно-

важ
ень органами держ

авної влади та місцевого самоврядування. 
За таких умов не виключена мож

ливість, щ
о окремий орган влади, 

з урахуванням особливостей місцевості та умов діяльності, мож
е 

надавати окрему послугу, відмінну від інш
их подібних органів. За-

значена проблема унемож
ливлю

є процес систематизації та уніфіка-
ції адміністративних послуг. О

собливої актуальності дана проблема 
набуває на рівні місцевого самоврядування, де органи та посадові 
особи місцевого самоврядування самостійно формую

ть місцеву 
нормативно-правову базу. 

Як зазначає О
.І. Баранова, істотною

 перевагою
 прийнятого За-

кону України «П
ро адміністративні послуги» є те, щ

о він забороняє 
суб’єкту надання адміністративної послуги вимагати від суб’єкта, 
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який звернувся за документами або інформацією
, щ

о знаходиться 
у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або держ

ав-
них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов або організацій, які перебуваю

ть у сфері їх управління. Відтепер 
суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний самостійно 
отримати такі документи або потрібну йому інформацію

, звернув-
ш

ись до відповідних органів [10]. 
Але, на думку автора даної роботи, органам місцевого самовря-

дування досить проблемно отримати деякі документи та інформа-
цію

, раніш
е їм простіш

е було отримати її безпосередньо від суб’єкта 
отримання адміністративних послуг. Також

 кадрове забезпечення 
органів місцевого самоврядування не дає змоги повністю

 забезпе-
чити всі процеси щ

одо надання адміністративних послуг.
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Інститут омбудсмена —
 Уповноваж

еного з прав лю
-

дини як правовий механізм захисту прав людини з’явився відносно 
нещ

одавно, але активно розвивається на національному та між
на-

родному рівнях. Відповідно до визначення, поданого М
іж

народною
 

асоціацією
 ю

ристів, омбудсменом визначено служ
бу, передбачену 

Конституцією
 або актом законодавчої влади і очолювану незалеж

-
ною

 публічною
 посадовою

 особою
 високого рангу, яка відпові-

дальна перед законодавчою
 владою

, отримує скарги від потерпілих 
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на держ
авні органи, служ

бовців, наймачів чи діє за власним розсу-
дом і уповноваж

ена проводити розслідування, рекомендувати ко-
ригувальні дії та представляти доповіді [1, 21].

Характерною
 особливістю

 є незалеж
ність інституції, щ

о вияв-
ляється передусім у високому статусі посади омбудсмена, в обранні 
його парламентом держ

ави, щ
о забезпечує незалеж

ність від усіх гі-
лок влади, зокрема й від законодавчої. В наш

ій держ
аві полож

ення 
про посаду омбудсмена закріплено ст. 101 Конституції України, яка 
встановлю

є, щ
о парламентський контроль за додерж

анням консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина здійсню

є Уповнова-
ж

ений Верховної Ради України з прав людини, а ст. 55 О
сновного 

Закону наш
ої держ

ави гарантує, щ
о кож

ен має право звертатися 
за захистом своїх прав до Уповноваж

еного Верховної Ради України 
з прав людини [2]. Таким чином, у суспільстві омбудсмен є своєрід-
ним арбітром між

 людиною
 та владою

, тому має діяти незалеж
но 

і неупередж
ено. 

Закон України «П
ро Уповноваж

еного Верховної Ради України 
з прав людини» від 23.12.1997 р. визначає сферу його застосування 
та основні повноваж

ення Уповноваж
еного. Слід наголосити на ш

и-
роті дії Закону: так, ст. 2 закріплю

є, щ
о захисту підлягаю

ть громадя-
ни України, незалеж

но від місця перебування та іноземці чи особи 
без громадянства, які перебуваю

ть на території України [3].
В той ж

е час часто інтереси певних категорій суспільства потре-
бую

ть додаткового або спеціалізованого захисту через специфіку їх-
нього полож

ення в суспільстві. Тому в ряді зарубіж
них країн поряд 

із національними, регіональними та місцевими омбудсменами дію
ть 

різні спеціалізовані омбудсмени. Серед таких в зарубіж
них країнах 

мож
на виділити декілька найбільш

 пош
ирених: омбудсмен з прав 

дитини (найпош
иреніш

ий в країнах Європейського Сою
зу, Латин-

ській Америці); омбудсмен з прав літніх людей (СШ
А); омбудсмен 

з питань рівних мож
ливостей (пош

ирений у скандинавських краї-
нах); військовий омбудсмен (Н

ідерланди, Чехія, Н
імеччина); омбуд-

смен з питань менш
ин (Угорщ

ина, Ф
інляндія, Ш

веція); омбудсмен 
із захисту прав спож

ивачів (Данія, Н
орвегія, Ф

інляндія); із захисту 
особистих даних (Угорщ

ина, Чехія); банківські та страхові омбуд-
смени (СШ

А, Канада), в тому числі існує інститут омбудсмена в сис-
темі освіти —

 університетські омбудсмени (в університетах Західної 
Європи, СШ

А) [4, 126]. О
світній омбудсмен в Європі сьогодні функ-

ціонує на різних рівнях: національному, регіональному та інститу-
ційному [4].

Змінами до існуючого Закону України «П
ро Уповноваж

еного 
Верховної Ради України з прав людини» 05.11.2012 р. п. 31 ст. 13 
було розш

ирено право вносити в установленому порядку пропози-
ції щ

одо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав 
і свобод людини і громадянина [3]. Тобто створення додаткового 
інституту спеціалізованого омбудсмена в Україні як елемент збага-
чення й універсалізації системи прав і свобод людини та громадя-
нина на національному рівні є реальною

 мож
ливістю

, щ
о відповідає 

чинному законодавству.
Безумовно проблеми захисту законних прав та інтересів учас-

ників навчального процесу напряму пов’язані із забезпеченням 
конституційного права на освіту та його фактичною

 реалізацією
. 

Так, ст. 53 Конституції України закріплено право кож
ного на осві-

ту, обов’язковість повної загальної середньої освіти, необхідність 
забезпечення держ

авою
 доступності та безоплатності освіти, спри-

яння її розвитку.
П

итання права на освіту розкрито у новому Законі України «П
ро 

освіту» від 05.09.2017 р. Зміст ст. 3 Закону акцентує увагу на недо-
пущ

енні дискримінації у сфері освіти і вільному доступі до безко-
ш

товної освіти з урахуванням паритетності усіх осіб, у різних фор-
мах і різних видах; відкритість характеру навчальних закладів; ство-
рення умов для вибору профілю

 навчання і виховання відповідно 
до здібностей, інтересів особи; доступність до публічних освітніх, 
наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мереж

і Інтернет 
[3]. Також

 право на освіту закріплено і в інш
их нормативно-пра-

вових актах України. Н
а універсальному рівні дієвим механізмом 

забезпечення розвитку системи освіти стали: Загальна декларація 
прав людини від 10.12.1948 р., М

іж
народний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права О
О

Н
 від 16.12.1966 р., Конвенція про 

боротьбу з дискримінацією
 у сфері освіти від 14.12.1960 р., Конвен-

ція про права дитини від 20.11.1989 р., Спільна декларація міністрів 
освіти Європи «Європейський простір у сфері вищ

ої освіти» від 
19.06.1999 р. та Рекомендації М

О
П

/Ю
Н

ЕСКО
. 

Таким чином, беззаперечним є факт, щ
о в Україні існує міцна 

правова база, яка дає змогу держ
аві належ

ним чином забезпечувати 
право громадян на отримання освіти, єдине —

 залиш
ається напра-
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цювати механізм забезпечення та захисту прав, якими особа наді-
лена в процесі здобуття освіти, щ

о і послугувало запровадж
енню

 
інституту освітнього омбудсмена.

Законом України «П
ро освіту» від 05.09.2017 р. у ст. 73 визначе-

но, щ
о освітній омбудсмен є посадовою

 особою
, на яку Кабінетом 

М
іністрів України покладається виконання завдань щ

одо захисту 
прав у сфері освіти. Звідси метою

 діяльності освітнього омбудсме-
на є забезпечення належ

них умов для реалізації права особи на 
освіту [5]. Відповідно М

іністерство освіти і науки України у грудні 
2017 р. запропонувало до громадського обговорення проекти ак-
тів Кабінету М

іністрів України «Деякі питання освітнього омбуд-
смена» [6].

Роль освітнього омбудсмена в навчальних закладах має полягати 
не лиш

е в інформуванні про існування в учнів чи студентів прав як 
учасників навчального процесу, а й у роз’ясненні реальних способів 
реалізації та власної відповідальності за їх здійснення. 

Виходячи з того, щ
о проект П

олож
ення «Деякі питання освіт-

нього омбудсмена» знаходиться на етапі розгляду, проведемо аналіз 
основних його полож

ень. О
світній омбудсмен повинен координу-

вати свою
 соціально-педагогічну діяльність і будувати свою

 роботу 
у взаємодії з інш

ими фахівцями й установами: у процесі своєї ді-
яльності він взаємодіє з уповноваж

еним із захисту прав людини, 
правозахисними органами, органами управління освіти, інспекцією

 
у справах неповнолітніх, відділом опіки та піклування, управлінням 
соціального захисту населення. 

Ц
ікавим в розробленому полож

енні є створення служ
би освіт-

нього омбудсмена, яку очолюватиме освітній омбудсмен. О
сновни-

ми завданнями Служ
би є організаційне, правове, консультативне, 

інформаційно-аналітичне, експертне, контрольне, матеріально-тех-
нічне, фінансове та інш

е забезпечення діяльності освітнього омбуд-
смена. Такі правозахисні інституції будуть не лиш

е сприяти реаліза-
ції та забезпечувати захист прав і свобод учнів та студентів, а й про-
вадити роботу із правового виховання та прищ

еплення сучасної 
правової культури всім учасникам навчального процесу, сприяти 
розш

иренню
 практичного правового поля в реалізації їхніх прав 

і свобод тощ
о.

П
роаналізовані полож

ення проекту «Деякі питання освітньо-
го омбудсмена» свідчать про надання здобувачам освіти ш

ирокого 

кола прав та мож
ливостей для захисту прав та свобод, якими особа 

наділена як у навчальних закладах, так і за їх меж
ами та які необхід-

ні для реалізації конституційного права на освіту. 
Існування та ефективність діяльності освітнього омбудсмена 

в навчальних закладах підтвердж
ується досвідом його запрова-

дж
ення в зарубіж

них країнах. Так, наприклад, вузівський (студент-
ський) омбудсмен вперш

е був запровадж
ений у СШ

А у 1960-х рр.. 
Н

а сьогодні такий інститут функціонує у понад 200 університетах 
СШ

А. Аналізуючи полож
ення студентського омбудсмена, слід під-

креслити, щ
о багато завдань є співзвучними з українським про-

ектом. О
сновними повноваж

еннями є проведення незалеж
ного 

розгляду скарг про поруш
ення навчального чи виховного процесу 

в університетах; розслідування за фактом поруш
ення прав студен-

тів, викладачів та служ
бовців закладу; тісна співпраця з інш

ими під-
розділами по захисту прав особи [4, 66]. 

Таким чином, позитивний досвід ефективного функціонування 
інституту освітнього омбудсмена у зарубіж

них країнах переконує 
у доцільності його реалізації в Україні. 

Яскравим прикладом, впровадж
ення механізму забезпечення 

та захисту прав учасників освітнього процесу є введення в дію
 на-

казом ректора Університету П
олож

ення «П
ро О

мбудсмена з прав 
студента Держ

авного вищ
ого навчального закладу «Київський на-

ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Від-
повідно до П

олож
ення омбудсмен з прав студента ДВН

З «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є 
спеціалізованим омбудсменом, щ

о наділений дорадчими повнова-
ж

еннями, а також
 повноваж

еннями щ
одо представлення та захисту 

прав, свобод та інтересів студентів, щ
о навчаю

ться в Університеті, 
незалеж

но від форми навчання та членства в різних громадських 
організаціях, в тому числі студентів —

 громадян інш
их держ

ав, сту-
дентів, які навчаю

ться за програмами між
народної академічної мо-

більності в навчальних закладах інш
их держ

ав [7].
Існування такої інституції щ

одо забезпечення та захисту прав 
учасників навчального процесу сприятиме самоутвердж

енню
 здо-

бувачів освіти як особистостей, недопущ
енню

 свавіллю
 вчителів 

та проф
есорського-викладацького складу, а також

 мож
ливості 

реалізовувати право на освіту в повній мірі, відповідно до між
-

народних стандартів. В той ж
е час це сприятиме удосконаленню
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відносин між
 здобувачами освіти, працівниками навчальних закла-

дів, чим підвищ
уватиме рівень працездатності, результативності, 

творчих та наукових здобутків не лиш
е здобувачів освіти, а й за-

гального рівня навчальних закладів.

СПИ
СО

К ВИ
КО

РИ
СТАН

И
Х ДЖ

ЕРЕЛ

1. Комарова В.В. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Ф

едерации / В.В. Комарова // Государство и право. —
 1999. —

 №
 9. —

 
С. 21–31.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної 
Ради. —

 1996. —
 №

 30. —
 Ст. 141.

3. П
ро Уповноваж

еного Верховної Ради України з прав людини: За-
кон України від 23.12.1997 р. №

 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. —

 1998. —
 №

 20. —
 Ст. 99.

4. Н
еділько Я. Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіж

них 
країнах / Я. Н

еділько // Вісник Н
аціональної академії прокуратури 

України. —
 2017. —

 №
 1 (47). —

 С. 122–128.
5. П

ро освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №
 2145-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. —
 2017. —

 №
 38-39. —

 Ст. 380.
6. Деякі питання освітнього омбудсмена: П

роект акту Кабінету М
і-

ністрів України [Електронний ресурс]. —
 Реж

им доступу : https://
m

on.gov.ua/ua/news/m
inisterstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-

do-grom
adskogo-obgovorennya-proekti-aktiv-kabinetu-m

inistriv-
ukrayini-deyaki-pitannya-osvitnogo-om

budsm
ena-ta-deyaki-pitannya-

utvorennya-ta-oplati-praci-pracivnikiv-sluzhbi-osvitnogo-om
budsm

ena
7. П

ро О
мбудсмена з прав студента Держ

авного вищ
ого навчально-

го закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»: П

олож
ення ДВН

З «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана від 22.11.2017 р. [Елек-
тронний ресурс]. —

 Реж
им доступу : http://kneu.edu.ua/userfiles/

public_discussion/Proekt-O
m

budsm
en-sajt.pdf

М
улик К.Т.,

ст
удент

ка IV курсу
Ф

акульт
ет

у права т
а м

іж
народних відносин

Київського університ
ет

у ім
ені Бориса Грінченка

Науковий керівник:
Хат

ню
к Н

.С.,
доцент

 каф
едри публічного т

а приват
ного права

Ф
акульт

ет
у права т

а м
іж

народних відносин
Київського університ

ет
у ім

ені Бориса Грінченка,
к.ю

.н., доцент

П
РИ

ВАТИ
ЗО

ВАН
Е Ж

И
ТЛО

 ЯК П
РЕДМ

ЕТ СП
О

РУ
П

РО
 П

О
ДІЛ М

АЙ
Н

А СП
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Ж
Я

Ж
итло —

 це квартири багатоквартирних будинків, 
одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних 
будинках, а також

 інш
і приміщ

ення, призначенні для постійного чи 
тимчасового перебування, ж

иття людини та віднесені у встановле-
ному порядку до ж

итлового фонду.
Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України (далі —

 СК 
України), визначено, щ

о майно, набуте подруж
ж

ям за час ш
лю

бу, 
належ

ить друж
ині та чоловікові на праві спільної сумісної власності 

незалеж
но від того, щ

о один з них не мав з поваж
ної причини (нав-

чання, ведення домаш
нього господарства, догляд за дітьми, хворо-

ба) самостійного доходу. 
До переліку майна, визначеного у СК України, як особиста при-

ватна власність друж
ини, чоловіка, належ

ать: майно, набуте до 
ш

лю
бу; майно, набуте на підставі договору дарування або в поряд-

ку спадкування; майно, набуте за час ш
лю

бу, але за особисті кош
-

ти одного з подруж
ж

я; ж
итло, набуте одним із подруж

ж
я за час 

ш
лю

бу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України 
«П

ро приватизацію
 держ

авного ж
итлового фонду»; земельна ді-

лянка, набута одним з подруж
ж

я за час ш
лю

бу внаслідок прива-
тизації земельної ділянки, щ

о перебувала у її, його користуванні, 
або одерж

ана внаслідок приватизації земельних ділянок держ
ав-
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них і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ 
та організацій, або одерж

ана із земель держ
авної і комунальної 

власності в меж
ах норм безоплатної приватизації, визначених Зе-

мельним кодексом України; речі індивідуального користування, 
в тому числі кош

товності, навіть тоді, коли вони були придбані 
за рахунок спільних кош

тів подруж
ж

я; премії, нагороди, які вона, 
він одерж

али за особисті заслуги (слід мати на увазі, щ
о суд мож

е 
визнати за другим з подруж

ж
я право на частку цієї премії, нагоро-

ди, якщ
о буде встановлено, щ

о він своїми діями (ведення домаш
-

нього господарства, виховання дітей тощ
о) сприяв її одерж

анню
); 

кош
ти, одерж

ані як відш
кодування за втрату (пош

кодж
ення) речі, 

яка їй, йому належ
ала, а також

 як відш
кодування завданої їй, йому 

моральної ш
коди; страхові суми, одерж

ані нею
, ним за обов’язко-

вим особистим страхуванням, а також
 за добровільним особистим 

страхуванням, якщ
о страхові внески сплачувалися за рахунок 

кош
тів, щ

о були особистою
 приватною

 власністю
 кож

ного з них; 
частка у майні (відповідно до розміру внеску), в яке вкладені крім 
спільних кош

тів і кош
ти, щ

о належ
али одному з подруж

ж
я; пло-

ди, доходи (дивіденди), щ
о отримані з речі, яка належ

ить одному 
з подруж

ж
я.

Н
абута в ш

лю
бі подруж

ж
ям квартира як спільне майно нале-

ж
ить їм порівну незалеж

но від того, за чиї грош
і вона була куплена 

та відповідно оформлена. Вваж
ається, щ

о кож
на річ, набута за час 

ш
лю

бу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права 
спільної сумісної власності подруж

ж
я. 

В залеж
ності від фактів суд встановлю

є: 1) належ
ність майна 

щ
одо спільної сумісної власності, тобто чи майно набуте під час 

ш
лю

бу; 2) чи за спільною
 участю

 подруж
ж

я, тобто дж
ерелом набут-

тя майна є спільні сумісні кош
ти або спільна праця подруж

ж
я.

В загальних полож
еннях СК України спільна сумісна власність 

подруж
ж

я є саме те майно, яке набуте подруж
ж

ям за час ш
лю

бу. 
М

ож
на виділити, щ

о майно, яке належ
ало друж

ині, чоловіку до 
укладення ш

лю
бу, лиш

ається його особистим майном після вступу 
у ш

лю
б, є виключення, які пов’язані з певними обставинами.

Законодавством визначено, зокрема ч. 1 ст. 62 СК України: 
якщ

о майно друж
ини, чоловіка за час ш

лю
бу істотно збільш

илося 
у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грош

ових затрат 
або затрат другого з подруж

ж
я, воно у разі спору мож

е бути ви-

знане за ріш
енням суду об’єктом права спільної сумісної власності 

подруж
ж

я.
Суд визнає суттєві ознаки істотного збільш

ення вартості май-
на як об’єкта, його якісних характеристик (ухвала ВСУ від 19 липня 
2017 р. у справі №

 1007/11303/12).
Загалом ст. 70 СК України визначає рівними частки в майні. Ц

е оз-
начає, щ

о у разі розірвання ш
лю

бу кожен з подруж
ж

я має право на 
половину набутого майна —

 квартири. Суди відступають від загаль-
ного принципу рівності у таких випадках: квартира була куплена дру-
ж

иною чи чоловіком, але у період роздільного прож
ивання, коли вони 

фактично припинили сімейні відносини, але юридично в ш
лю

бі; квар-
тира придбана на особисті кош

ти одного з подруж
ж

я; якщ
о чоловік 

або друж
ина придбали квартиру за грош

і, виручені від продаж
у влас-

ного майна, квартира —
 це власність того, за чиї кош

ти вона придбана.
Відповідно до правових позицій, висловлених ВСУ у постановах 

від 16 грудня 2015 р. у справі №
 6-2641цс15 та від 25 листопада 2015 р. 

у справі №
 6-2333цс15, статус спільної сумісної власності подруж

-
ж

я визначається такими ознаками: 1) час набуття майна; 2) кош
ти, 

за які таке майно було набуте (дж
ерело набуття). Разом з цим ВСУ 

зауваж
ив: збільш

ення вартості майна та істотність такого збільш
ен-

ня підлягає з’ясуванню
 ш

ляхом порівняння на час виріш
ення спору 

вартості об’єкта до та після поліпш
ення.

Згідно із Законом України «П
ро приватизацію

 держ
авного ж

ит-
лового фонду», громадяни маю

ть право на приватизацію
 своєї ж

ит-
лової нерухомості. П

ри приватизації квартири вона автоматично 
стає спільною

 частковою
 власністю

 усіх учасників приватизації у 
рівних частинах. Звертаємо увагу на те, щ

о виділ часток відбува-
ється під час процедури приватизації або поділу майна у судовому 
порядку. Якщ

о при приватизації квартири особа відмовляється від 
своєї частки то вона втрачає таку мож

ливість у подальш
ому. 

Н
е підлягає розподілу квартира, приватизована одним з подруж

-
ж

я до ш
лю

бу.
Згідно із ж

итловим законодавством, особа, яка не є власником 
ж

итлового приміщ
ення і перестала бути у сімейних відносинах 

з власником, втрачає право на користування ж
итлом.

Згідно зі ст. 60 СК України, квартира, придбана чоловіком і дру-
ж

иною
 під час ш

лю
бу, вваж

ається спільною
 незалеж

но від того, 
на які кош

ти вона придбана та зареєстрована.
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О
б’єктом права спільної сумісної власності подруж

ж
я мож

е 
бути будь-яке майно, за винятком виключеного із цивільного обо-
роту. Так, навіть якщ

о правовстановлюючі та реєстраційні докумен-
ти оформлені на одного з подруж

ж
я, під час ш

лю
бу воно є об’єктом 

спільної власності. Винятки: квартиру було подаровано або отрима-
но в спадок. Якщ

о річ куплена за особисті кош
ти ж

інки чи чоловіка, 
то поділу така нерухомість не підлягає. 

Існую
ть випадки, коли чоловік і друж

инна маю
ть право виріш

и-
ти, щ

о усе або більш
а частина майна повинна залиш

итися у одного 
з них, відступивш

и від принципу рівності часток подруж
ж

я у спіль-
ній власності.

Способи поділу майна при розлученні: при досягненні подруж
-

ж
ям взаємної згоди про поділ майна мирним ш

ляхом; при зверненні 
до суду наявність спору між

 подруж
ж

ям про поділ квартири; мир-
ний спосіб передбачає усну чи письмову домовленість поділу.

Етапи врегулювання спору в суді: 1) подання позовної заяви; 
2) документи, щ

о підтвердж
ую

ть обставини позовних вимог (дово-
ди в суді, факти, докази, справедливість розгляду); 3) квартира від-
повідно оціню

ється у кількісній вартості; 4) судовий збір; 5) процес 
подання позову; 6) залучення в судове засідання експертів, свідків, 
спеціалістів; 7) винесення судового ріш

ення; 8) процес виконання 
або оскарж

ення ріш
ення; 9) зміни в записах про реєстрацію

 права 
власності.

М
ож

на виділити процедуру регулювання спору в двох позовних 
заявах щ

одо цивільного та сімейного спору. А саме: до складу поділу 
майна, згідно з абз. 1 п. 24 П

останови П
ленуму ВСУ №

 11, включа-
ється загальне майно подруж

ж
я, наявне на час розгляду справи, те, 

щ
о знаходиться у третіх осіб, та боргові зобов’язання.

Ділити спільну власність мож
на: під час ш

лю
бу; після розлучен-

ня; до розлучення.
Н

абуте подруж
ж

ям за час ш
лю

бу належ
ить друж

ині та чоловіко-
ві на праві спільної сумісної власності. Існує виключення, коли речі 
(майно) не входять до цивільного обороту.

У абз. 2 п. 23 П
останови П

ленуму ВСУ №
 11 спільною

 сумісною
 

власністю
 подруж

ж
я, зокрема, мож

уть бути: квартири, ж
илі й са-

дові будинки; земельні ділянки та насадж
ення на них, продуктивна 

і робоча худоба, засоби виробництва, транспортні засоби; грош
ові 

кош
ти, акції та інш

і цінні папери, паєнакопичення в ж
итлово-буді-

вельному, дачно-будівельному, гараж
но-будівельному кооперативі; 

грош
ові суми та майно, належ

ні подруж
ж

ю
 за інш

ими зобов’язаль-
ними правовідносинами, перелік не є вичерпним.

Розірвання ш
лю

бу не припиняє права спільної сумісної власно-
сті на майно. 

П
оділ через суд або на договірній основі. Згідно з правовою

 пози-
цією

 Верховного Суду України, викладеною
 у постанові від 18 трав-

ня 2016 р. у справі №
 6-3037цс15, домовленість про порядок корис-

тування спільним майном подруж
ж

я мож
е бути досягнута в усній, 

простій письмовій або письмовій нотаріальній формах, а договір 
про поділ спільного майна підлягає нотаріальному посвідченню

.
У судовому порядку поділ спільного майна подруж

ж
я відбува-

ється у загальному порядку ш
ляхом подання одним з подруж

ж
я по-

зовної заяви з відповідними вимогами.
Суд має право не виділяти деяке майно із спільної власності, 

ідеальні частки подруж
ж

я, коли речі немож
ливо розділити порів-

ну. Їх залиш
аю

ть у спільній частковій власності. Суди розглядаю
ть 

справу неодноразово по-різному. 
Крім того, у абз. 4 п. 30 П

останови П
ленуму ВСУ №

 11 роз’яс-
нено, щ

о під обставинами для справи потрібно розуміти не тільки 
випадки, коли один із подруж

ж
я не дбав про матеріальне забезпе-

чення сім’ї, приховав, знищ
ив чи пош

кодив спільне майно, витрачав 
його на ш

коду інтересам сім’ї, але і випадки, коли один із подруж
ж

я 
не мав з поваж

ної причини (навчання, ведення домаш
нього госпо-

дарства, догляд за дітьми, хвороба) самостійного заробітку чи дохо-
ду (ч. 1 ст. 60 СК України).

П
ри розлученні майно ділиться за згодою

 колиш
нього подруж

-
ж

я або у судовому порядку. Н
езваж

аючи на розірвання ш
лю

бу, ко-
лиш

нє подруж
ж

я має законне право поділити належ
не їм майно 

на власний розсуд, на підставі взаємної згоди ш
ляхом підписання 

договору. Договір про поділ квартири повинен бути нотаріально по-
свідчений.

Згідно зі ст. 69 СК України, подруж
ж

я має право поділити спіль-
не сумісне майно незалеж

но від розірвання ш
лю

бу (незалеж
но від 

розлучення).
Строки розгляду позову щ

одо поділу майна мож
е становити мі-

німум три роки, відлік починається з моменту, коли сторона дізна-
лась про поруш

ення її майнових прав. Зваж
аючи на судову практи-
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ку, мож
на зробити висновок, щ

о суд має право розглядати справу 
з дня відкриття провадж

ення протягом ш
істдесяти днів.

Багато спорів з приводу поділу майна подруж
ж

ям. Зустрічаю
ть-

ся у судовій практиці позитивні ріш
ення як на сторону позивача, 

так і відповідача. Н
емож

ливо визначити ріш
ення суду наперед, бо 

суд видає ріш
ення на основі доказової бази, як та або інш

а сторо-
на буде більш

 переконливою
 та котра доказами поставить у справі 

поділу конкретні факти. Визначення розміру часток зумовлю
ється 

доведенням через суд. 
Крім того, ВСУ у своїй постанові від 28 січня 2015 року 

№
 6-230 цс 14 сформував правову позицію, згідно з якою поряд 

із нормативним регулюванням правовідносин подруж
ж

я (чоловіка 
і ж

інки, які прож
ивають однією сім’єю, але не перебувають у ш

лю
бі 

між
 собою, або в будь-якому інш

ому ш
лю

бі) щ
одо майна, набутого до 

ш
лю

бу чи за час ш
лю

бу, закон у статтях Сімейного кодексу України 
передбачає мож

ливість договірного регулювання цих правовідносин.
Висновки. Тобто поділити квартиру подруж

ж
я мож

на різни-
ми способами. Законодавством передбачено багато мож

ливостей 
та способів врегулювання цих відносин. О

тж
е, спільна сумісна 

власність на річ (будинок, маш
ину, квартиру і будь-яке інш

е майно) 
означає, щ

о власниками речі є кілька людей (їх називаю
ть співвлас-

никами).
О

собливістю
 виступає конкретна ознака спільної власності —

 
усі власники маю

ть рівні права на річ; володіння, користування 
і розпорядж

ення спільною
 власністю

 повинно здійснюватися спів-
власниками за взаємною

 згодою
.

Враховуючи те, щ
о у випадку розлучення та поділу майна по-

друж
ж

я досить часто виникаю
ть труднощ

і у доказуванні придбання 
майна за особисті кош

ти одного з подруж
ж

я, варто зберігати відпо-
відні документи, щ

о мож
уть бути використані як докази у суді.

Варто виділити рівні права на майно, наж
ите в ш

лю
бі, тобто при 

розірванні ш
лю

бу (розлученні) подруж
ж

я мож
е ставити питання 

про поділ майна в рівних частках.
П

оділити спільне майно мож
на: не розриваючи ш

лю
б, тобто під 

час перебування в ш
лю

бі; після розлучення. В різних випадках май-
но мож

на ділити ш
ляхом укладення договору чи за взаємною

 зго-
дою

. Тобто суд вправі в ряді випадків залиш
ити одному з подруж

ж
я 

більш
е, а інш

ому відповідно менш
е майна.

Згідно із змінами в законодавстві після 2014 р., ж
итло, набуте 

одним із подруж
ж

я за час ш
лю

бу внаслідок його приватизації від-
повідно до Закону України «П

ро приватизацію
 держ

авного ж
итло-

вого фонду», земельна ділянка, набута ним (нею
) внаслідок при-

ватизації, або одерж
ана внаслідок приватизації земельних ділянок 

держ
авних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 

установ та організацій, або одерж
ана із земель держ

авної і кому-
нальної власності в меж

ах норм безоплатної приватизації, визначе-
них Земельним кодексом України, є особистою

 приватною
 власні-

стю
 чоловіка (друж

ини).
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Н
а сьогодні розвиток економіки досить складно уя-

вити без існування конкуренції, щ
о забезпечує формування здоро-

вого ринкового середовищ
а. Запровадж

ення і захист конкурентних 
відносин є одним з пріоритетних завдань держ

ави. Україна з перш
их 

кроків незалеж
ності розглядає підтримку економічної конкуренції 

та боротьбу з монополізмом як найваж
ливіш

і ш
ляхи побудови роз-

виненої ринкової економіки [3].
Конкуренція є двигуном наукового прогресу та механізмом 

сприяння економічному розвитку. Н
едостатньо інтенсивна конку-

ренція зумовлю
є відсутність мотивації у суб’єктів господарювання 

щ
одо зниж

ення витрат, пош
уку нових ринків збуту, запровадж

ен-
ня інновацій і, як наслідок, неефективну роботу галузі, в якій дію

ть 
такі підприємства. Водночас монопольне становищ

е певної компа-
нії мож

е призвести до невигідних умов для інш
их учасників ринко-

вих відносин. За таких обставин держ
ава за допомогою

 конкурент-
ної політики покликана віднайти необхідний баланс та забезпечити 
оптимальне регулювання [4].

Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтуєть-
ся на нормах, установлених Конституцією

 України, і складається 
із Закону України «П

ро захист економічної конкуренції», законів 
України «П

ро Антимонопольний комітет України», «П
ро захист від 

недобросовісної конкуренції» та інш
их нормативно-правових актів, 

прийнятих відповідно до цих законів [2].
Варто зазначити, щ

о ухвалення Закону України «П
ро захист еко-

номічної конкуренції» від 11.01.2001 р. є значним кроком на ш
ля-

ху створення ефективної системи захисту економічної конкуренції, 
обмеження монополізму в господарській діяльності, забезпечення 
функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних 
відносин. Ц

ей Закон визначає: які дії суб’єктів господарювання вва-
ж

аються антиконкурентними узгодженими діями, вчинення яких за-
боронено; щ

о вваж
ається монопольним становищ

ем на ринку; які дії 
органів влади та місцевого самоврядування мож

уть бути розцінені як 
антиконкурентні; яка діяльність суб’єктів господарювання є обмеж

у-
вальною та дискримінаційною; порядок здійснення контролю за кон-
центрацією суб’єктів господарювання та надання дозволу на таку 
концентрацію; порядок розгляду справ про поруш

ення законодавства 
про захист економічної конкуренції; відповідальність за поруш

ення 
законодавства про захист економічної конкуренції; порядок виконан-
ня та оскарження ріш

ень органів Антимонопольного комітету [5].
Так, у ст. 1 Закону України «П

ро захист економічної конкурен-
ції» поняття економічної конкуренції (конкуренція) визначаєть-
ся як змагання між

 суб’єктами господарювання з метою
 здобуття 

завдяки власним досягненням переваг над інш
ими суб’єктами го-

сподарювання, внаслідок чого спож
ивачі, суб’єкти господарювання 

маю
ть мож

ливість обирати між
 кількома продавцями, покупцями, 

а окремий суб’єкт господарювання не мож
е визначати умови оборо-

ту товарів на ринку [2].
Також

 в меж
ах даного питання важ

ливим є визначення конку-
рентних відносин між

 суб’єктами господарювання від існування 
яких безпосередньо залеж

ить забезпечення дієвості конкурентного 
механізму в ринковій економіці. П

ід поняттям «конкурентні від-
носини» розумію

ться відносини між
 суб’єктами господарювання, 

в основі яких леж
ать економічне суперництво та боротьба за найви-

гідніш
і умови виробництва та збуту товарів, надання послуг, за при-

власнення найбільш
их прибутків, під час чого стихійно регулюю

ть-
ся пропорції суспільного виробництва та дотримується конкурен-
ційне законодавство.

Конкурент
ні відносини виникаю

ть на всіх ланках функціонуван-
ня господарського обороту: 1) під час виробництва товарів (робіт, 
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послуг) та їх реклами; 2) у процесі вибору суб’єктами господарю
-

вання контрагентів —
 постачальників комплектувальних виробів, 

сировини, обладнання, продавців унікальних технологій, а також
 

підприємств-збутовиків та ін.; 3) при збуті товарів спож
ивачам та їх 

післяпродаж
ному обслуговуванні тощ

о [6].
Доцільним буде висвітлити основні ознаки двох таких проти-

леж
ностей, як конкурентні відносини та монополізація товарних 

ринків, щ
о наведено у т

абл. 1.

Таблиця 1
№п/п

О
знаки конкурентних 

відносин
О

знаки монополізації

1
Ефективне 

викори-
стання та розміщ

ен-
ня ресурсів

Н
еефективне 

розміщ
ення 

ресурсів, 
щ

о 
пов’язано із завищ

енням рівня витрат, бло-
кування доступу до ресурсів і тим самим 
встановлення бар’єрів входж

ення на ринок

2
Диверсифікація 

ді-
яль ності

Імовірність здійснення антиконкурентних 
узгодж

ених дій, концентрації, в т. ч. інте-
грації

3
О

рієнтація на потре-
би спож

ивачів
Імовірність застосування цінової дискримі-
нації на основі сегментації ринків за спож

и-
вчим принципом

4

Конкурентна бороть-
ба 

за 
найвигідніш

і 
умови 

виробництва 
та збуту товарів, на-
дання послуг, за при-
власнення 

найбіль-
ш

их прибутків

Конкурентна боротьба мож
е сприяти кон-

центрації суб’єктів господарювання і утво-
ренню

 монополій

Конкурентні відносини, які існую
ть при конкурентній бороть-

бі, передбачаю
ть складні зв’язки між

 учасниками ринку. У випад-
ку інтегрованих структур, яким притаманне володіння значною

 
часткою

 ринку, такі конкурентні відносини перетворюю
ться на 

монополізацію
 ринку, яка виникає в разі захоплення суб’єктом 

господарювання монопольного чи доміную
чого становищ

а, під-
тримання чи посилення його. Якщ

о розцінювати конкуренцію
 як 

безпосередню
 взаємодію

, то фактором пригнічення обох суб’єктів 
господарювання мож

е бути застосування монопольно заниж
ених 

цін, в результаті чого блокується доступ до ринку інш
их суб’єктів 

господарювання, а за умови конкуренції такою
 хиж

ацькою
 пове-

дінкою
 мож

е бути ліквідований ініціатор боротьби з конкурента-
ми. Якщ

о розцінювати конкуренцію
 як взаємодію

 через ресурси, 
то прикладом монополізації мож

е бути монополізація доступу до 
ресурсів, необхідних для входж

ення на певний ринок, і як наслі-
док, виникнення бар’єру для входж

ення на ринок нових струк-
тур. Той фактор, щ

о в умовах конкуренції ріст кож
ної з популя-

цій проходить з менш
ою

 ш
видкістю

 за присутності інш
ої, ш

ироко 
використовується під час створення та підтримки конкурентного 
середовищ

а. Ц
е поясню

ється тим, щ
о в умовах конкурентної бо-

ротьби підприємства змуш
ені розвивати конкурентні відносини 

зі своїми контрагентами, оптимально використовувати ресурси, 
забезпечувати потреби спож

ивачів, не отримувати надприбутки, 
дж

ерелом яких будуть монопольно високі чи монопольно низькі 
ціни, зниж

ена якість товарів, робіт, послуг, приховування частини 
прибутку тощ

о. За таких умов необґрунтований ріст суб’єктів го-
сподарювання гальмуватиметься [7].

Доцільним в меж
ах даної теми є розкриття поняття суб’єкта 

конкурентних правовідносин. Н
ими мож

уть бути будь-які суб’єк-
ти господарювання, спож

ивачі, а також
 спеціально уповноваж

е-
ні держ

авні органи, зокрема Антимонопольний комітет України 
та ін.Відповідно до ст. 1 Закону України «П

ро захист економічної кон-
куренції» суб’єктом господарювання визнається: «ю

ридична особа 
незалеж

но від організаційно-правової форми та форми власності 
чи фізична особа, щ

о здійсню
є діяльність з виробництва, реаліза-

ції, придбання товарів, інш
у господарську діяльність, у тому числі 

яка здійсню
є контроль над інш

ою
 ю

ридичною
 чи фізичною

 особою
; 

група суб’єктів господарювання, якщ
о один або декілька з них здій-

снюю
ть контроль над інш

ими. Суб’єктами господарювання визна-
ю

ться також
 органи держ

авної влади, органи місцевого самовряду-
вання, а також

 органи адміністративно-господарського управління 
і контролю

 в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, при-
дбання товарів чи інш

ої господарської діяльності...».
Таким чином, суб’єктами конкурентних відносин мож

уть бути:
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—
 юридичні 

особи 
будь-якої 

організаційно-правової 
форми 

та форми власності, фізичні особи, щ
о здійснюють діяльність з вироб-

ництва, реалізації, придбання товарів, інш
у господарську діяльність;

—
 ю

ридичні та фізичні особи, щ
о здійснюю

ть контроль над ін-
ш

ими фізичними чи ю
ридичними особами;

—
 група суб’єктів господарювання, якщ

о один або декілька з них 
здійснюю

ть контроль над інш
ими;

—
 органи держ

авної влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, а також

 органи адміністративно-господарського управління 
і контролю

 в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, при-
дбання товарів чи інш

ої господарської діяльності;
—

 спож
ивачі;

—
 спеціально уповноваж

ені органи, зокрема органи Антимоно-
польного комітету України [8].

Загалом конкуренція має позитивну і негативну сторони (про-
яви). Конкуренція у позитивному розумінні стимулю

є суб’єктів 
господарювання до ефективної діяльності з метою

 забезпечення 
спож

ивачів товарами (послугами) високої якості, у необхідній кіль-
кості та асортименті та за доступними цінами. Така конкуренція 
називається нормальною

, добросовісною
. Вона вимагає від суб’єк-

тів господарювання вдосконалювати виробництво товарів (робіт, 
послуг) щ

одо їхньої якості, асортименту, доступності цін для насе-
лення, аби не втратити своїх спож

ивачів. Добросовісна конкуренція 
прийнятна для спож

ивачів і суспільства в цілому, оскільки сприяє 
підвищ

енню
 ж

иттєвого рівня та прогресу в економіці.
Водночас для суб’єктів господарювання участь у конкуренції, 

конкурентній боротьбі є досить виснаж
ливою

. Аби полегш
ити собі 

цю
 боротьбу, деякі з них починаю

ть використовувати несумлінні 
способи конкурентної боротьби. Таку конкуренцію

 називаю
ть не-

добросовісною
, непорядною

.
Н

едобросовісна 
конкуренція 

нехтує 
інтересами 

спож
ивачів 

та інш
их учасників ринкових відносин. Вона мож

е призводити до 
погірш

ення якості товарів (робіт, послуг), зменш
ення їх асорти-

менту; дозволяє отримувати незароблений прибуток. Коли нечесна 
конкуренція призводить до монополізації ринку підприємцем, який 
її застосовує, то виникає монополізм [10].

У звіті Антимонопольного комітету України за 2017 р. зазначено, 
щ

о в 2017 р. органами Антимонопольного комітету було припинено 

256 поруш
ень Закону України «П

ро захист від недобросовісної кон-
куренції». З них —

 81 поруш
ення у вигляді недобросовісної конку-

ренції, стосовно яких Комітетом прийнято ріш
ення про накладення 

ш
трафних санкцій, та 175 —

 дій, щ
о містили ознаки таких пору-

ш
ень, які було припинено відповідно до наданих органами Комітету 

рекомендацій суб’єктам господарювання.
Так, до прикладу мож

на навести справу за заявою
 уповноваж

е-
ного представника компанії «Ф

рателлі М
артіні Секондо Луїдж

і» 
про недобросовісну конкуренцію

 у діях ТО
В «ТД “П

родресурс 
ЛТД”» та I.C.S. «BulgariW

inery» (селищ
е Твардиця, Республіка 

М
олдова) щ

одо неправомірного використання сукупності доміну-
ю

чих позначень на етикетках ігристого вина «CAN
TI» під час його 

реалізації в Україні, щ
о мож

е призвести до зміш
ування з діяльніс-

тю
 заявника. П

о даній справі ріш
енням №

 79-р від 14.03.2017 р. 
визнано, щ

о ТО
В «ТД “П

родресурс ЛТД”» вчинило поруш
ення, 

передбачене статтею
 4 Закону України «П

ро захист від недобро-
совісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу (згоди) 
компанії «Ф

рателлі М
артіні Секондо Луїдж

і C.n.A. BiaСантаРа-
дегонда» (м. М

ілан, Республіка Італія) зовніш
нього оформлення 

етикеток виноробної продукції «CAN
TI», яке раніш

е почала ви-
користовувати компанія «Ф

рателлі М
артіні Секондо Луїдж

і C.n.A. 
BiaСантаРадегонда» для виноробної продукції «CAN

TI», щ
о мож

е 
призвести до зміш

ування з її діяльністю
. Даним ріш

енням на від-
повідача —

 ТО
В «ТД “П

родресурс ЛТД”», було накладено ш
траф 

у розмірі 19,9 тис. грн [9].
Як підсумок сказаного варто зазначити, щ

о, як і в попередні 
роки, найбільш

а частина поруш
ень суб’єктами конкурентних від-

носин антимонопольного законодавства на сьогодні припадає на 
зловж

ивання монопольним (домінуючим) становищ
ем, антиконку-

рентні узгодж
ені дії та недобросовісну конкуренцію

.
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Актуальність обраної теми зумовлена важ
ливістю

 
аналізу місцевих податків і зборів як основних чинників поповнення 
місцевих бюдж

етів та освітлення реалізації муніципальної рефор-
ми. З інш

ого боку, питання місцевого оподаткування є важ
ливим 

інструментом функціонування та розвитку місцевого самовряду-
вання, яке зазнало значних змін внаслідок муніципальної реформи.

За останні роки податкова система зазнала значних змін. Так, 
якщ

о до грудня 2010 р. місцеве оподаткування регламентувалося За-
коном України «П

ро систему оподаткування» та Декретом Кабінету 
М

іністрів України «П
ро місцеві податки і збори», то з січня 2011 р. 

внаслідок прийняття П
одаткового кодексу України (далі —

 П
К Укра-

їни) зазначені нормативні акти втратили чинність. Внаслідок змін 
система місцевого оподаткування була реорганізована та децентра-
лізована: кількість місцевих податків та зборів зменш

илась. Згідно зі 
ст. 10 П

К України, станом на 2018 р. до місцевих податків належ
ать: 

податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів: збір за міс-
ця паркування транспортних засобів і туристичний збір [1; 2].

П
роаналізувавш

и законодавство щ
одо місцевих податків після 

прийняття П
К України, мож

на зробити висновок, щ
о причина змен-

ш
ення їх кількості полягає у неефективності більш

ості місцевих по-
датків та зборів, тобто витрати на їх адміністрування перевищ

ували 
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суми надходж
ення до місцевих бюдж

етів від таких платеж
ів. І ре-

формування цієї сфери має розш
ирити податкову базу, щ

об спри-
яти зміцненню

 фінансування місцевих органів влади.
М

уніципальна реформа в Україні, щ
о триває з 2014 р. по тепе-

ріш
ній час, розвинула співробітництво громад, в результаті чого 

у фінансовому аспекті вона буде сприяти реалізації інтересів тери-
торіальних громад, від імені яких дію

ть органи місцевого самовря-
дування, через місцеві податки і збори, щ

о є виключно їх бюдж
ет-

ним фундаментом. Ц
і надходж

ення від місцевих податків і зборів 
забезпечуватимуть проведення необхідної політики для покращ

ен-
ня соціального, економічного та культурного розвитку територіаль-
них громад [3].

Стосовно місцевого оподаткування України, то його фундамент 
складається крім національного законодавства також

 з принципів 
Європейської хартії місцевого самоврядування (1985 р.), яку Верхо-
вна Рада України ратифікувала в 1997 р. Згідно зі ст. 9 Європейської 
хартії місцевого самоврядування, частина фінансових ресурсів ор-
ганів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих 
податків та зборів, розмір яких вони мож

уть встановлювати в ме-
ж

ах закону. Загалом ця стаття вимагає, щ
об принаймні частина до-

ходів місцевих бюдж
етів формувалась за рахунок місцевих податків, 

ставки яких маю
ть визначатись органами місцевого самоврядуван-

ня, тож
 це вваж

ається значною
 гарантією

 самостійності органів міс-
цевого самоврядування [4].

В Україні активно впровадж
ую

ться реформи, кінцевою
 метою

 
яких є децентралізація. Ц

і процеси крок за кроком забезпечую
ть ос-

нову для рівномірного розвитку територій та успіш
ної країни. О

дин 
з найваж

ливіш
их викликів сьогодення —

 формування спромож
них 

громад та ефективного самоврядування. В результаті децентраліза-
ції об’єднані громади отримали додаткові фінансові ресурси. В гро-
мадах залиш

аю
ться наступні податки: 60 %

 податку на доходи фі-
зичних осіб; 5 %

 акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 
100 %

 єдиного податку; 100 %
 податку на майно (нерухомість, земля, 

транспорт).
Європейська практика доводить, щ

о на рівні територіальних гро-
мад мож

на створити сприятливі умови для економічного розвитку, 
розвитку підприємництва задля дієвої економічної складової, важ

-
ливим елементом якої є малий і середній бізнес. 

Станом на 10 вересня 2018 р. вж
е створено 831 об’єднану терито-

ріальну громаду, з яких 126 очікую
ть ріш

ення Ц
ВК про призначен-

ня перш
их виборів [5]. О

б’єднана територіальна громада як форма 
організації місцевого самоврядування має низку безперечних пере-
ваг, зокрема: отримання більш

ого обсягу фінансування, зміцнення 
організаційного та кадрового потенціалу органів місцевого само-
врядування; створення спромож

них територіальних громад є плат-
формою

 для децентралізації влади, внаслідок якої органи місцевого 
самоврядування отримую

ть реальну владу на місцях; урівноваж
ен-

ня мож
ливостей різних територій завдяки усуненню

 диспропорції 
в обсягах фінансування; в кінцевому підсумку ефективна організа-
ція місцевого самоврядування є необхідною

 умовою
 для подальш

ої 
демократизації держ

авних інститутів, розвитку прямої демократії 
на місцевому рівні [6].

М
ісцеві податки і збори —

 це обов’язкові платеж
і, щ

о встанов-
люю

ться сільськими, селищ
ними, міськими радами згідно законо-

давства, які повинні справлятись в меж
ах відповідних адміністра-

тивно-територіальних одиниць і зараховуватися до їх бюдж
етів. 

У між
народній термінології місцеві податки і збори визначаю

ться 
як локальні податки і є основою

 дохідної частини місцевих бюдж
е-

тів більш
ості західних держ

ав. М
ісцеві органи влади в багатьох кра-

їнах (СШ
А, Ф

ранція, Італія) наділені правом самостійно встановлю-
вати місцеві податки та збори.

У різних країнах неоднакова кількість місцевих податків і збо-
рів, наприклад, у Великій Британії всього один місцевий податок —

 
із нерухомого майна, натомість у Бельгії —

 понад 100 податків і збо-
рів, у Н

імеччині —
 45, Ф

ранції —
 50, Італії —

 близько 70 [7, 37–42].
Зокрема, в Японії існую

ть три основні місцеві податки: підпри-
ємницький, корпоративний муніципальний та зрівняльний, щ

о є 
фіксованою

 сумою
, розмір якої залеж

ить від розміру капіталу ю
ри-

дичної особи та чисельності працюючих. У CШ
А запровадж

ено такі 
місцеві податки: з продаж

у, місцевий прибутковий, на прибуток 
корпорацій, на спадок і майновий.

Стосовно формування місцевих бюджетів в Італії, мож
на сказати, 

щ
о місцеві органи влади мають право вводити та скасовувати місцеві 

податки, які дозволені законом, але з урахуванням того, щ
о централь-

ні органи влади встановлюють максимальну ставку. Тут місцеві бю-
джети складаються з прибуткового податку, податку на рекламу.
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Досвід Іспанії вказує, щ
о, створюючи власну політику на Зако-

ні «П
ро місцеві фінанси», місцеві органи влади стягую

ть п’ять по-
датків: на нерухомість, на бізнес, на транспортні засоби, на будівлі 
та податок на зростання вартості землі у містах. П

ерш
і три подат-

ки є загальнообов’язковими, а інш
і два мож

уть застосовуватися на 
розсуд місцевих органів влади. В усіх випадках місцева влада само-
стійно визначає розмір податкових ставок, але у встановлених зако-
нодавством меж

ах. 
П

одаткова система територіальних одиниць у Ф
ранції також

 
становить інтерес, наприклад, французькі органи місцевої влади 
маю

ть право визначати ставки місцевих податків при формуванні 
бюдж

ету на майбутній рік, але їхня величина не мож
е перевищ

увати 
законодавчо встановленого максимуму.

В наш
 час місцеві податки і збори в Україні практично не вико-

ную
ть ні фіскальної, ні регулюючої функції, оскільки місцеві ради, 

насамперед наймасовіш
і —

 сільські і селищ
ні, щ

о становлять 91 %
 

від загальної кількості місцевих рад, не маю
ть ж

одного серйозного 
об’єкта оподаткування за ствердж

еннями деяких вчених. Ц
е дово-

дить, щ
о система місцевого оподаткування потребує реорганізації 

і вона повинна спрямовуватися в перш
у чергу на забезпечення зміц-

нення фінансової бази місцевого самоврядування.
Н

а прикладі досвіду іноземних країн зі справляння податку на 
нерухомість мож

на зазначити, щ
о цей податок там успіш

но засто-
совується, оскільки він є вагомою

 статтею
 доходної частини місце-

вих бюдж
етів. Він забезпечує 38 %

 надходж
ень до місцевих бюдж

е-
тів у Канаді (в окремих провінціях —

 до 81 %
), 33 %

 —
 у Ф

ранції 
та близько 30 %

 у СШ
А (від 10 до 70 %

 залеж
но від ш

тату). В країнах 
з економікою

, щ
о розвивається, податок на нерухоме майно стано-

вить 40–80 %
 платеж

ів до місцевих бюдж
етів [8, 28].

Досвід П
ольщ

і свідчить про те, щ
о запровадж

ення такого по-
датку підвищ

ить щ
орічно рівень ВВП

 приблизно на 1 %
 або рі-

вень загальних доходів громадян на 15 %
. П

одаток на нерухомість 
в П

ольщ
і є одним з найбіліш

их дж
ерел надходж

ень до бюдж
етів 

найниж
чої ланки. Зокрема, надходж

ення від нього до місцевих бю
-

дж
етів становить більш

е 3 млн дол. СШ
А на рік, або понад 15 %

 
загальних доходів бюдж

етів найниж
чої ланки чи 45 %

 доходів 
із власних дж

ерел (без надходж
ень від субвенцій і розподілу по-

датків). Більш
ість країн світу при визначенні бази оподаткування 

цього податку використовую
ть ринкову вартість оподатковуваних 

об’єктів.
П

одатковий кодекс України передбачає, щ
о базою

 оподаткуван-
ня є загальна площ

а об’єкта нерухомості (ж
итлової чи неж

итлової, 
в тому числі його часток). Ц

е породж
ує певні проблеми, пов’язані 

з тим, щ
о нерухомість мож

е бути різною
 за певними критеріями 

(вартість, якість тощ
о).

Стосовно місцевого самоврядування в України варто зазначити, 
щ

о держ
ава надає їм право встановлювати лиш

е ставки (тверді/про-
порційні), пільги та тарифи на місцеві податки і збори. П

раво вста-
новлювати місцеві податки та збори, закріплене відповідно до ст. 143 
Конституції України, надається органам місцевого самоврядування. 
Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування ці 
питання виріш

ую
ться виключно на пленарних засіданнях сільської, 

селищ
ної, міської рад [9; 10].

М
ісцеві ради беруть на себе обов’язок установлювати єдиний по-

даток та податок на майно (в частині транспортного податку та пла-
ти за землю

). Тоді як питання щ
одо встановлення податку на майно 

(в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичного збору виріш

ую
ть місцеві ради в меж

ах своїх 
повноваж

ень, визначених П
К України.

Всі місцеві податки і збори повинні відповідати одному з основ-
них принципів «ефективному податковому витрачанню», яке ре-
алізується у створенні умов для розвитку освітньої, культурної та ін-
ш

их сферах ж
иття, за рахунок сплачених кош

тів платниками. Тож
 до 

бюдж
ету територіальної громади повинні надходити лиш

е ті кош
ти, 

щ
о були зібрані з баз оподаткування, розташ

ованих на відповідній 
території, але якщ

о суб’єкти господарювання функціоную
ть не на те-

риторії однієї територіальної одиниці, а декількох, то виникає питан-
ня щ

одо перекладання податкового обов’язку з одних територіаль-
них одиниць на інш

і. З інш
ої сторони, встановлювати індивідуальні 

пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних 
осіб та фізичних осіб —

 підприємців і фізичних осіб або звільняти їх 
від сплати таких податків та зборів органи місцевого самоврядуван-
ня не маю

ть права відповідно до пп. 12.3.7 ст. 12 П
К України. 

За загальним правилом ставки місцевих податків та зборів вста-
новлюю

ться місцевими органами влади, які повинні ухвалити і оп-
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рилюднити відповідне ріш
ення до 15 липня календарного року, щ

о 
передує бюдж

етному періоду, в якому планується застосування 
встановлених місцевих податків та зборів або змін до них, —

 це де-
кларується у пп. 12.3.4 ст. 12 П

К України. Н
езваж

аючи на вищ
еза-

значену інформацію
, у 2017 р. цей пункт не застосовується [11]. 

Якщ
о місцеві органи влади ухвалять ріш

ення про зміни в опо-
даткуванні місцевими податками та зборами, то такі ріш

ення, незва-
ж

аючи на цей пункт, набудуть чинності безпосередньо у 2017 р., а не 
у 2018-му, як це мало бути за чинними раніш

е правилами. З 1 січня 
2017 р. і допоки місцева влада не внесе зміни до діючих полож

ень 
справляння податків та зборів щ

одо нових правил оподаткування 
ставки податку на нерухомість та паркувального збору застосову-
ю

ться з коефіцієнтом 0,5.
П

оки не будуть прийняті нові ріш
ення щ

одо справляння міс-
цевих податків та зборів, такі податки та збори справлятимуться 
за мінімальними ставками. Також

 слід зауваж
ити, щ

о офіційно оп-
рилюднене ріш

ення про встановлення місцевих податків та зборів 
є основним нормативно-правовим актом з питань оподаткування 
місцевими податками та зборами на території відповідної терито-
ріальної громади, протягом 10 днів з дня оприлюднення ріш

ення 
про встановлення місцевих податків та зборів його копію

 потрібно 
надіслати до контролюючого органу, в якому перебуваю

ть на обліку 
платники відповідних місцевих податків та зборів. 

Н
а відміну від загальнодерж

авних аналогів, місцеві податки 
і збори надходять лиш

е до місцевих бюдж
етів, незначні за обсягом 

надходж
ень, їх сплата мож

е бути періодичною
 або одноразовою

, 
вони мож

уть мати цільове призначення (бути впровадж
еними на 

відш
кодування витрат територіальних громад). Безперечно, місцеві 

податки та збори є регулятором перерозподілу ВВП
 у країні, вони 

впливаю
ть як на економічні та соціальні процеси в регіонах, так і на 

рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Сучас-
ний стан місцевих податків та зборів мож

на охарактеризувати як 
щ

е незакінчений процес реформування системи місцевого оподат-
кування України, щ

о має на меті модернізацію
 податкової системи 

для виріш
ення проблематики поповнення місцевих бюдж

етів з ура-
хуванням європейських вимог щ

одо цього.
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Ф
ункціонування місцевого самоврядування повні-

стю
 за своєю

 суттю
 не спрямоване на реалізацію

 його головного 
призначення —

 створення та підтримку сприятливого ж
иттєвого 

середовищ
а, необхідного для всебічного розвитку людини, надання 

меш
канцям територіальних громад якісних та доступних публічних 

послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади [9].
Система заходів регіональної податкової політики повинна бути 

спрямована на реалізацію
 інтересів держ

ави стосовно регіонів і вну-
тріш

ніх інтересів самих регіонів. Регіональній податковій політиці 
також

 належ
ить особливе місце в питаннях адаптації податкової 

політики України до вимог ЄС [14].
У сучасних умовах вітчизняний туризм є невід’ємною

 складо-
вою

 світового туризму, одним із пріоритетних напрямів розвитку 
економіки та культури, а держ

ава, у свою
 чергу, створю

є умови для 
туристичної діяльності [7]. Туристична галузь в Україні мож

е і по-
винна стати тією

 галуззю
, щ

о забезпечуватиме реалізацію
 ринко-

вих механізмів та надходж
ення кош

тів до місцевих і держ
авного 

бюдж
етів.

М
етою

 дослідж
ення є відображ

ення фіскального значення міс-
цевих податків у виконанні покладених на місцеві органи самовря-
дування функцій із фінансування виробничої та соціальної інфра-
структури та комунально-побутового обслуговування населення. 
О

собливу увагу приділено сучасному стану реалізації та порядку 

справляння туристичного збору в Україні згідно з нормами подат-
кового законодавства. Виявлено недоліки та ю

ридичні колізії, щ
о іс-

ную
ть у законодавстві, у тому числі у П

одатковому кодексі України 
(далі —

 П
К України) стосовно надання статусу платника туристич-

ного збору окремим категоріям фізичних осіб, наданням пільг тощ
о.

До виключної компетенції сільських, селищ
них та міських рад 

належ
ить встановлення місцевих податків і зборів [5], за рахунок 

яких формується частина фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування, розмір яких встановлю

ється в меж
ах закону [1].

Туристичний збір є факультативним (необов’язковим для ухва-
лення місцевою

 владою
) місцевим збором, не новим у податковій 

системі України. П
одібний вид місцевого збору запровадила місце-

ва влада більш
ості міст, селищ

 та навіть невеличких сіл, тому цій 
темі присвячена значна кількість наукових праць.

П
роблеми та перспективи реалізації місцевих зборів, зокрема 

туристичного збору, в податковій практиці розглядаю
ть такі укра-

їнські вчені: Н
. Хатнюк, С. Скибенко, О

. П
окатаєва та інш

і.
Відповідно до попереднього законодавства на території місцевих 

громад в Україні мало справлятися 2 місцеві податки (податок на 
рекламу та комунальний податок) та 12 зборів (збір із власників со-
бак, ринковий збір, збір за право проведення кіно- та телезйомок 
та ін.) [10; 11]. П

роте нормами П
К України скасовано майж

е усі види 
місцевих податків і зборів і запровадж

ено місцеві податки , до яких 
належ

ать податок на майно та єдиний податок, а до місцевих зборів 
належ

ать збір за місця для паркування транспортних засобів та ту-
ристичний збір.

До набуття чинності П
К України 1 січня 2011 р. діяли курорт-

ний та готельний збір зі схож
ою

 системою
 адміністрування, щ

о 
були передбачені Законом України «П

ро систему оподаткування» 
від 25 червня 1991 р. та Декретом Кабінету М

іністрів України «П
ро 

місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р., згодом їх замінено 
на екскурсійно-туристичний збір, щ

о діяв на основі внесення змін 
Законом України «П

ро охорону культурної спадщ
ини» від 8 червня 

2000 р. [8].
Так, замість курортного та готельного зборів (потім екскурсій-

но-туристичного), щ
о справлялися в Україні на території деяких 

областей курортної належ
ності, запровадж

ено туристичний збір, 
який, на відміну від своїх «попередників», мож

е справлятися на всій 
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території України, якщ
о на території адміністративно-курортної 

одиниці є чинне ріш
ення сільської, селищ

ної або міської рад про 
встановлення туристичного збору [15].

Згідно з нормами Конституції України, органи місцевого са-
моврядування встановлюю

ть місцеві податки і збори відповідно 
до закону, проте встановлення туристичного збору є правом, а не 
обов’язком сільських, селищ

них, міських рад або рад об’єднаної 
територіальної громади (далі —

 О
ТГ), створеної згідно із законом 

та перспективним планом формування територій громад [2].
Також

 відповідно до змін від 2015 р. у Бюдж
етному кодексі Укра-

їни, полож
ення розділу місцевих бюдж

етів доповнено пунктом про 
туристичний збір, щ

о зараховується до бюдж
етів місцевого само-

врядування і становить частину доходів загального фонду бюдж
етів 

міст районного значення, сільських та селищ
них бюдж

етів [4].
За даними Всесвітньої організації туризму при О

О
Н

 (W
orld 

Tourism
 O

rganization, U
N

W
TO

) у 2008 р. Україна входила до десят-
ки лідерів між

народного туризму за кількістю
 відвідувань і посідала 

7 місце у світі. У звіті 2017 р. вищ
евказана організація зазначила, 

щ
о кількість туристів, які приїхали до України, збільш

илась на 6,7 %
 

у порівнянні з 2016 р., проте тепер Україна посідає 20 місце у рей-
тингу між

народного відвідування, щ
о і є підставою

 для необхідно-
сті вдосконалення механізму правового регулювання туристичної 
діяльності [12].

Саме тому реформування оподаткування у сфері туризму та над-
ходж

ення туристичного збору —
 один із важ

ливих кроків до розбу-
дови економічної стабільності країни. П

одаток покликаний розви-
вати вітчизняний туризм та зміцнювати місцеві бюдж

ети.
П

латниками збору є громадяни України, іноземці, а також
 осо-

би без громадянства, які прибуваю
ть на територію

 адміністратив-
но-територіальної одиниці, на якій діє ріш

ення сільської, селищ
ної, 

міської ради або ради О
ТГ та отримую

ть (спож
иваю

ть) послуги 
з тимчасового прож

ивання (ночівлі) із зобов’язанням залиш
ити 

місце перебування в зазначений строк [3].
Крім того, не слід плутати поняття «місця перебування», тобто 

адміністративно-територіальної одиниці, на території якої особа 
прож

иває протягом певного строку, та «місця прож
ивання» —

 ж
ит-

ло, розташ
оване на території адміністративно-територіальної оди-

ниці, в якому особа прож
иває [6].

Ставка туристичного збору встановлю
ється у розмірі від 0,5 до 

1 %
 від бази справляння збору, тобто вартості всього періоду про-

ж
ивання з урахуванням П

ДВ [3], проте, зваж
аючи на необхідність 

збільш
ення фондів місцевих бюдж

етів, встановлю
ється максималь-

на ставка збору.
Справляння збору здійсню

ється під час надання послуг, пов’яза-
них з тимчасовим прож

иванням. Сума збору зазначається податко-
вим агентом окремим рядком у рахунку (квитанції) на прож

ивання 
і не мож

е бути вказана як така, щ
о вж

е входить у вартість послуги.
П

ерелік осіб, щ
о звільнені від сплати збору визначено п. 268.2.1 

ст. 268 П
К України, у тому числі це особи, які прибули за путівками 

(курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію
 до акреди-

тованих та ліцензованих лікувально-профілактичних, фізкультур-
но-оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощ

о [3]. Анало-
гічно виникає питання щ

одо обов’язковості сплати туристичного 
збору особами, які прибули за путівками у будинки або ж

 бази від-
починку, адж

е для таких осіб ж
одних пільг чи звільнення від сплати 

збору не передбачено. Дана норма законодавства потребує доопра-
цювань задля запобігання непорозумінь. Крім того, залиш

ається 
невизначеним питання щ

одо обов’язковості сплати збору особами, 
які прибули на територію

 певного регіону, де справляється тури-
стичний збір, на навчання чи проходж

ення практики. Також
 існу-

ю
ть певні проблеми з мож

ливостями стягнення туристичного збо-
ру, тому щ

о переваж
на більш

ість туристів зупиняється не у готелях 
кемпінгах чи мотелях, а в приватному секторі, тому адмініструван-
ня збору і спрямування його до місцевого бюдж

ету доволі складна 
процедура.

Зарубіж
ний досвід є досить цікавим, зваж

аючи на систему ад-
міністрування та механізм впровадж

ення збору загалом. Н
апри-

клад, туристичний збір у Берні (Ш
вейцарія) складається із трьох 

частин: податку на прож
ивання, курортного збору та транспорт-

ного збору. Вони сплачую
ться одночасно в готелі. За транспортний 

збір туристи отримую
ть проїзний, щ

о надає право на безкош
товний 

трансфер в аеропорт [17].
Законом України «П

ро туризм» від 15 вересня 1995 р. визначе-
но близько 17 видів туризму [7], проте оподаткування провадиться 
лиш

е із застосуванням одного виду збору, у той час як Всесвітня ор-
ганізація туризму ідентифікувала сорок різних типів податків, щ

о 
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належ
ать до туристичного сектора в розвинених країнах і в країнах, 

щ
о розвиваю

ться, а їх загальний податковий дохід за рахунок ту-
ризму становить від 10 до 25 %

, а у країнах, щ
о спеціалізую

ться на 
туризмі, близько 50 %

 [13].
Таким чином, диференційована класифікація механізму справ-

ляння податків і зборів у сфері туризму, більш
 точне математичне 

моделювання формування туристичного виду діяльності та схеми 
його оподаткування дасть змогу знайти ш

ляхи удосконалення сис-
теми оподаткування в туристичній сфері України.

О
тж

е, сплата податків та зборів повинна здійснюватись у чіт-
ко визначених законодавством термінах та у повному обсязі, адж

е 
даний правовий механізм є складовою

 грош
ового наповнення бю-

дж
ету або спеціальних фондів [16]. Зокрема, сплата туристичного 

збору має своєрідну суспільну необхідність, зваж
аючи на практику 

іноземних держ
ав та статистичні дані щ

одо кількості туристичних 
відвідувань певних регіонів наш

ої держ
ави.
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Всього, з початку 2017 р., з держ
авного бюджету на 

будівництво та купівлю ж
итла для учасників бойових дій було виділе-

но 751 млн грн. у 2018 р. планувалося закупити 356 квартир на загаль-
ну суму 354,8 млн грн, у тому числі 29 квартир на суму 25 млн грн для 
учасників АТО

 з числа внутріш
ньо переміщ

ених осіб. Відповідно до 
бюджету на 2018 р. майже 200 млн грн направлені на програму забез-
печення ж

итлом учасників бойових дій —
 воїнів-інтернаціоналістів, 

і 100 млн грн —
 на ж

итло для внутріш
ньо переміщ

ених осіб [1].
П

роте, якщ
о особа не отримала ж

итла, вона має право на гро-
ш

ову компенсацію
 від держ

ави для реалізації свого права на ж
итло.

П
орядок та умови надання грош

ової компенсації регулюю
ться 

постановами Кабінету М
іністрів України: «П

орядок та умови надан-
ня субвенції з держ

авного бюдж
ету місцевим бюдж

етам на виплату 
грош

ової компенсації за належ
ні для отримання ж

илі приміщ
ення 

для деяких категорій осіб, які захищ
али незалеж

ність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, а також

 членів їх сімей» від 
19 ж

овтня 2016 р. №
 719 [2] та «П

орядок та умови надання субвен-
ції з держ

авного бюдж
ету місцевим бюдж

етам на виплату грош
ової 

компенсації за належ
ні для отримання ж

илі приміщ
ення для деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інш
их 

держ
ав, а також

 членів їх сімей» від 28 березня 2018 р. №
 214 [3].

Відповідно до вищ
езазначених нормативно-правових актів пра-

во на отримання грош
ової компенсації маю

ть:
—

 члени сімей загиблих осіб, щ
о брали участь у проведенні АТО

;
—

 особи з інвалідністю
 I–II груп, щ

о отримали поранення в ході 
участі в АТО

;
—

 особи, щ
о втратили функціональні мож

ливості ниж
ніх кін-

цівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, ка-
ліцтва або захворювання, одерж

аних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції.

Н
а компенсацію

 маю
ть право особи з наведених категорій, які 

потребую
ть поліпш

ення ж
итлових умов —

 перебуваю
ть на квар-

тирному обліку та в Єдиному держ
авному автоматизованому реє-

стрі осіб, які маю
ть право на пільги.

Щ
об отримати компенсацію

 на поліпш
ення ж

итлових умов, слід 
подати заяву особисто членом сім’ї загиблого, особою

 з інвалідні-
стю

 або їх законним представником чи уповноваж
еною

 особою
 до 

органу соціального захисту населення за місцем перебування на 
квартирному обліку.

Грош
ова компенсація членам сім’ї загиблого або особам з інва-

лідністю
 виплачується у повному обсязі в порядку черговості поста-

новки на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача 
грош

ової компенсації для членів сімей загиблих, в рамках передба-
чених місцевими бюдж

етами кош
тів на виплати компенсацій за на-

леж
ні для отримання ж

илі приміщ
ення.

Члени сімей загиблих, смерть яких пов’язана з безпосередньою
 

участю
 в АТО

, і які перебуваю
ть на квартирному обліку, отримую

ть 
компенсації за категоріями у такій черговості:

—
 категорія I —

 друж
ина (чоловік) та малолітні і неповнолітні 

діти (в тому числі усиновлені до дня загибелі особи), які прож
ива-

ю
ть разом з нею

 (ним); друж
ина (чоловік), якщ

о у загиблого немає 
дітей (в тому числі усиновлених);

—
 категорія II —

 малолітні та неповнолітні діти (в тому числі 
усиновлені військовослуж

бовцем) у разі, коли на день загибелі осо-
би він (вона) був розлучений або не був розлучений, але друж

ина 
(чоловік) позбавлені батьківських прав, або загибла особа не була 
розлучена і його друж

ина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, 
але при цьому малолітні та неповнолітні діти прож

иваю
ть окремо 

від друж
ини (чоловіка); малолітні та неповнолітні діти загиблого;
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—
 категорія III —

 батьки загиблого;
—

 категорія IV —
 повнолітні діти, які не маю

ть (і не мали) своїх 
сімей;

—
 категорія V —

 повнолітні діти, які визнані особами з інвалід-
ністю

 з дитинства та маю
ть свої сім’ї;

—
 категорія VI —

 повнолітні діти, обоє батьків яких загинули 
або пропали безвісти;

—
 категорія VII —

 друж
ина (чоловік), які на момент загибелі 

особи були позбавлені батьківських прав відносно малолітніх та не-
повнолітніх дітей загиблого, у тому числі усиновлених загиблою

 
особою

, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні 
діти, в тому числі усиновлені загиблою

 особою
, прож

иваю
ть окремо 

від друж
ини (чоловіка).

У разі прийняття ріш
ення про призначення заявнику грош

ової 
компенсації, комісія визначає її відповідно наступних нормативів:

—
 за нормою —

 13,65 кв. м ж
илої площ

і на кож
ного із членів сім’ї за-

гиблого, віднесеного до однієї категорії, з урахуванням загиблого, якщ
о 

він перебував на квартирному обліку разом із членами своєї сім’ї;
—

 за нормою
 —

 13,65 кв. м ж
илої площ

і на особу з інвалідністю
 

та кож
ного члена її сім’ї;

—
 за нормою —

 35,22 кв. м загальної площ
і на членів сім’ї загибло-

го, які належ
ать до однієї категорії, або на сім’ю особи з інвалідністю;

—
 додатково —

 10 кв. м ж
илої площ

і на кож
ного члена сім’ї за-

явника, який є особою
 з інвалідністю

 або дитиною
 з інвалідністю

 
(з урахуванням заявника).

Розмір грош
ової компенсації розраховується за відповідною

 
формулою

:
ГК = (13,65 × N

с + 35,22 + (10 × N
п)) × Bг × Км + П

З,
де:
ГК —

 грош
ова компенсація;

N
с —

 кількість віднесених до однієї категорії членів сім’ї заги-
блого або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю

, на яких розра-
ховується грош

ова компенсація;
N

п —
 кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідні-

стю
 або дітьми з інвалідністю

 і на яких розраховується грош
ова ком-

пенсація з урахуванням додаткових 10 кв. м ж
илої площ

і на кож
ного 

(у тому числі на заявника);

Вг —
 опосередкована вартість (грн) 1 кв. м загальної площ

і ж
ит-

ла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як 
особа, щ

о потребує поліпш
ення ж

итлових умов, на день звернення 
за грош

овою
 компенсацією

;
Км —

 коефіцієнт збільш
ення опосередкованої вартості 1 кв. м 

загальної площ
і ж

итла;
П

З —
 витрати (грн), пов’язані з купівлею

 ж
итла, оформленням 

права власності на ж
итло та сплатою

 передбачених законом подат-
ків і зборів (обов’язкових платеж

ів).
Для Києва, Дніпра, Львова, О

деси та Харкова опосередкована 
вартість збільш

ується у 1,75 раза, для міст —
 обласних центрів, а 

також
 міст обласного значення з населенням понад 300 тис. —

 
у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 
300 тис. —

 у 1,25 раза.
О

крім цього, в порядку забезпечення громадян доступним ж
ит-

лом, затвердж
еному постановою

 Кабінету М
іністрів України від 

10 ж
овтня 2018 р. №

 819, визначені програми «50 на 50» та «70 на 30». 
Відповідно до цих програм держ

ава сплачує певну частину вартості 
нерухомого майна, у випадку «70 на 30» 30 %

 вартості сплачує дер-
ж

ава і 70 %
 —

 учасник програми [4].
П

роте, якщ
о програма «70 на 30» розрахована на всіх громадян 

України, то «50 на 50» —
 лиш

е для учасників бойових дій, військо-
вослуж

бовців та інвалідів війни.
Н

а заверш
ення хотілося б зазначити, щ

о за весь час проведення 
антитерористичної операції з фондів М

іністерства оборони ж
итло 

отримали 1178 учасників АТО
. Крім того, на обліку в Збройних си-

лах України перебуває 151 сім’я військовослуж
бовців, загиблих в ході 

АТО
. У 2017 р. 6 сімей отримали квартири. З початку проведення АТО

 
ж

итло отримали 142 сім’ї загиблих бійців. Кош
ти на ж

итло для пере-
селенців, бійців АТО

, військовослуж
бовців та інвалідів війни продов-

ж
ують виділяти, відповідно ймовірність отримання ж

итла зростає [5].
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мання ж
илі приміщ

ення для деяких категорій осіб, які захищ
али не-

залеж
ність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також

 
членів їх сімей, затвердж

ені П
остановою

 Кабінету М
іністрів України 

від 19 ж
овтня 2016 року №

 719 // Урядовий кур’єр. 2016. №
 197.
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цевим бюдж
етам на виплату грош

ової компенсації за належ
ні для 

отримання ж
илі приміщ

ення для деяких категорій осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інш

их держ
ав, а також

 членів їх 
сімей, затвердж

ений П
остановою
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Тема аліментів завж
ди носила актуальний характер 

у сфері сімейних відносин. Кож
не третє звернення, яке надходить до 

суду, стосується аліментів і виріш
ення спорів між

 батьками. М
айже 

7 мільйонів позовів надходять до суду з приводу стягнення аліментів.

Чине сімейне законодавство встановлю
є два принципи розра-

хунку розміру та форми, в якій повинні сплачуватися аліменти —
 

в твердій грош
овій сумі, або в процентах від всіх видів заробітку 

та доходу платника аліментів. О
крім цього, чинне сімейне законо-

давство встановлю
є також

 мож
ливість витребування заборговано-

сті по аліментах [1].
Таким чином, є два варіанти виріш

ення даної проблеми: мирним 
ш

ляхом; примусовий (судовий) порядок.
М

ирні способи виріш
ення проблеми: домовленість сторін, тобто 

в усному порядку, батько і мати домовляю
ться між

 собою
 щ

одо роз-
міру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному 
порядку тому з батьків, з ким залиш

ається прож
ивати дитина. Дана 

домовленість мож
е бути лиш

е усною
, але для додаткових гарантій 

виконання даних домовленостей батьки мож
уть укласти між

 собою
 

нотаріально посвідчений договір про утримання дитини.
Судовий порядок виріш

ення проблеми. У випадку, коли мирним 
ш

ляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення алімен-
тів батькам не вдалося, а також

, коли один з батьків, який прож
и-

ває окремо від дитини, ігнорує її існування та не баж
ає сплачувати 

грош
ові кош

ти на утримання дитини, сімейним законодавством 
України передбачена мож

ливість примусового стягнення грош
ових 

кош
тів з даної особи.

Звернення до суду відбувається ш
ляхом подачі позовної заяви 

з необхідними документами позивачем (особою
, яка звертається до 

суду з позовною
 заявою

, тобто тим з батьків, з ким залиш
илася про-

ж
ивати дитина) до відповідача (того з батьків, хто прож

иває окремо 
від дитини та не сплачує кош

тів на її утримання).
Щ

об поліпш
ити ситуацію з виплати аліментів, нещ

одавно парла-
мент ухвалив Закон України «П

ро внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щ

одо покращ
ення захисту права дитини на належ

-
не утримання». У зв’язку із прийняттям цього Закону було змінено 
порядок стягнення аліментів, їх розмір тощ

о. Раніш
е аліменти стягу-

вали виключно в меж
ах позовного провадження. Тобто той із батьків, 

з ким прож
иває дитина, звертався до неплатника аліментів через суд, 

на загальних підставах це питання виріш
увалось. Тепер тому, з ким 

прож
иває дитина, дозволено звертатись із заявою до суду в меж

ах на-
казного, тобто так званого спрощ

еного провадження. Для цього про-
понують дозволити спрощ

ений порядок стягнення аліментів. 
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Відтепер в абсолю
тній більш

ості випадків аліменти будуть стя-
гуватися не на підставі судового ріш

ення, а на підставі судового на-
казу, який, по своїй суті, вж

е є виконавчим документом.
Відповідно до ч. 1–2 ст. 95 Ц

ивільного процесуального кодек-
су України судовий наказ є особливою

 формою
 судового ріш

ен-
ня, щ

о видається судом за результатами розгляду вимог, передба-
чених ст. 96 цього Кодексу. Із заявою

 про видачу судового наказу 
мож

е звернутися особа, якій належ
ить право вимоги, а також

 орга-
ни та особи, яким законом надано право захищ

ати права, свободи 
та інтереси інш

их осіб [2].
Даний наказ мож

ливо отримати в середньому за місяць і звер-
нутися до органів виконавчої служ

би для примусового стягнен-
ня. За загальним правилом, судовий наказ набирає чинності після 
закінчення строку на подання заяви про його скасування, однак 
відповідно до ч. 1 ст. 105 Ц

ивільного процесуального кодексу 
України судовий наказ про стягнення аліментів оскарж

енню
 не 

підлягає [2]. 
У липні 2017 р. набув чинності (Законом України «П

ро внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щ

одо посилення захисту 
права дитини на належ

не утримання ш
ляхом вдосконалення поряд-

ку стягнення аліментів» від 17.05.2017 р.) закон, який збільш
ив міні-

мальний розмір аліментів (з 30 до 50 %
 від прож

иткового мінімуму 
для дитини відповідного віку), а також

 значно спростив процедуру 
їх стягнення (через процедуру наказного провадж

ення, якщ
о сума 

аліментів не перевищ
ує 10 розмірів прож

иткового мінімуму для ди-
тини відповідного віку) [3].

З моменту внесення зазначених змін минуло понад півроку. 
За цей час у судів вж

е склалася певна практика розгляду відповідних 
заяв з урахуванням полож

ень нового закону. Варто зазначити, щ
о 

розгляд справ у порядку наказного провадж
ення хоча і вваж

аєть-
ся спрощ

еним, однак вимагає чіткого дотримання заявником всіх 
передбачених законом вимог. Аналіз судової практики показує, щ

о 
заявники (а іноді їхні представники-ю

ристи), на ж
аль, достатньо ча-

сто неправильно трактую
ть полож

ення нового закону, щ
о призво-

дить до ситуацій, коли суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу 
судового наказу або відмовляє в її задоволенні. Враховуючи всі но-
вовведення, заявникам та платникам необхідно розмеж

овувати на-
казне і позовне провадж

ення.

У законодавстві наведений вичерпний перелік підстав, за яки-
ми мож

е бути виданий судовий наказ. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96 
Ц

ивільного процесуального кодексу України судовий наказ мож
е 

бути видано, у разі якщ
о заявлено вимогу про стягнення алімен-

тів у розмірі на одну дитину —
 однієї чверті, на двох дітей —

 одні-
єї третини, на трьох і більш

е дітей —
 половини заробітку (доходу) 

платника аліментів, але не більш
е десяти прож

иткових мінімумів на 
дитину відповідного віку на кож

ну дитину, якщ
о ця вимога не пов’я-

зана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) 
та необхідністю

 залучення інш
их заінтересованих осіб.

О
тж

е, у разі подання заяви на суму, щ
о перевищ

ує встановлений 
поріг для видачі судового наказу, заявнику буде відмовлено у видачі 
такого наказу.

Відбулися зміни у правовому статусі аліментів. Змінено право-
вий статус аліментів: відтепер аліменти є власністю

 самої дитини, а 
не батьків. О

станні лиш
е отримую

ть та використовую
ть їх від імені 

дітей.
До платників аліментів, щ

о маю
ть заборгованість за останні 6 мі-

сяців, передбачена відтепер мож
ливість застосування соціальних 

робіт.
Соціальними роботами є оплатні суспільно корисні роботи, які 

виконую
ться у вільний від роботи чи навчання час. Судом соціальні 

роботи мож
уть бути призначені на строк від 120 до 240 годин і від-

буваю
ться не більш

е восьми годин на день. Якщ
о особа ухиляється 

від виконання соціальних робіт, вони мож
уть бути замінені адмі-

ністративним ареш
том із розрахунку одна доба ареш

ту дорівню
є 

п’ятнадцяти годинам соціальних робіт. Крім цього, у таких випадках 
злісний неплатник позбавляється права брати участь у виріш

енні 
питання щ

одо тимчасового виїзду за меж
і України —

 без отриман-
ня згоди інш

ого з батьків має право вивезти дитину за кордон. Та-
кож

 у разі такої заборгованості до борж
ника мож

е бути встановле-
но тимчасове обмеж

ення у праві керування транспортними засоба-
ми, полювання, користування вогнепальною

 мисливською
 зброєю

 
та пневматичною

 зброєю
. Той з батьків, який прож

иває з дитиною
, 

наділяється правом самостійно ставити перед судовими органами 
питання щ

одо обрання форми стягнення аліментів.
З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збіль-

ш
ено. Відтепер суд не мож

е визначити на дитину розмір аліментів 



212 
ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМ

ОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМ
АДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу  14 грудня 2018 року  м. Київ 
213

менш
е ніж

 50 %
 прож

иткового мінімуму для дитини відповідного 
віку (до цього було 30 %

).
Також

 відтепер при визначенні розміру аліментів братимуться 
до уваги витрати платника аліментів, щ

одо яких платником не до-
ведено дж

ерело походж
ення цих кош

тів. Зазначене нововведення є 
прогресивним, особливо в умовах сьогодення, коли отримання за-
робітної плати у конвертах, інш

их неофіційних доходів є дуж
е по-

ш
иреними явищ

ами. 
Відповідальність платника аліментів наставатиме не з моменту, 

коли стягувач отримає ріш
ення суду про стягнення додаткових ви-

трат, а через 7 днів з дня повідомлення про необхідність сплачувати 
зазначену суму. Якщ

о за цей період грош
і не буде заплачено, пеню

 
нараховуватимуть уж

е з наступного дня, а не з моменту отримання 
ріш

ення суду.
О

тж
е, як мож

на переконатися з вищ
евикладеного, результати 

внесення змін до чинного законодавства завж
ди знаходять своє ві-

дображ
ення у правозастосовній практиці (насамперед у судовій). 

П
итання, пов’язані зі стягненням аліментів, не стали винятком. 

За півроку вж
е склалася певна практика розгляду окресленої кате-

горії справ з урахуванням прийнятих нововведень у площ
ині наказ-

ного та позовного провадж
ення.
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Дане питання регулю
ється Сімейним кодексом 

України (главами 7, 8), Конституцією
 України (cт. 41, 47) та Ц

и-
вільним кодексом України (главою

 26 «П
раво спільної власності») 

[1, ст. 141; 2, ст. 461; 3, ст. 135].
П

оділ спільного майна подруж
ж

я мож
е бути здійснено під час іс-

нування ш
лю

бу, у процесі його розірвання, а також
 після розірвання 

ш
лю

бу. Відповідно до ч. 1 ст. 69 СК друж
ина і чоловік маю

ть право 
на поділ майна, щ

о належ
ить їм на праві спільної сумісної власності, 

незалеж
но від розірвання ш

лю
бу. 

Поділ майна подруж
ж

я може бути здійснено у добровільному або 
судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, якщ

о по-
друж

ж
я домовилося щ

одо визначення часток кож
ного з них у праві 

на майно, а також
 дійш

ло згоди щ
одо конкретного поділу майна від-

повідно до цих часток. Сімейне законодавство встановлю
є спеціаль-

ну форму лиш
е для договору про поділ нерухомого майна подруж

ж
я. 

Відповідно до ч. 2 ст. 69 СК договір про поділ ж
илого будинку, квар-

тири, інш
ого нерухомого майна має бути нотаріально посвідчений. 

Ц
К України передбачає також

 держ
авну реєстрацію прав на нерухо-

мість та правочинів із нерухомістю (ст. 182 Ц
К), які пош

ирюються 
також

 на правочини за участю подруж
ж

я. Стосовно форми договору 
про поділ майна подруж

ж
я, об’єктом якого є рухомі речі, в сімейному 

законодавстві немає спеціальних вимог. Ц
е означає, щ

о при з’ясуван-
ні форми цього договору (усна, проста письмова) необхідно керува-
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тися загальними правилами щ
одо форми правочину, які передбачені 

Ц
ивільним кодексом України (ст. 205–208 Ц

К).
Якщ

о між
 подруж

ж
ям виникає спір щ

одо розміру належ
них їм 

часток, порядку або способу поділу спільного майна, то добровіль-
ний порядок поділу майна зміню

ється на судовий. П
ри поділі майна 

суду в перш
у чергу необхідно визначити його предмет, тобто те май-

но подруж
ж

я, яке підлягає поділу. П
ри поділі майна подруж

ж
я ма-

ю
ть враховуватися три категорії об’єктів: а) речі (окрема річ або су-

купність речей), які належ
ать подруж

ж
ю

 на праві спільної сумісної 
власності; б) кредиторські вимоги подруж

ж
я (право вимоги за дого-

вором позики, купівлі-продаж
у тощ

о, коли подруж
ж

я виступає як 
кредитор і вправі вимагати повернення боргу, передачі речі тощ

о); 
в) боргові зобов’язання подруж

ж
я (зобов’язання, за якими подруж

-
ж

я виступає як борж
ник і зобов’язане повернути борг, повернути 

або передати річ тощ
о). П

оділ майна здійсню
ється з урахуванням 

вартості речей, які належ
ать подруж

ж
ю

 на праві спільної власності, 
а також

 розміру їх кредиторських вимог та боргових зобов’язань.
П

оділ майна подруж
ж

я здійсню
ється в два етапи: по-перш

е, 
суд визначає розмір часток чоловіка та ж

інки в праві на майно, і, 
по-друге, здійсню

є поділ майна відповідно до встановлених часток. 
П

ри визначенні розміру часток кож
ного з подруж

ж
я суд виходить 

з того, щ
о відповідно до законодавства частки майна друж

ини та чо-
ловіка є рівними (ч. 1 ст. 70 СК). Ц

е правило не зміню
ється і в тому 

разі, якщ
о один із подруж

ж
я не мав з поваж

них причин (навчання, 
ведення домаш

нього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощ
о) 

самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СК).
Разом із тим законодавство встановлює два винятки із загального 

правила щ
одо рівності часток подруж

ж
я в праві на майно. Відповідно 

до цього суд може зменш
ити або збільш

ити частку одного з подруж
ж

я. 
П

о-перш
е, суд мож

е відступити від засади рівності часток і змен-
ш

ити частку одного з подруж
ж

я за обставин, щ
о маю

ть істотне зна-
чення, зокрема якщ

о один із них не дбав про матеріальне забезпе-
чення сім’ї, приховав, знищ

ив чи пош
кодив спільне майно, витрачав 

його на ш
коду інтересам сім’ї (ч. 2 ст. 70 СК).

П
о-друге, суд мож

е збільш
ити частку в праві на майно того з по-

друж
ж

я, з яким прож
иваю

ть неповнолітні або повнолітні непрацез-
датні діти, за умови, щ

о розмір аліментів, які вони одерж
ую

ть, не-
достатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку 

та лікування (ч. 3 ст. 70 СК). Відповідно до ч. 3 ст. 70 СК збільш
ення 

розміру частки одного з подруж
ж

я в майні пов’язується лиш
е з ви-

падками стягнення аліментів на дитину. 
П

ісля визначення судом частки кож
ного з подруж

ж
я в праві 

на майно здійсню
ється другий етап —

 безпосередній поділ майна 
подруж

ж
я відповідно до цих часток, які належ

ать кож
ному з них. 

Законодавство передбачає певні способи поділу майна подруж
ж

я. 
П

о-перш
е, відповідно до ст. 71 СК суд мож

е винести ріш
ення щ

одо 
поділу майна в натурі. Такий спосіб застосовується щ

одо подільних 
речей, тобто речей, які мож

на поділити без втрати їх цільового при-
значення (ст. 183 Ц

К). П
о-друге, суд мож

е прийняти ріш
ення про 

присудж
ення майна одному з подруж

ж
я з покладенням на нього 

обов’язку надати другому з подруж
ж

я компенсацію
 замість його 

частки у праві спільної сумісної власності (частини 2, 4, 5 ст. 71 СК).
До вимог про поділ майна, щ

о є об’єктом права спільної сумісної 
власності подруж

ж
я після розірвання ш

лю
бу, застосовується по-

зовна давність у три роки (ч. 2 ст. 72 СК).
Н

овий Сімейний кодекс вперш
е визначає правовий реж

им май-
на осіб, які знаходяться у фактичних ш

лю
бних відносинах, тобто 

прож
иваю

ть однією
 сім’єю

 без реєстрації ш
лю

бу (ст. 74 СК). М
айно, 

набуте цими особами підчас спільного прож
ивання, належ

ить їм на 
праві спільної сумісної власності і на нього пош

ирюю
ться полож

ен-
ня глави 8 Сімейного кодексу.

Відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу України особистою
 при-

ватною
 власністю

 друж
ини, чоловіка є: майно, набуте нею

, ним до 
ш

лю
бу; майно, набуте нею

, ним за час ш
лю

бу, але на підставі дого-
вору дарування або в порядку спадкування; майно, набуте нею

, ним 
за час ш

лю
бу, але за кош

ти, які належ
али їй, йому особисто; ж

итло, 
набуте нею

, ним за час ш
лю

бу внаслідок його приватизації; земель-
на ділянка, набута нею

, ним за час ш
лю

бу внаслідок приватизації 
земельної ділянки, щ

о перебувала у її, його користуванні [3, ст. 135].
О

собистою
 приватною

 власністю
 друж

ини та чоловіка є: речі ін-
дивідуального користування, в тому числі кош

товності, навіть тоді, 
коли вони були придбані за рахунок спільних кош

тів подруж
ж

я; 
премії, нагороди, які вона, він одерж

али за особисті заслуги. Суд 
мож

е визнати за другим з подруж
ж

я право на частку цієї премії, на-
городи, якщ

о буде встановлено, щ
о він своїми діями (ведення до-

маш
нього господарства, виховання дітей тощ

о) сприяв її одерж
ан-
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ню
; кош

ти, одерж
ані як відш

кодування за втрату (пош
кодж

ення) 
речі, яка їй, йому належ

ала, а також
 як відш

кодування завданої їй, 
йому моральної ш

коди; страхові суми, одерж
ані нею

, ним за обов’яз-
ковим особистим страхуванням, а також

 за добровільним особи-
стим страхуванням, якщ

о страхові внески сплачувалися за рахунок 
кош

тів, щ
о були особистою

 приватною
 власністю

 кож
ного з них.

Суд мож
е визнати особистою

 приватною
 власністю

 друж
ини, чо-

ловіка майно, набуте нею
, ним за час їхнього окремого прож

ивання 
у зв’язку з фактичним припиненням ш

лю
бних відносин.

Судова практ
ика про поділ майна подружжя. 19.09.2012 р. 

у справі №
 1-8/2012 Конституційний Суд України при офіційному 

тлумаченні ч. 1 ст. 61 СК України прийш
ов до таких висновків: «Н

а 
думку Конституційного Суду України, приватне підприємство (або 
його частина), засноване одним із подруж

ж
я, —

 це окремий об’єкт 
права спільної сумісної власності подруж

ж
я, до якого входять усі 

види майна, у тому числі вклад до статутного капіталу та майно, ви-
ділене з їх спільної сумісної власності. Таким чином, Конституцій-
ний Суд України дійш

ов висновку, щ
о статутний капітал та майно 

приватного підприємства, сформовані за рахунок спільної сумісної 
власності подруж

ж
я, є об’єктом їх спільної сумісної власності».

Заслуговує на увагу постанова ВСУ від 15.11.2017 р. у справі 
№

 6-2921цс16. П
редметом спору був ж

итловий будинок, зведений 
під час перебування у ш

лю
бі чоловіка і ж

інки та готовий до прож
и-

вання. Через кілька років подруж
ж

я розлучилося, чоловік одруж
ив-

ся вдруге. У другому ш
лю

бі були заверш
ені оздоблювальні роботи 

та отримано свідоцтво про право власності на ж
итловий будинок.

У правовій позиції за цією справою ВСУ звертає увагу на те, щ
о 

правова природа набуття права власності на новобудову відрізня-
ється від набуття права власності на інш

е майно, оскільки новобудо-
ва мож

е бути зведена за кош
ти інш

их осіб, у тому числі колиш
нього 

подруж
ж

я, а прийнята в експлуатацію вж
е під час укладення нового 

ш
лю

бу. Визначення частки права власності подруж
ж

я в новобудові 
здійсню

ється відповідно до часток вкладу у зведення будівлі в період 
ш

лю
бу. Тому сам по собі факт оформлення права власності на ново-

будову в період ш
лю

бу не є безумовною підставою для віднесення та-
кого майна до об’єктів права спільної сумісної власності подруж

ж
я.

У тому випадку, якщ
о ж

оден із подруж
ж

я не вчинив таких дій, 
а неподільні речі не мож

уть бути реально поділені між
 ними відпо-

відно до їхніх часток, суд визнає ідеальні частки подруж
ж

я в цьому 
майні без його реального поділу та залиш

ає майно в їхній спільній 
частковій власності.

У постанові ВСУ від 05.07.2017 р. у справі №
 6-2405цс16, в якій 

чоловік під час поділу майна подруж
ж

я просив суд припинити пра-
во власності на частку у квартирі, яка є спільною

 сумісною
 власні-

стю
, та стягнути з відповідачки компенсацію

 вартості належ
ної йому 

частини майна, підкреслю
ється, щ

о загальні засади цивільного за-
конодавства спонукаю

ть суд у процесі виріш
ення зазначених спо-

рів враховувати інтереси обох сторін і встановлювати такі факти: 
чи насправді виділ частки в натурі є немож

ливим; чи допускається 
такий виділ згідно із законодавством; чи спромож

ні інш
і співвлас-

ники виплатити позивачу компенсацію
 в рахунок визнання за ними 

права власності на все спільне майно; чи не становитиме це для них 
надмірного тягаря тощ

о.
В зазначеній справі позивачу було відмовлено у задоволенні по-

зову, оскільки суд встановив, щ
о відповідачка має невеликий заро-

біток, працю
є діловодом у дитячому закладі, має середню

 заробітну 
плату в розмірі 1666,46 грн та отримує аліменти в сумі 2500–3000 грн, 
при цьому оплачує комунальні послуги, утримує двох неповноліт-
ніх дітей, тому вона не в змозі сплатити частину вартості квартири.

Укладення одним із подруж
ж

я договорів (часто —
 фіктивних) 

щ
одо відчуж

ення об’єктів спільної сумісної власності з метою
 змен-

ш
ення обсягу майна, щ

о підлягає поділу —
 усталений тактичний 

прийом. Так, у постанові ВСУ від 05.07.2017 р. у справі №
 6-1743цс16 

чоловік відчуж
ив автомобіль, придбаний у ш

лю
бі, за договором 

комісії ю
ридичній особі, яка у цей ж

е день продала його третій фі-
зичній особі. О

скільки друж
ина не давала письмової згоди на таке 

відчуж
ення, вона звернулася до суду з вимогами визнати вказані 

вищ
е договори комісії та купівлі-продаж

у недійсними та скасувати 
держ

авну реєстрацію
 транспортного засобу, вилучити та передати 

їй вказаний автомобіль.
ВСУ в цій справі дійш

ов висновку, щ
о укладення одним із по-

друж
ж

я договору про розпорядж
ення спільним майном без згоди 

другого з подруж
ж

я мож
е бути підставою

 для визнання такого дого-
вору недійсним лиш

е в тому випадку, якщ
о суд встановить, щ

о той 
з подруж

ж
я, хто уклав договір щ

одо спільного майна, і третя осо-
ба (контрагент за таким договором) діяли недобросовісно, зокрема 
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третя особа знала чи за обставинами справи не могла не знати про 
те, щ

о майно належ
ить подруж

ж
ю

 на праві спільної сумісної влас-
ності, а той з подруж

ж
я, хто укладає договір, не отримав згоду на це 

від другого з подруж
ж

я.
П

оказовою
 є постанова ВСУ від 19.04.2017 р. у справі №

 6-895цс16. 
П

озивачка звернулася до суду з позовом про встановлення факту 
прож

ивання однією
 сім’єю

 без реєстрації ш
лю

бу, визнання майна 
спільною

 сумісною
 власністю

, визнання права власності на майно, 
набуте в період прож

ивання без ш
лю

бу з чоловіком, який помер 
на момент розгляду справи. Вона посилається на те, щ

о більш
е ніж

 
10 років вони прож

ивали однією
 сім’єю

 постійно та безперервно без 
реєстрації ш

лю
бу, вели спільне господарство, були пов’язані спіль-

ним побутом, мали єдиний родинний бюдж
ет, разом здійснювали 

всі побутові витрати. П
озивачка здійснювала постійний догляд 

за цивільним чоловіком і за власним кош
том здійснила похован-

ня. За зустрічним позовом рідна сестра померлого, як спадкоємець 
другої черги за законом, просила визнати право власності на спад-
кове майно. О

статочним ріш
енням у справі позивачці відмовлено 

у задоволенні позову, а зустрічну позовну заяву задоволено в пов-
ному обсязі. Суд виходив з того, щ

о позивачка до 2002 р. перебувала 
у ш

лю
бі з інш

ою
 особою

, не надала належ
них і допустимих доказів, 

щ
о після розлучення мала сімейні відносини з померлим і має право 

на частину спадщ
ини, яка була відкрита після смерті останнього.
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ІН
СТИ

ТУТ ІМ
П

ІЧМ
ЕН

ТУ В УКРАЇН
І

Імпічмент президента —
 особлива процедура при-

тягнення президента до відповідальності. Н
айбільш

 пош
иреними 

підставами для імпічменту є: поруш
ення конституції і тяж

кі дер-
ж

авні злочини. В Італії, наприклад, президент відповідає за держ
ав-

ну зраду, у Н
імеччині —

 за навмисне поруш
ення закону, в СШ

А —
 

за держ
авну зраду, хабарництво та інш

і тяж
кі злочини. П

роцедура 
імпічменту складна. В одних країнах (СШ

А) питання ініцію
ється 

і виріш
ується парламентом, в інш

их (Ф
ранція) —

 парламент вирі-
ш

ує тільки питання про притягнення президента до відповідально-
сті, а справа по суті розглядається спеціальною судовою структурою.

Термін «імпічмент» походить від латинського «im
pedio-are», щ

о 
означає «захоплювати» або «вловлювати», і має певний аналог у су-
часних французькій та англійській мовах —

 дієслова «em
pecher» 

(запобігати) та «im
pede» (переш

кодж
ати) відповідно. О

кремі до-
слідники ствердж

ую
ть, щ

о імпічмент виник щ
е в античній Греції 

у вигляді так званого процесу «eisangelia», особливого виду процесу, 
в ході якого поза чергою

 розглядалися справи про злочини проти 
держ

ави, антидемократичні змови, з приводу яких вносилися «над-
звичайні заяви».

Інш
і літературні дж

ерела зауваж
ую

ть: процедура, щ
о слугує 

прототипом сучасного імпічменту, з’явилася в Англії наприкінці 
XIV ст. —

 парламент, намагаючись підпорядкувати своєму контро-
лю держ

авне управління, запровадив дану процедуру. Н
ормативне 

закріплення дана процедура отримала при прийнятті угоди між
 пар-
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ламентом і королем від 1338 р. і полягала в тому, щ
о будь-хто з коро-

лівських міністрів міг бути усунений з посади за вчинення «тяж
ких 

злочинів та проступків». У 1376 р. дана процедура була застосована 
так званим «Хорош

им парламентом» проти барона Вільяма Латіме-
ра —

 його було не тільки позбавлено титулу Червоного барона Ла-
тімеру, а й засудж

ено до тривалого тюремного ув’язнення [1].
Конституція України, а саме ст. 111 О

сновного Закону дає визна-
чення імпічменту, як особливої процедури притягнення до відпові-
дальності П

резидента України, щ
о поєднує ю

ридичну, кримінальну 
і конституційну відповідальність, які реалізую

ться ш
ляхом осуду 

П
резидента, дострокового припинення його повноваж

ень і усунен-
ня з посади. «П

резидент України мож
е бути усунений з поста Вер-

ховною
 Радою

 України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 
держ

авної зради або інш
ого злочину. П

итання про усунення П
рези-

дента України з поста в порядку імпічменту ініцію
ється більш

істю
 

від конституційного складу Верховної Ради України…
» [2].

П
роцедура імпічменту не проста, умовно її мож

на поділити на 
8 етапів:

1) парламент створю
є спеціальну тимчасову слідчу комісію

, до 
якої входять спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

2) висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаю
ть-

ся на засіданні Верховної Ради України;
3) за наявності підстав Верховна Рада України не менш

 як двома 
третинами від її конституційного складу приймає ріш

ення про зви-
нувачення П

резидента України;
4) питання про усунення П

резидента України з поста в порядку 
імпічменту ініцію

ється більш
істю

 від конституційного складу Вер-
ховної Ради України;

5) Конституційний суд виносить висновок щ
одо додерж

ання 
конституційної процедури розслідування і розгляду справи про ім-
пічмент;

6) Верховний Суд України підтвердж
ує наявність у діях обвину-

вачуваного ознак держ
авної зради чи інш

ого злочину;
7) не менш

 як трьома четвертими від конституційного складу 
Верховної ради парламентаріїв приймаю

ть ріш
ення про усунення 

П
резидента України з поста;

8) виконання обов’язків П
резидента України покладається на Го-

лову Верховної Ради України.

Більш
 детально порядок усунення президента України з поста 

в порядку імпічменту регулю
є глава 30 Закону України «П

ро Регла-
мент Верховної Ради України». Вона передбачає порядок утворення 
спеціальної тимчасової слідчої комісії, обрання спеціального про-
курора та спеціальних слідчих (ст. 173), їхню

 діяльність та повно-
важ

ення встановлю
є порядок заслуховування свідків та експертів, 

порядок прийняття ріш
ення про звинувачення П

резидента України 
(ш

ляхом таємного голосування) [3].
Н

аслідки неприйняття Верховною
 Радою

 ріш
ення про усунення 

П
резидента України з поста в порядку імпічменту регулю

є ст. 188 
Закону України «П

ро Регламент Верховної Ради України», яка пе-
редбачає: у разі неприйняття Верховною

 Радою
 постанови про усу-

нення П
резидента України з поста в порядку імпічменту головую

-
чий на пленарному засіданні оголош

ує про припинення процедури 
імпічменту і дає доручення щ

одо публікації про це в газеті «Голос 
України»; оголош

ує про припинення повноваж
ень спеціальної тим-

часової слідчої комісії; від імені Верховної Ради вибачається перед 
П

резидентом України.
Н

айвідоміш
ими президентами, щ

о були піддані процедурі імпіч-
менту, є: Білл Клінтон, президент СШ

А, визнаний винним П
алатою

 
представників 19 грудня 1998 р., але виправданий Сенатом СШ

А; 
Річард Н

іксон, президент СШ
А, який піш

ов у відставку до завер-
ш

ення процедури імпічменту 9 серпня 1974 р.; Борис Єльцин, пре-
зидент Росії, —

 з’їздові народних депутатів не вистачило 72 голосів 
для усунення з посади 26 березня 1993 р.

За останні двадцять років в порядку імпічменту було усунено 
лиш

е президента Литви —
 Роландаса П

аксаса. Він був усунутий 
з посади 6 квітня, 2005 р. П

аксас тричі поруш
ив Конституцію

 Литви 
тим, щ

о незаконно надав громадянство Ю
рію

 Борисову, не забез-
печив збереж

ення держ
авної таємниці і чинив тиск на прийняття 

ріш
ень приватними особами та компаніями [4, 472].
Щ

одо України, то 21 лю
того 2014 р. було зареєстровано проект 

закону про імпічмент П
резидента України. 22 лю

того 2014 р. парла-
мент прийняв постанову про усунення президента зі своєї посади 
і призначив проведення позачергових президентських виборів на 
25 травня 2014 р., але за інш

им законопроектом. П
рийняття цього 

законопроекту поясню
ється заміною

 формулювання «імпічмент» 
на «самоусунення» у зв’язку з особливими обставинами.
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О
тж

е, у демократичних держ
авах імпічмент є одним з найваж

-
ливіш

их елементів контролю
 над владою

 країни. Він необхідний для 
збереж

ення стабільності суспільного і конституційного ладу. Імпіч-
мент є засобом недопущ

ення авторитаризму і механізмом гаранту-
вання національної безпеки.
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П
раво вето —

 заборона особи або групи осіб, яка 
накладається в односторонньому порядку для заблокування при-
йняття того чи інш

ого ріш
ення певним держ

авним органом [1, 171]. 
В сучасних держ

авах право вето, як правило, надається главі дер-
ж

ави щ
одо законів, які приймає парламент. Згідно з Конституцією

 
України (ст. 106, п. 30), право вето належ

ить лиш
е П

резиденту Укра-
їни щ

одо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів 
про внесення змін до Конституції України) з подальш

им повернен-
ням їх на повторний розгляд Верховною Радою України. Вето П

рези-
дента —

 обмеж
ене, а не абсолю

тне, оскільки парламент України мож
е 

перебороти його кваліфікованою більш
істю (300 голосів) [2, ст. 141].

П
роцедура накладання П

резидентом вето передбачена ст. 132 
Закону України «П

ро регламент Верховної Ради України» [3, ст. 133] 
і передбачає такі етапи:

1) П
резидент України протягом 15 днів після отримання закону 

підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюдню
є його 

або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими 
пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду;

2) у разі якщ
о П

резидент України протягом встановленого стро-
ку не повернув закон для повторного розгляду, закон вваж

ається 
схваленим П

резидентом України і має бути підписаний та офіційно 
оприлюднений. Згідно з частиною

 2 цієї статті, закон, повернений 
П

резидентом України до Верховної Ради для повторного розгляду, 
після його підготовки у головному комітеті розглядається позачер-
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гово на пленарному засіданні Верховної Ради, не пізніш
 як через 

30 днів після його повернення з пропозиціями П
резидента України, 

якщ
о Верховною

 Радою
 не прийнято інш

ого ріш
ення. 

Регламент Верховної Ради передбачає такі підстави для повтор-
ного розгляду ветованого законопроекту:

1) у разі якщ
о П

резидент України пропонує відхилити прийня-
тий закон; 

2) у разі якщ
о П

резидент пропонує доопрацювати закон і всі 
пропозиції П

резидента України відхиляю
ться; 

3) у разі якщ
о П

резидент пропонує доопрацювати закон і всі 
пропозиції П

резидента України приймаю
ться;

4) у разі якщ
о П

резидент пропонує доопрацювати закон і окремі 
пропозиції П

резидента України приймаю
ться.

Згідно зі ст. 135 Закону України «П
ро регламент Верховної Ради 

України», якщ
о П

резидент України пропонує відхилити прийнятий 
закон, голосування проводиться щ

одо відхилення закону в ціло-
му; якщ

о пропозиція про відхилення закону в цілому підтримана 
більш

істю
 голосів народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради (226 голосів і більш
е), закон вваж

ається відхиленим; 
кож

на пропозиція П
резидента України не підтримана більш

істю
 

голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної 
Ради (226 голосів і більш

е), вваж
ається відхиленою

; текст статті, до 
якої вносилася пропозиція П

резидента України, залиш
ається у по-

передній редакції. П
ісля заверш

ення голосування пропозицій П
ре-

зидента України проводиться голосування щ
одо прийняття закону 

в цілому; якщ
о Верховна Рада під час повторного розгляду частково 

прийняла пропозиції П
резидента України і проголосувала за закон 

не менш
 як двома третинами голосів народних депутатів від консти-

туційного складу Верховної Ради (338 голосів і більш
е), він вваж

а-
ється знову прийнятим з подоланням вето [3, ст. 133].

Відповідно до ч. 3 ст. 94 Конституції України, якщ
о під час пов-

торного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною
 Радою

 
України не менш

 як двома третинами від її конституційного складу 
(338 голосів і більш

е), П
резидент України зобов’язаний його підпи-

сати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщ
о 

П
резидент України не підписав такий закон, він невідкладно офі-

ційно оприлюдню
ється Головою

 Верховної Ради України і опубліко-
вується за його підписом.

Світовій конституційній практиці відомі декілька видів права 
вето: абсолю

тне (остаточне, резолю
тивне) —

 надає голові держ
ави 

право відмовити в затвердж
енні ухваленого парламентом законо-

проекту безумовно; відносне —
 право голови держ

ави відправити 
законопроект на доопрацювання до парламенту або за відповідних 
умов для повторного схвалення конституційною

 більш
істю

 голосів.
О

дним із різновидів абсолютного вето, деякі вваж
ають є так зва-

не «киш
енькове вето» президента, яке використовується в американ-

ській практиці. Суть його полягає в тому, щ
о законопроект схвалений 

Конгресом в останні десять днів до закінчення сесії, не вступає в силу, 
якщ

о П
резидент відмовився його підписати і не підлягає обов’язко-

вому поверненню в Конгрес. У Н
орвегії відкладальне вето, яке нале-

ж
ить формально королю, може бути подолано за допомогою такої 

складної процедури, щ
о перетворю

є його майже в різновид абсолют-
ного. Відкладальне вето, як правило, долається простою (Греція, Іта-
лія, Румунія) більш

істю голосів членів парламенту або кваліфікова-
ною більш

істю голосів членів парламенту (Україна, Росія, СШ
А).

У деяких країнах (Ф
ранція, Аргентина, М

ексика) президент має 
право застосувати вето до окремих статей і полож

ень закону. Таку 
правомочність називаю

ть вибірковим вето. Вибіркове вето забез-
печує більш

 гнучкий механізм президентського реагування і, крім 
того, посилю

є роль президента в законодавчому процесі, хоча за-
стосовується зрідка.

О
тж

е, при виборі того чи інш
ого виду вето для закріплення 

в конституції важ
ливо зваж

ити на те, щ
об дане повноваж

ення гла-
ви держ

ави не поруш
увало загального балансу влад і вона була так 

розподілена і зрівноваж
ена між

 главою
 держ

ави і парламентом, щ
об 

ж
оден з них не міг вийти за меж

і своїх законних повноваж
ень, не 

зустрівш
и ефективного стримування і протидії з боку інш

ого.
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П
итання 

взаємної 
відповідальності 

інститутів 
влади є одним з клю

чових для функціонування демократичної 
політичної системи. О

дним з елементів системи взаємної відпові-
дальності інститутів держ

авної влади України є відповідальність 
Уряду перед П

резидентом України та Верховною
 Радою

 України. 
Згідно зі ст. 113–114 Конституції України, Кабінет М

іністрів є 
вищ

им органом у системі органів виконавчої влади, а також
: від-

повідальним перед П
резидентом України і П

арламентом; підкон-
трольним і підзвітним Верховній Раді України у меж

ах, передба-
чених Конституцією

; у своїй діяльності керується Конституцією
 

та законами України, указами П
резидента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, 
та законами України; до складу Кабінету М

іністрів України вхо-
дять П

рем’єр-міністр України, перш
ий віце-прем’єр-міністр, ві-

це-прем’єр-міністри [1]. 
П

роцедуру прийняття Резолюції недовіри Уряду регулюю
ть 

декілька нормативно-правових актів, зокрема Конституція Украї-
ни та Закони України «П

ро Кабінет М
іністрів України» [2, ст. 222], 

«П
ро Регламент Верховної Ради України» [3, ст. 232–233].
Статті 13–15 Закону України «П

ро Кабінет М
іністрів України» 

передбачаю
ть декілька підстав відставки Уряду: прийняття Верхов-

ною
 Радою

 України Резолюції недовіри Кабінету М
іністрів Украї-

ни; смерті П
рем’єр-міністра України та відставки П

рем’єр-міністра 
України.

П
роцедура прийняття Резолюції недовіри Уряду складається 

з таких етапів: ініціатива П
резидента або П

арламенту; голосування; 
відставка.

По-перш
е, П

арламент за пропозицією
 П

резидента України або не 
менш

 як третини від його конституційного складу мож
е розглянути 

питання про відповідальність Кабінету М
іністрів України та при-

йняти Резолюцію
 недовіри Кабінету М

іністрів України. П
итання 

про відповідальність Уряду не пізніш
е ніж

 через 10 днів після вне-
сення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної 
Ради України, на яке запрош

ую
ться всі члени Уряду. У разі розгляду 

питання про відповідальність Кабінету М
іністрів України за пропо-

зицією
 П

резидента України у пленарному засіданні Верховної Ради 
України бере участь П

резидент України.
По-друге, Резолюція недовіри Кабінету М

іністрів України вваж
а-

ється прийнятою
, якщ

о за це проголосувала більш
ість від конститу-

ційного складу П
арламенту (226 депутатів).

По-т
рет

є, прийняття П
арламентом Резолюції недовіри Кабінету 

М
іністрів України має наслідком відставку Уряду.

П
итання про відповідальність Кабінету М

іністрів України не 
мож

е розглядатися Верховною
 Радою

 України більш
е ніж

 один раз 
протягом чергової сесії, а також

 протягом року після схвалення 
П

рограми діяльності Кабінету М
іністрів України або протягом ос-

танньої сесії П
арламенту.

У випадках вимуш
еної відставки Уряду П

рем’єр-міністр зобов’я-
заний подати П

резидентові заяву про відставку всього складу Кабі-
нету М

іністрів. Кабінет М
іністрів, відставку якого прийнято П

ре-
зидентом, за його дорученням продовж

ує виконувати свої повно-
важ

ення до початку роботи новосформованого Уряду, але не довш
е 

60 днів.
Історії України відомі випадки, коли народні депутати України 

ухвалили постанову про визнання роботи Уряду у 2015 р. незадо-
вільною. Верховна Рада України підтримала Постанову про оцінку 
діяльності Уряду —

 за відхилення річного звіту Кабміну було відда-
но 247 голосів. За результатами цього голосування голова Верховної 
Ради виніс на голосування проект постанови «П

ро відповідальність 
Уряду (щ

одо прийняття резолюції недовіри Кабінету М
іністрів Укра-
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їни)». Її вніс на голосування голова фракції «Блок Петра Порош
енка 

“Солідарність”», під нею підписались 158 народних депутатів. Доціль-
ність постанови він обґрунтував тим, щ

о йдеться не про персональ-
ні претензії до когось із міністрів, а про «кризу довіри». «П

резидент 
України і суспільство України закликають до відставки цього уряду 
для того, щ

об отримати кращ
ий», —

 пояснив Ю
рій Луценко. О

днак 
прийняти Резолюцію про недовіру Кабінету М

іністрів України депу-
тати не змогли —

 таке ріш
ення підтримали лиш

е 194 народні обранці.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є П

арламент —
 

Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради 
України —

 450 народних депутатів України, які обираю
ться на осно-

ві загального, рівного і прямого виборчого права ш
ляхом таємного 

голосування строком на п’ять років.
П

роцедура розпуску П
арламенту відбувається згідно зі ст. 90 

Конституції України. П
овноваж

ення Верховної Ради України при-
пиняю

ться у день відкриття перш
ого засідання Верховної Ради 

України нового скликання.
П

резидент України має право достроково припинити повнова-
ж

ення Верховної Ради України, якщ
о: по-перш

е, протягом одного 
місяця у П

арламенті не сформовано коаліцію
 депутатських фрак-

цій відповідно до ст. 83 Конституції України; по-друге, протягом 
60 днів після відставки Кабінету М

іністрів України не сформовано 
персональний склад Кабінету М

іністрів України; по-третє, протя-
гом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не мож

уть роз-
початися.

Ріш
ення про дострокове припинення повноваж

ень П
арламенту 

приймається П
резидентом України після консультацій з Головою

 
Верховної Ради України, його заступниками та головами депутат-
ських фракцій у Верховній Раді України.

Якщ
о у П

резидента виникаю
ть сумніви щ

одо коректності ви-
конання даної статті Конституції, він мож

е звернутись до Консти-
туційного Суду задля роз’яснення. П

резидент України також
 не 

мож
е достроково припинити повноваж

ення П
арламенту, у випад-

ках, коли: по-перш
е, Верховна Рада України обрана на позачергових 

виборах, проведених після дострокового припинення П
резидентом 

України повноваж
ень Верховної Ради попереднього скликання (ч. 3 

ст. 90 Конституції України); по-друге, повноваж
ення Верховної Ради 

України не мож
уть бути достроково припинені в останні 6 місяців 

строку повноваж
ень П

арламенту (ч. 4 ст. 90 Конституції України); 
по-третє, варто зауваж

ити, щ
о ст. 90 Конституції України не містить 

обмеж
ення права П

резидента України щ
одо розпуску Верховної 

Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану. Ц
е зумов-

лено тим, щ
о вибори народних депутатів України до Верховної Ради 

України протягом цього часу не проводяться (ч. 4 ст. 83 Конститу-
ції України), щ

о зумовлю
є немож

ливість дострокового припинення 
повноваж

ень П
арламенту в Україні за таких обставин.

В історії України був випадок розпуску П
арламенту. Зокрема, 

2 квітня 2007 р. П
резидент України Віктор Ю

щ
енко видав Указ 

№
 264/2007 щ

одо розпуску П
арламенту. П

ідставою
 для цього ста-

ло ігнорування більш
істю

 у Верховній Раді України конституційних 
вимог щ

одо формування коаліції депутатських фракцій.
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Довіра —
 це головний показник відкритих, позитив-

них взаємовідносин між
 людьми (сторонами довіри), щ

о відображ
а-

ють впевненість у порядності й доброзичливості інш
ої сторони, з ко-

трою особа, яка довіряє, знаходиться в тих чи інш
их відносинах, щ

о 
базуються на її досвіді [1]. Рівень довіри в сім’ї, суспільстві та особливо 
в держ

аві свідчить про готовність суспільства в цілому до формування 
стосунків відкритого типу та співробітництва на основі демократич-
них принципів. Довіра розглядається як система позитивних налаш

ту-
вань людини щ

одо інш
их людей на основі певної сукупності особи-

стісних та групових цінностей. Н
абір цих цінностей при толерантному 

ставленні визначає орієнтацію на позитивне сприйняття відмінностей 
інш

их. Н
еобхідною умовою виникнення зазначених феноменів є до-

сить високий рівень світоглядної, правової, політичної культури [2].
Взаємовідносини українського суспільства з держ

авною владою
 

стаю
ть все більш

 натягнутими з кож
ним роком. П

орівнюючи дані 
опитування 2016 та 2018 рр., немож

ливо дати реальну оцінку тим 
чим інш

им речам, опираючись на політичні сили. П
ісля Революції 

Гідності рівень довіри народу до правлячих верхівок впав у п’ять ра-
зів. Спираючись на результати опитувань Ц

ентру Разумкова, довіра 
громадян України до суспільних інститутів є доволі нестабільною. 
Якщ

о у період президентських виборів рівень довіри до П
етра О

лек-
сійовича П

орош
енка був доволі високий (55 %

 виборчих голосів), то 
наразі лиш

е 13,8 %
 готові покластися на П

резидента України. Така 

ж
 картина спостерігається й щ

одо Уряду —
 лиш

е 13,7 %
, Верховної 

Ради —
 10,3 %

, Верховного суду —
 10,6 %

. За даними опитування, 
український народ найбільш

е довіряє лиш
е волонтерським і громад-

ським організаціям, щ
о яскраво демонструє немож

ливість подаль-
ш

ого управління держ
авою ниніш

ньою правлячою верхівкою [3].
М

. Доган охарактеризував ситуацію
 зниж

ення рівня впевненості 
народу щ

одо влади терміном «ерозія довіри», тобто як щ
ось середнє 

між
 «розчаруванням» та «кризою

» [4]. Н
а наш

у думку, підвищ
ення 

рівня недовіри спричинене низкою
 таких факторів, як децентраліза-

ція, корупція та поруш
ення законодавства держ

авними та соціаль-
ними інститутами, політиками.

По-перш
е, децентралізація є одним з основних чинників обурен-

ня суспільства. О
б’єднання декількох невеликих сіл та селищ

 міського 
типу в єдину громаду, перемістивш

и усю інфраструктуру до єдиного 
центру, позбавляє громадян доступу до лікарень, ш

кіл, дитячих сад-
ків та клубів. Як результат, люди стають обмеженими в правах та не 
мають змоги користуватися благами суспільства. Н

айбільш
е в проце-

сі децентралізації почали страж
дати галузеві сектори, тому щ

о гро-
мади просто не готові надавати повний спектр послуг та виконувати 
свої повноваження у повному обсязі. П

итання реалізації реформи 
досі залиш

ається відкритим, тому щ
о наразі немає чітких алгоритмів 

і схем впровадження децентралізованої політики на місцях [2].
П

о-друге, корупційні інтереси посадовців ніколи не схвалюва-
лись народом. Н

а сьогодні процеси приватизації, корупційні схе-
ми та інш

і махінації стаю
ть основними чинниками появи недові-

ри та розсіювання паніки серед людей. Більш
е того, це негативне 

явищ
е суттєво впливає на авторитет наш

ої держ
ави та підриває 

демократичні цінності, які наш
е суспільство намагається укоріни-

ти. П
одальш

а дискредитація України на між
народному рівні через 

корупційні махінації призведе лиш
е до остаточного падіння рівня 

довіри громадян та щ
е одного майдану [2].

П
о-третє, поруш

ення законодавства політичними діячами у пла-
ні відмови у наданні запитуваної інформації, пряме невиконання 
своїх повноваж

ень, некомпетентність у розпорядж
анні інформаці-

єю
 викликає бурю

 незадоволень з боку суспільства.
Заради підвищ

ення рівня довіри до держ
авної влади потрібно 

провести низку змін, котрі могли б покращ
ити становищ

е людей, 
не поруш

уючи їх природні права. О
дним із варіантів, як на мене, є 
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дострокові вибори до Верховної Ради України. Н
аразі українці вва-

ж
ають, щ

о теперіш
ній парламент є найбільш

 корумпованим і недемо-
кратичним. Тому необхідні дієві ріш

ення та реформування, яке забез-
печило б гідне ж

иття людини і відповідальність посадовців за свої дії.
М

інімізація рівня корупції та створення умов для прозорості 
влади в країні є гарантом довіри. Н

аразі в Україні працю
є Н

аціо-
нальне антикорупційне бю

ро, проте навіть діяльність цього органу 
є неорганізованою

. Ц
е зумовлено тим, щ

о немає чіткого розмеж
у-

вання покладених на нього повноваж
ень на законодавчому рівні 

у сфері обов’язків між
 прокуратурою

 та щ
е низкою

 органів й ор-
ганізацій. Якщ

о суспільство матиме змогу контролювати та брати 
участь в ухваленні різних політичних проектів, відкрито критикува-
ти верхівку влади та отримає важ

елі контролю
, то зникне бар’єр між

 
людьми та в певній мірі урівноваж

иться ієрархія у різних галузях.
Довіра до політичних інститутів різко зросте лиш

е за умови 
перекваліфікації спеціалістів та реформування процесу їх підго-
товки. Завдяки цьому українці змож

уть стати на ш
лях подолання 

економічної кризи, щ
о, в свою

 чергу, забезпечить соціальний захист 
населення. П

окращ
ення економічної ситуації, як результат, стане 

важ
елем запуску створення нових органів влади та вдосконалення 

законодавства, яке б урегульовувало органи держ
авної влади та по-

кращ
увало рівень ж

иття українського народу. 
Висновок. Довіра до суспільних інститутів —

 гарант становлен-
ня правової держ

ави. П
обудова сучасної демократичної держ

ави 
немож

лива без подолання зазначеного комплексу проблем. Корум-
пований держ

авний апарат нездатний змінити ж
иття суспільства 

на кращ
е. Тож

 лиш
е боротьба з хабарництвом, недостатнім освітнім 

рівнем урядовців, які вваж
аю

ться «елітою
» України, і ненаданням 

народу важ
елів впливу стануть основними факторами, які впли-

нуть на процвітання України за рахунок як і докладених до цього 
зусиль, так і довіри суспільства.
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П
рава та обов’язки людини завж

ди починаю
ться 

із дотримання прав дитини. Захист прав дитини —
 це один з най-

більш
 важ

ливих пунктів та сходинок до розвинутої соціальної 
держ

ави, оскільки саме ставлення до дітей, стан та мож
ливість їх 

розвитку, рівень їхньої безпеки та захищ
еності в країні як однієї 

з найбільш
 незахищ

ених верств населення є одним із показників 
гуманного та цивілізованого суспільства, до якого ми прямуємо. 
Визнано, щ

о через низку ознак діти є особливо уразливою
 групою

 
у суспільстві, через щ

о вони потребую
ть постійного спеціального 

нагляду, догляду та захисту. Н
а ж

аль, в Україні система захисту ді-
тей не спромож

на повністю
 забезпечити їхні права незваж

аючи на 
значні покращ

ення, щ
о відбулися за останні роки у сфері охорони 

дитинства. 
П

роте варто не забувати про особливу умову —
 доволі трива-

лу агресію
 з боку Росії, яка створю

є низку проблем та небезпек. Ц
я 

ситуація призвела до виникнення такого сумного явищ
а, як діти 

внутріш
ньо переміщ

ених осіб (далі —
 діти-переселенці) [1], а також

 
збільш

ення кількості сиріт. Ц
і аспекти зумовлюю

ть необхідність 
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більш
 детального вивчення питання поруш

ення прав дітей в Укра-
їні, збільш

ення актуальності цього питання у суспільстві, а також
 

пош
ук мож

ливих ш
ляхів для його виріш

ення. Н
а ж

аль, проблема 
поруш

ення прав дітей є досить актуальною
 в наш

ій країні.
Саме тому у науковому дослідж

енні розглянуто основні та най-
більш

 актуальні взаємопов’язані проблеми та поруш
ення, щ

о нині 
існую

ть у сфері захисту прав дітей в Україні.
В Україні завж

ди звертаю
ть увагу на проблеми прав дитини лиш

е 
у визначені дати: 1 червня, а також

 в листопаді, коли було прийнято 
Конвенцію

 про права дитини, але права дітей в країні не є пріори-
тетними. О

тж
е, Конвенцію

 О
О

Н
 про права дитини [2] прийняли щ

е 
20 листопада 1989 р., і Україна ратифікувала її більш

е 20 років тому, 
проте дитина на даному етапі не є однією

 з головних цінностей дер-
ж

ави, оскільки головна увага держ
ави нині зосередж

ена більш
е на 

економіці як на базі для виріш
ення інш

их соціальних проблем, а та-
кож

 на проблемі виріш
ення збройного конфлікту.

Країна, щ
о ратифікує вищ

езазначену Конвенцію
, бере на себе 

обов’язки із захисту прав дітей, тобто вона повинна моніторити 
та дослідж

увати питання прав дітей, намагатися покращ
ити ситу-

ацію
, сприяти у випадках, якщ

о були зафіксовані поруш
ення прав 

дитини. Н
а сьогодні мож

на сказати, щ
о наш

а держ
ава найбільш

 ак-
тивно практикує лиш

е моніторинг інформації, щ
о стосується цих 

проблем.
Н

а наш
у думку, нині в Україні окрім вж

е існую
чих явищ

, пов’я-
заних з поруш

енням прав дітей (високий рівень сирітства, тор-
гівля дітьми та їхніми органами, сексуальне рабство) [3], гостро 
постало питання щ

одо дотримання прав дітей в умовах збройного 
конфлікту на сході України. За даними М

іністерства соціальної по-
літики України від 12 листопада 2018 р., на облік взято 1 521 038 пе-
реселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луган-
ської областей, А

Р Крим, з яких дітей —
 240 675 [4]. Н

а сьогодні не 
відома точна кількість дітей, щ

о прож
иває на території збройного 

конфлікту.
У Конвенції про права дитини написано: якщ

о йде війна, т
о кра-

їна повинна зробит
и все мож

ливе, щ
об захист

ит
и своїх діт

ей. Ди-
тина, яка чує розриви снарядів, отримала поранення або ж

 бачила, 
як загинули її родичі, має сильну психологічну травму. За даними 
психологів, найбільш

е страж
даю

ть діти віком від 3 до 15 років, тому 

однією
 з основних проблем для таких дітей стає психологічна трав-

ма. П
сихологічна реабілітація займає досить багато часу, адж

е діти 
перебуваю

ть у віці, коли саме йде формування особистості, щ
о без-

посередньо впливає на повноцінне включення їх у суспільне дорос-
ле ж

иття. Такі діти повинні отримати статус постраж
далих та безко-

ш
товні медичні послуги, в тому числі психологічні, мати доступ до 

якісних послуг з реабілітації, оздоровлення та освіти.
Згідно з даними служ

би у справах дітей Донецької області, 
в рамках програми інтеграції, соціальної адаптації внутріш

ньо пе-
реміщ

ених осіб, щ
о була прийнята в 2015–2016 роках, психологічні 

кабінети для дітей були відкриті у 5 населених пунктах Донецької 
області. Дані корекційні заняття проводяться у рамках спеціальної 
програми за підтримки центру психологічної реабілітації Н

аУКМ
А 

та представництва Дитячого фонду О
О

Н
 (U

N
ICEF) [5]. П

роте нині 
на держ

авному рівні не існує фінансових засобів для забезпечення 
психологічної підтримки постраж

далих дітей. За даними М
іністер-

ства соціальної політики України, окремої держ
авної програми для 

реабілітації дітей, які постраж
дали від АТО

, досі немає.
За даними U

N
ICEF, щ

е одним проблемним питанням є якість 
освіти та доступ до неї на неконтрольованих Україною

 територі-
ях. Так, близько 77 тисяч дітей на цих територіях відвідує ш

коли, а 
25 тисяч дітей дош

кільного віку відвідую
ть дитячі садки. Унаслідок 

бойових дій було пош
кодж

ено щ
онайменш

е 60 %
 з 300 ш

кіл, розта-
ш

ованих на цих територіях, 5 ш
кіл у Луганську було повністю

 зни-
щ

ено. Більш
ість ш

кіл наразі працю
є, проте місто залиш

ило майж
е 

35 %
 вчителів, щ

о не мож
е не позначитися на місцевій системі осві-

ти. Виплати зарплатні вчителям затримую
ться на кілька місяців. 

Ускладнений порядок виїзду з неконтрольованих територій мож
е 

стати перепоною
 до реалізації права на освіту та інш

их прав [6].
О

тж
е, на даний момент в Україні існує низка проблем, щ

о пов’я-
зані із поруш

енням прав дітей, але в ході даного дослідж
ення мож

-
на зробити висновки, щ

о найбільш
 актуальними та небезпечними 

є проблеми, пов’язані з правами дітей, в ж
итті яких з’явилася війна. 

Н
а ж

аль, фінансова криза, недостатньо скоординовані дії органів 
держ

авної влади, які опікую
ться правами дітей, та загальна соці-

ально-економічна ситуація, яка існує в країні, сприяю
ть подальш

им 
системним поруш

енням прав дітей, а також
 ігноруванню

 вж
е існу-

ючих проблем.
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Відповідно до ст. 3 Конституції України права 
і свободи людини та їх гарантії визначаю

ть зміст і спрямованість 
діяльності держ

ави [1]. А оскільки Загальна декларація прав люди-
ни (далі —

 Декларація), прийнята 10 грудня 1948 р., є підґрунтям 
захисту прав людини на внутріш

ньодерж
авному та між

народному 
рівнях, то виникає необхідність у більш

 детальному її вивченні не 
лиш

е з точки зору її прихильників, але й критиків.
Так, з критикою

 Декларації виступив відомий вчений Герш
 Ла-

утерпахт, який брав участь у її написанні. Також
 це питання висвіт-

лювали у своїх наукових роботах такі вчені: Ірен Ах, Абдулазіз Сахе-
діна, Ріффат Хассан, Ф

ейсала Кутті та багато інш
их науковців.

Декларація, прийнята О
О

Н
, розглядається світовою

 спільнотою
 

як система опрацьованих та узгодж
ених на найвищ

ому рівні правил 
та орієнтирів людського співж

иття. Універсальне значення цього 
документа підтвердж

ується його дієвістю
 протягом семидесяти ро-

ків. Більш
е того, саме Декларація стала основою

 багатьох конститу-
цій, зокрема й української. 

О
днак, навіть попри користь, яку несе цей документ, є досить ба-

гато людей, які так чи інакш
е не згодні зі змістом декларації. Якнай-

кращ
е точку зору критиків підсумовує відомий англійський ю

рист 
та учасник створення Декларації Герш

 Лаутерпахт. Щ
е під час ство-

рення документу він у своїй праці «М
іж

народне право і права люди-
ни» критикує Декларацію

 за її «оманливу» і «маскувальну» приро-
ду [3]. Ц

е пов’язано з тим, щ
о Декларацію

 було прийнято поспіхом 
і більш

ість її постулатів маю
ть узагальнене формулювання. 

Н
априклад, у ч. 2 ст. 17 Декларації вказується, щ

о ніхто не мож
е 

бути безпідставно позбавлений свого майна [5], однак чіткого пе-
реліку підстав позбавлення майна вона не містить. У зв’язку з цим 
виникаю

ть суперечки щ
одо використання зокрема та тлумачення 

загалом не лиш
е цієї статті, але й багатьох інш

их.
Через узагальнене формулювання постулатів, щ

о містяться у Де-
кларації, виникає низка проблем, зокрема таких: 

—
 недотримання норм, встановлених Декларацією

;
—

 рекомендаційний характер документа.
Для того щ

об з’ясувати, яким чином мож
на виріш

ити вищ
евка-

зані проблеми, необхідно детальніш
е їх розглянути.

П
оруш

ення норм, встановлених Декларацією
, полягає у недо-

триманні встановлених постулатів через суперечки у трактуванні 
статей Декларації. Досить актуальним це питання наразі є на сході 
України, адж

е саме там, в умовах військового конфлікту, найчастіш
е 

фіксується поруш
ення прав людини і громадянина. Зокрема, на оку-

пованих територіях спостерігається обмеж
ення права на майно, щ

о 
поруш

ується ш
ляхом його незаконного вилучення; переслідування 

за різними ознаками, зокрема такими, як політичні переконання, 
релігійні погляди, мова; знущ

ання над військовополоненими та ба-
гато інш

их злочинів проти ж
иття, честі та гідності, а також

 інш
их 

соціальних цінностей [6]. 
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Крім того, на мирній території наш
ої держ

ави також
 досить часто 

зустрічаються приклади поруш
ення прав людини. Зокрема, як пові-

домляє веб-сайт Радіо Свобода, права українців поруш
уються за ґра-

тами [4]. Зокрема, досить частими явищ
ами є побиття та катування.

Таке становищ
е спричинене також

 тим, щ
о Загальна декларація 

була прийнята у вигляді резолюції Генеральної Асамблеї О
О

Н
, закрі-

плені в ній норми маю
ть рекомендаційний характер. Вони баж

ані, 
але не обов’язкові для держ

ав —
 членів О

О
Н

 [7], щ
о зазначається 

у самому документі: «Генеральна Асамблея проголош
ує цю Загальну 

декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні 
прагнути всі народи i всі держ

ави з тим, щ
об кож

на людина i кож
-

ний орган суспільства, завж
ди маючи на увазі цю Декларацію…

» [5]. 
У зв’язку з цим, як ствердж

ує Лаутерпахт, зобов’язання, від якого 
держ

ави мож
уть легко відректися, не має ж

одної моральної ваги [3]. 
Тобто недотримання норм, викладених в Декларації, не несе за со-
бою відповідальності. Н

а захист Декларації варто зауваж
ити, щ

о саме 
цей документ, попри рекомендаційних характер, часто застосовую

ть 
при тлумаченні різних норм національного законодавства, а також

 
у судовій практиці. Та все ж

 через свій рекомендаційний характер 
Декларація не має того вагомого впливу, який повинна була б мати. 

П
ідсумовуючи, мож

на говорити про те, щ
о у ХХІ ст. Декларація 

потребує перегляду та прийняття нових компромісних ріш
ень, які 

підтримуватимуть якомога більш
е країн. Ц

е, в свою
 чергу, призве-

де до того, щ
о норми, закріплені Декларацією

, виконуватимуться 
усіма країнами, які ратифікували її. О

днак, на мою
 думку, найваж

-
ливіш

им наразі є прийняття Декларації як частини між
народного 

законодавства та заміна її рекомендаційного характеру на такий, щ
о 

дотримується усіма країнами —
учасниками О

О
Н

.
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ЗАГА
ЛЬН

А ДЕКЛАРАЦ
ІЯ П

РАВ ЛЮ
ДИ

Н
И

П
ід час Другої світової війни виникла потреба 

в прийнятті між
народного білля (законопроекту) щ

одо прав люди-
ни. У своєму зверненні до нації у 1941 р. президент СШ

А Ф
ранклін 

Рузвельт закликав до захисту того, щ
о він назвав істотними чотир-

ма свободами: свободи слова, свободи совісті, свободи від страху 
та свободи від злиднів.

Статут О
О

Н
 підтвердив віру в фундаментальні права, гідність 

і цінність людської істоти і зобов’язав усіх членів О
О

Н
 забезпечити 
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повагу й дотримання людських прав та основних свобод для всіх без 
розрізнення щ

одо раси, статі, мови чи релігії [1].
Коли після Другої світової війни злочини нацистcької Н

імеч-
чини стали відомі світовій громадськості, склався консенсус щ

одо 
того, щ

о Статут О
О

Н
 недостатньо чітко визначає права, про які йде 

мова, тому виникла потреба прийняття загальної декларації, яка б 
уточнила перелік прав людини, щ

одо яких діяли б полож
ення Ста-

туту О
О

Н
. Таким чином, у січні 1946 р. в перш

ій частині своєї пер-
ш

ої сесії, щ
о відбулася в Лондоні, Генеральна Асамблея розглянула 

проект декларації основних прав і свобод людини [2].
За дорученням генерального секретаря О

О
Н

 підготовку проекту 
Декларації очолив канадець Дж

он П
ітерс Гамфрі. Н

езадовго до того, 
як його призначили директором Відділу прав людини О

О
Н

. Для 
роботи над підготовкою

 документа була утворена комісія з прав 
людини (складалася з 18 членів різних національностей та політич-
них поглядів), редакційний комітет під головуванням Елеонори Ру-
звельт, яка була відома своєю

 правозахисною
 діяльністю

.
П

ідготовка Загальної декларації прав людини відбувалася в умо-
вах складної дипломатичної боротьби, а її ухвалення було результа-
том розгляду й погодж

ення різних поглядів і точок зору.
Загальна декларація про права людини була прийнята Генераль-

ною Асамблеєю О
О

Н
 10 грудня 1948 р. в П

аризькому палаці Ш
айо 

40 голосами «за». Голосів «проти» не було, а 8 делегацій утримали-
ся: Білоруська РСР, Чехословаччина, П

ольщ
а, Українська РСР, Ра-

дянський Союз, Ю
гославія, П

івденна Африка та Саудівська Аравія. 
Гондурас і Ємен —

 як члени О
О

Н
 на той момент —

 не голосували 
або утрималися. Генеральний секретар О

О
Н

 П
ан Гі-М

ун сказав, щ
о 

«у світі, який щ
е відчував на собі відлуння ж

ахів Другої Світової вій-
ни, Декларація стала перш

ою глобальною заявою про те, щ
о сьогодні 

ми сприймаємо як належ
не —

 гідність та рівність усіх людей» [3].
Структуру Загальної декларації запропонував Рене Кассен. Н

а 
організацію

 документу вплинув Кодекс Н
аполеона. Сам Кассен по-

рівнював Декларацію
 з грецьким храмом із фундаментом, східцями, 

чотирма колонами і фронтоном. Статті 1 та 2 закладаю
ть фунда-

мент, наголош
уючи на принципах гідності, свободи, рівності й бра-

терства. Сім абзаців преамбули проголош
ую

ть причини виголо-
ш

ення Декларації і є сходинками до неї. О
сновний текст Декларації 

формує чотири колони. За моделлю
 Кассена, останні 3 статті утво-

рюю
ть водограй, щ

о зв’язує всю
 структуру в одне ціле. Вони присвя-

чені обов’язкам індивіда перед суспільством і накладаю
ть заборону 

зловж
ивання правами на ш

коду тій меті, яку заклала в них О
О

Н
 [4].

О
сновний текст Декларації формує чотири колони. П

ерш
а коло-

на (статті 3–11) проголош
ує права індивіда, такі як право на ж

иття 
і заборону рабства. Друга колона (статті 12–17) проголош

ує права 
індивіда в громадянському й політичному суспільстві. Третя коло-
на (статті 18–21) проголош

ує духовні, публічні й політичні свободи, 
такі як свободу віросповідання й свободу асоціацій. Четверта коло-
на (статті 22–27) визначає соціальні, економічні й культурні права.

Книга рекордів Гіннеса описує Декларацію
 як світовий «найбіль-

ш
е перекладений документ». В його преамбулі уряди взяли зобов’я-

зання на себе і на своїх людей на прогресивні заходи, щ
об забезпе-

чити загальне та ефективне визнання і дотримання прав людини, 
викладених у Декларації.

Елеонора Рузвельт підтримала прийняття Декларації у вигляді 
декларації, а не як договір, оскільки вона вваж

ала, щ
о Декларація 

буде мати той ж
е самий вид впливу на глобальне суспільство, як Де-

кларація Н
езалеж

ності СШ
А впродовж

 існування Сполучених Ш
та-

тів. У цьому вона мала рацію
. Хоч вона і не є ю

ридично обов’язко-
вою

, Декларація була прийнята і вплинула на більш
ість національ-

них конституцій, починаючи з 1948 р. [5].
Декларація була прийнята для цілей визначення сенсу слів «ос-

новних свобод» і «прав людини», щ
о містяться в Статуті О

рганізації 
О

б’єднаних Н
ацій, з цієї причини Загальна декларація є основним 

установчим документом О
рганізації О

б’єднаних Н
ацій. Крім того, ба-

гато юристів-між
народників вірять, щ

о Декларація є частиною звичає-
вого між

народного права і потуж
ним інструментом у застосуванні ди-

пломатичного та морального тиску на уряди, які поруш
ують будь-яку 

з її статей. У 1968 р. М
іж

народна конференція О
рганізації О

б’єднаних 
Н

ацій з прав людини повідомила, щ
о Декларація «являє собою зо-

бов’язання для членів між
народного співтовариства» щ

одо всіх людей. 
П

рийняття Загальної декларації —
 це важ

ливе між
народне свят-

кування, яке щ
орічно відзначається 10 грудня. Святкують особи, гро-

мадські та релігійні організації, правозахисні організації, парламенти, 
уряди та О

О
Н

. Зазвичай святкування кож
ної десятої річниці супро-

водж
ує кампанія з популяризації знань про людські права й Деклара-

цію. Також
 щ

орічно обирається основна тема Дня прав людини.
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Економічне процвітання держ
ави в певній мірі 

залеж
ить від наявності як іноземних, так і внутріш

ніх інвестицій 
у розвиток господарства. О

скільки вся господарська діяльність рано 
чи пізно стикається зі спорами та необхідністю

 захисту майнових 
прав власника, то для інвесторів важ

ливо, щ
об національна система 

захисту прав була надійною
, чого не мож

на на даний момент сказати 
про Україну. Ф

актично з цього боку Україна не є привабливою
 для 

іноземних інвесторів —
 практика досудового врегулювання спорів 

практично відсутня, а судовий розгляд триває роками і потребує 
значних економічних ресурсів. Саме тому доцільно розглянути дос-
від зарубіж

них країн, в яких виріш
ення комерційних спорів є при-

кладом успіш
ного застосування господарського процесуального 

законодавства. 
Сучасне зарубіж

не законодавство по-різному виріш
ує питання 

про те, які суди повинні розглядати економічні (господарські) спо-
ри. В одних держ

авах створюю
ться суди спеціальної ю

рисдикції, які 
уповноваж

ені виріш
увати економічні справи, а в інш

их такі справи 
підвідомчі судам загальної ю

рисдикції. Деякі науковці виділяю
ть 

щ
е третю

 модель —
 коли в судах загальної ю

рисдикції створюю
ться 

спеціалізовані відділи з розгляду господарських справ [1, 46]. П
е-

реваж
но всі держ

ави пострадянського простору, включаючи Укра-
їну, обрали перш

у модель, тобто суди спеціальної ю
рисдикції. Ц

е, 
зокрема, економічний суд Азербайдж

анської Республіки, держ
ав-

ний арбітраж
 Республіки Вірменія, господарський суд Республіки 

Білорусь, арбітраж
ний суд Республіки Грузія, арбітраж

ний суд Кир-
гизької Республіки, арбітраж

 Республіки М
олдова, арбітраж

ний суд 
Республіки Тадж

икистан, господарський суд Туркменістану, госпо-
дарський суд Республіки Узбекистан, господарський суд Латвії, гос-
подарський суд Литовської Республіки та інш

і [2].
П

ереваж
на більш

ість країн ЄС та англо-саксонської правової 
сім’ї обрали другий варіант, тобто господарські спори розгляда-
ю

ться судами загальної ю
рисдикції. О

днією
 з причин вибору судів 

загальної ю
рисдикції для розгляду економічних суперечок у СШ

А 
та Великій Британії стала приналеж

ність цих країн до змагально-
го типу правосуддя, тобто в меж

ах змагального судочинства ак-
тивність виявляю

ть самі учасники процесу —
 суд ж

е залиш
ається 

пасивним у судовому засіданні. Саме сторонам належ
ить ініціатива 

та контроль за веденням справи: вони готую
ть справу до слухання, 

ш
укаю

ть мож
ливості укладення мирової угоди, представляю

ть до-
кази до суду, дослідж

ую
ть їх, виступаю

ть зі вступними і заключни-
ми промовами. Суд ж

е виріш
ує спір. Такий розподіл ролей передба-

чає, щ
о адвокати розкрию

ть і проаналізую
ть всі докази перед судом, 

останньому залиш
иться тільки виріш

ити суперечку. За подібної 
постановки питання від судді не вимагається спеціалізації в певній 
галузі права [3, 15].
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Крім того, в СШ
А існує різниця між

 спором, який пов’язаний 
зі встановленням фактів —

 його розглядаю
ться за участю

 присяж
-

них, та спором, який стосується лиш
е питань права —

 його розгля-
дає професійний суддя. О

днак важ
ливо зазначити, щ

о спеціалізо-
вані суди в СШ

А все-таки існую
ть —

 вони розглядаю
ть справи про 

банкрутство в рамках судів загальної ю
рисдикції. Крім того, існую

ть 
окремі податкові суди, які займаю

ться винятково справами, пов’я-
заними зі сплатою

 податків. 
Стосовно Великої Британії як представниці другої моделі гос-

подарського судочинства, то тут економічні спори наразі розгля-
даю

ться без участі присяж
них. П

роте початкова участь присяж
них 

при виріш
енні будь-якої, навіть складної економічної справи не 

могла сприяти спеціалізації суддів, і навпаки —
 від адвокатів було 

потрібно так побудувати дослідж
ення доказів у суді, щ

об простий 
громадянин, яким є присяж

ний, міг зрозуміти всі терміни, схеми 
та складнощ

і економічного спору. Змагальні аспекти англо-амери-
канського судочинства, а також

 участь присяж
них вимагали від ад-

вокатів такого дослідж
ення доказів у суді, яке робило б його зрозу-

мілим пересічним громадянам, і тому не було потреби в створенні 
судів спеціальної ю

рисдикції, як, наприклад, в Україні [4].
У Великій Британії спеціалізованими судовими органами еко-

номічного судочинства виступаю
ть Суд із розгляду скарг на обме-

ж
ення свободи промислу; відділення Королівської лаври Високо-

го суду Англії: Суд Адміралтейства, у якому розглядаю
ться спори 

з морських перевезень, зіткнення суден і відш
кодування пов’язаних 

із цим збитків, та Комерційний суд, щ
о має свої відділення у Лондо-

ні, Ліверпулі і М
анчестері та розглядає спори комерційного харак-

теру. В Англії та Уельсі діє також
 низка місцевих трибуналів —

 із пи-
тань власності, промисловості, транспорту тощ

о [5, 22].
Ц

ікавою
 є також

 ситуація з виріш
енням господарських спорів 

у країнах Європейського Сою
зу —

 хоча більш
ість з них не маю

ть 
спеціальних окремих господарських судів, у кож

ній держ
аві є свої 

особливості функціонування господарського судочинства, щ
о і ро-

бить її унікальним прикладом. Серед всіх європейських держ
ав 

Ф
ранція стала перш

ою
, де була здійснена передача комерційних 

спорів до сфери держ
авного правосуддя і де сьогодні існує розга-

луж
ена система спеціалізованих судів для виріш

ення комерційних 
спорів —

 торгових судів.

Торгові суди належ
ать до системи загального судочинства 

Ф
ранції. Їх повноваж

ення, склад і компетенція визначаю
ться 

розділом 7 Комерційного кодексу. Торгові суди здійсню
ю

ть свої 
повноваж

ення на всій території Ф
ранції, винятком є такі регіони, 

як Ельзас та М
озель, тут ці повноваж

ення здійсню
ю

ть комерційні 
палати судів загальної ю

рисдикції. Торговий суд Комерційним ко-
дексом Ф

ранції визначається як суд перш
ої інстанції, щ

о склада-
ється з 3 виборних суддів і секретаря. Суддями торгових судів, або 
їх щ

е називаю
ть «консульськими суддями», є підприємці та най-

частіш
е керівники приватних підприємств. Вони обираю

ться 
за двоступеневим принципом своїми ж

 колегами-підприємцями. 
Такі судді є найбільш

 компетентними в економічних та фінансо-
вих питаннях управління підприємствами, для прийняття опти-
мальних ріш

ень задля виходу підприємств з кризи та виріш
ення 

поточних питань підприємств. Крім того, незалеж
ність цих суд-

дів гарантована також
 їхньою

 колегіальністю
 у прийнятті ріш

ень 
(обов’язкова наявність 3 суддів для прийняття будь-якого ріш

ен-
ня), щ

о дозволяє обмеж
ити ризики впливу зі сторони учасників 

процесу.
Щ

е однією
 держ

авою
, господарське судочинство якої є досить 

цікавим до розгляду, є Ф
едеративна Республіка Н

імеччина. Відпо-
відно до ст. 92 Конституції Ф

РН
, судова влада здійсню

ється Ф
еде-

ральним конституційним судом, федеральними судами й судами зе-
мель. П

ри цьому на всіх рівнях влади —
 на федеральному і на рівні 

земель функціоную
ть як суди загальної ю

рисдикції, так і спеціалізо-
вані суди. В цілому судову систему Н

імеччини науковці називаю
ть 

як одну з найбільш
 спеціалізованих. Так, у сфері економіки створені 

органи спеціальної ю
рисдикції, зокрема фінансові, адміністративні 

суди, Ф
едеральний патентний суд. Система фінансових судів ство-

рена головним чином для розгляду справ, пов’язаних зі сплатою
 по-

датків і митних зборів.
У Н

імеччині, на відміну від Ф
ранції, немає самостійних судів для 

виріш
ення комерційних суперечок. О

тж
е, значна частина економіч-

них суперечок знаходиться у веденні судів загальної ю
рисдикції.

П
ри місцевих судах дію

ть торгові колегії, які засідаю
ть у складі 

одного професійного судді та двох непрофесійних суддів, обраних 
з-поміж

 комерсантів. Розгляд торгових справ одноособово мож
е 

здійснювати лиш
е професійний суддя.
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Таким чином, у Ф
РН

 здійснення господарського судочинства ля-
гає на цивільний сектор загальних судів, зокрема палату з торгових 
справ і фінансові суди, при цьому виріш

ення економічних справ 
здійсню

ється професійними суддями і народними засідателями ко-
легіально, а у випадку незначних сум позовів —

 одноосібно. П
озови 

на суму до 500 євро не приймаю
ться до зазначених судів і не розгля-

даю
ться.

О
станні роки в Україні і в усьому світі характеризую

ться тяж
-

ким економічним становищ
ем, погірш

енням полож
ення підпри-

ємств та організацій навіть у найрозвиненіш
их країнах. Чи не кож

ен 
суб’єкт підприємницької діяльності змуш

ений час від часу звертати-
ся до суду аби виріш

ити спірну ситуацію
 у зв’язку зі здійснюваною

 
діяльністю

. Суб’єкти підприємництва в Україні витрачаю
ть ш

алену 
кількість часу, кош

тів та нервових клітин на захист своїх прав в суді, 
забуваючи про існування прогресивних способів виріш

ення спорів, 
таких як медіація, консіліація, міні-процес та арбітраж

. Арбітраж
 

є одним з найпопулярніш
их способів врегулювання господарських 

спорів за кордоном. Так, у Великій Британії Закон про арбітраж
 діє 

з 1889 р. з доповненнями 1950 р. та з виправленнями й доповнення-
ми 1979 р. У СШ

А федеральний арбітраж
ний закон діє з 1947 р. За-

конодавства Великої Британії, Н
імеччини, СШ

А найкращ
е відтво-

рюю
ть природу арбітраж

у як альтернативного способу виріш
ення 

комерційних спорів, в основі якого леж
ить договір і який виключає 

ю
рисдикцію

 держ
авних судів щ

одо розгляду конкретної справи.
Слід зазначити, щ

о між
народний комерційний арбітраж

 регулю-
ється не тільки національним законодавством, а й між

народними 
двосторонніми та багатосторонніми угодами. П

олож
ення про ар-

бітраж
 мож

уть бути включеними в договори про друж
бу, торгівлю

 
та мореплавство. М

ета таких договірних полож
ень —

 забезпечення 
виконання арбітраж

ного застереж
ення в комерційних договорах.

Саме на підставі полож
ень договору суди кож

ної з держ
ав, щ

о 
домовляю

ться, зобов’язані виконувати арбітраж
ні застереж

ення 
й прийняті арбітраж

ні ріш
ення, навіть якщ

о місце арбітраж
у не 

знаходиться в договірних держ
авах, а арбітри не є їх громадянами.

О
дним із перш

их між
народно-правових документів, у яких 

міститься полож
ення про врегулювання спорів через досягнення 

компромісу, є Ваш
ингтонська конвенція 1965 р. Зазначена Конвен-

ція передбачає дві процедури, у яких бере участь третя сторона. 

О
днією

 з них є медіація, інш
ою

 —
 «conciliation» (консіліація), сут-

ність якої полягає в тому, щ
о особливим чином формується комісія 

примирення, яка визначає предмет спору між
 сторонами та прагне 

досягнути угоди між
 ними на взаємовигідних умовах [6].

В України консіліація є процедурою
 маловідомою

, більш
ість 

відомостей про дану процедуру міститься в іноземних дж
ерелах. 

Головною
 відмінною

 рисою
 між

 медіацію
 та консіліацією

 є те, щ
о 

посередник в консіліації приймає ріш
ення, хоч воно і має рекомен-

даційний характер для сторін.
Взагалі, медіація є визнаним у всьому світі альтернативним спо-

собом виріш
ення спорів. П

ідтвердж
енням цьому є Кодекс медіато-

ра, затвердж
ений Європейською

 комісією
, директиви Євросою

зу, а 
також

 Ю
нсітральська модель закону про між

народне комерційне 
примирення, розроблена О

О
Н

.
Н

е ідеалізуючи медіацію
, до її переваг мож

на віднести наступне: 
оперативність у виріш

енні спорів; мобільність; спрощ
ену процеду-

ру розгляду спору; конфіденційність діяльності медіатора; еконо-
мію

 грош
ових витрат; мож

ливість участі у виріш
енні конфлікту не 

тільки ю
ристів, а й інш

их спеціалістів у галузі економіки та ринко-
вих відносин; мож

ливість відмовитись від медіації та звернутися до 
суду; психологічний комфорт учасників спору; збереж

ення майбут-
ніх партнерських відносин.

П
ідсумовуючи, мож

на зазначити, щ
о система господарських (ко-

мерційних, економічних) судів країн світу продовж
ує розвиватися. 

Ц
ьому сприяю

ть передусім позитивні результати діяльності від-
повідних судових органів. П

рактика господарських (комерційних, 
економічних) судів динамічно відображ

ає потреби господарського 
обігу в умовах фінансово-економічної кризи, забезпечує реформу-
вання економік, особливо тих, щ

о розвиваю
ться, оперативними 

й ефективними процедурами виріш
ення економіко-правових кон-

фліктів. О
днак у розвинених держ

авах світу дедалі частіш
е вико-

ристовую
ться альтернативні засоби врегулювання господарських 

спорів, а в деяких країнах ці заходи є обов’язковим етапом перед 
розглядом справи в суді. Дослідж

уючи питання доцільності ви-
користання таких методів, мож

на дійти висновку, щ
о і медіація, 

і арбітраж
, і консіліація маю

ть безперечні переваги перед судовим 
розглядом, як-от: економія часу, ресурсів та досягнення баж

аного 
результату.
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Суб’єкт злочину в кримінальному праві —
 це один 

з обов’язкових елементів складу злочину, щ
о являє собою

 сукуп-
ність ознак, які зазначені у кримінальному законі, і означає особу, 
котра мож

е і зобов’язана нести перед держ
авою

 кримінальну від-
повідальність у разі вчинення нею

 суспільно небезпечного діяння.

Традиційно поняття «суб’єкт злочину» визначається як фізич-
на, осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого мож

е наставати 
кримінальна відповідальність. 

Історично розглядалося і дещ
о інш

е, більш
 інформативне його 

визначення —
 суб’єктом злочину слід вваж

ати фізичну, осудну осо-
бу, яка вчинила у віці, з якого настає кримінальна відповідальність, 
суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом, 
та має інш

і ознаки, закріплені в О
собливій частині Кримінального 

кодексу України (далі —
 КК України), але законодавець у чинному 

нині КК України 2001 р. не взяв його до уваги, в результаті чого до 
законодавчого визначення суб’єкта було включено лиш

е три зазна-
чені вищ

е ознаки.
Так, згідно з положеннями ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єкт злочину —

 
це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно 
до КК України може наставати кримінальна відповідальність [1].

О
тж

е, виходячи з наведеного вищ
е, суб’єктом злочину мож

е бути 
тільки фізична особа, тобто людина (громадянин України, особа без 
громадянства, іноземець). Н

е мож
уть бути суб’єктами злочину по-

мерлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини чи предмети.
Для правильного визначення, чи містить конкретне вчинене ді-

яння склад злочину, а отж
е, чи мож

лива кримінальна відповідаль-
ність, необхідно з’ясувати, чи володіє особа, яка вчинила це діяння, 
встановленими в законі ознаками. Такими ознаками, які передбаче-
ні у всіх складах злочинів, є осудність і досягнення певного віку. Ц

і 
ознаки незмінні й обов’язкові для всіх складів. 

П
ерш

 за все суб’єктом злочину мож
е бути фізична особа. Тому 

кримінальна відповідальність у кримінальному праві України має 
завж

ди індивідуальний характер, тобто відповідальності підлягає 
тільки та фізична особа, яка вчинила злочин або була співучасником 
його здійснення. Ц

ей висновок фактично закріплений у ст. 6, 7 і 8 
КК України, де говориться, щ

о нести кримінальну відповідальність 
мож

уть громадяни України, іноземці й особи без громадянства [3].
Важ

ливою
 і невід’ємною

 ознакою
 суб’єкта злочину є досягнен-

ня певного віку. Вік —
 це визначений за документами ю

ридичний 
період ж

иття людини. Вік виміряється часом. П
ри наявності доку-

ментів вік особи визначається документами. П
ри відсутності доку-

ментів вік встановлю
ється за допомогою

 судово-медичної експер-
тизи [5].
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І тут варто відразу ж
 зазначити, щ

о як теорія кримінального пра-
ва, так і чинне кримінальне законодавство наш

ої держ
ави пов’язу-

ю
ть з віком суб’єкта злочину настання кримінальної відповідально-

сті, при поруш
енні ним норми кримінального закону [4] .

Так, у частині 1 ст. 22 КК України прямо зазначено, щ
о «кри-

мінальній відповідальності підлягаю
ть особи, яким до вчинення 

злочину виповнилося ш
істнадцять років». Ц

ей вік називаю
ть за-

гальним віком кримінальної відповідальності. О
дночасно з цим 

в частині 2 цієї ж
 статті встановлено зниж

ений вік кримінальної 
відповідальності —

 чотирнадцять років за окреме вичерпне, прямо 
визначене законом коло злочинів. 

Разом з цим обов’язковою
 і важ

ливою
 ознакою

 суб’єкта зло-
чину є осудність. Суб’єктом злочину мож

е бути лиш
е осудна (ч. 1 

ст. 19 КК України) або обмеж
ено осудна (ст. 20 КК України) особа. 

О
судність —

 це психічний стан людини, за якого вона під час вчи-
нення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керува-
ти ними. За розгорнутим визначенням, осудність —

 це криміналь-
но-правова категорія, яка характеризує психічний стан особи під 
час вчинення злочину, при якому у неї повністю

 збереж
ена здатність 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [5].
Н

асамперед зміст осудності передбачає здатність фізичної осо-
би в момент вчинення злочину адекватно усвідомлювати об’єктив-
ні ознаки діяння, обстановку, час, місце вчинення і його суспільно 
небезпечні наслідки, і в кінцевому підсумку керувати своїми діями.

Н
а практиці питання про осудність виникає при наявності сум-

нівів у психічній повноцінності особи, яка вчинила суспільно небез-
печне діяння, а також

 у процесі відбування покарання засудж
еним.

Кримінальної відповідальності також
 підлягає і обмеж

ено осуд-
на особа. О

бмеж
ена осудність —

 це психопатологічний стан лю
-

дини, за якого вона під час вчинення злочину через наявний у неї 
психічний розлад не була здатна повною

 мірою
 усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) та/або керувати ними. О
бмеж

ена осудність не ви-
ключає кримінальної відповідальності. 

Відповідно до законодавства України обмеж
ена осудність врахо-

вується судом при призначенні покарання і мож
е бути підставою

 
для застосування примусових заходів медичного характеру. 

Згідно з ч. 2 ст. 19 КК України, неосудною
 визнається особа, яка 

під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла віддавати 

собі звіт у своїх діях або керувати ними внаслідок хронічної душ
ев-

ної хвороби, тимчасового розладу душ
евної діяльності, слабоумства 

чи інш
ого хворобливого стану [1].

О
дночасно з вищ

есказаним слід зазначити, щ
о поряд з існуван-

ням у кримінальному праві загального поняття «суб’єкт злочину», 
існує поняття «спеціальний суб’єкт злочину», щ

о володіє особливи-
ми (спеціальними) властивостями, притаманними певній категорії 
осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння [2]. 

Спеціальні ознаки стосую
ться лиш

е окремих суб’єктів і далеко 
не завж

ди передбачені в нормах О
собливої частини КК України. 

Так, зокрема, у ч. 2 ст. 18 КК України визначено поняття спеціаль-
ного суб’єкта злочину, а саме: спеціальним суб’єктом злочину є фі-
зична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого мож

е наставати кри-
мінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого мож

е бути лиш
е 

певна особа [1]. 
О

знаки спеціального суб’єкта злочину виявляю
ть та відбиваю

ть 
різноманітні особливості особи, яка вчинила злочин, характери-
зуючи особистість, і ці властивості підкреслюю

ться законодавцем 
у конкретних складах. Вони настільки істотні, щ

о їхня наявність, 
з точки зору кримінального закону, або робить діяння суспільно 
небезпечним, або різко зміню

є характер та ступінь суспільної не-
безпеки. 

Аналіз визначень спеціального суб’єкта злочину дає мож
ливість 

дійти висновку, щ
о спеціальний суб’єкт злочину має всі ознаки, ви-

значені в ч. 1 ст. 18 КК України, але разом з тим —
 щ

е й інш
і ознаки, 

щ
о визначаю

ться науковцями як додаткові, специфічні, спеціальні 
або особливі. Виходячи з буквального змісту згаданих понять, для 
характеристики ознак спеціального суб’єкта злочину логічним є 
розуміння його як особи, яку характеризую

ть «особливі ознаки» 
та «спеціальні ознаки», оскільки ці два класи ознак мож

уть відріз-
няти його від загального суб’єкта. П

ри цьому ознаки спеціального 
суб’єкта мож

уть вказуватися у нормах як О
собливої, так і Загальної 

частин КК України.
О

дночасно з цим ознаки спеціального суб’єкта, а іноді і визначен-
ня спеціального суб’єкта злочину, мож

уть визначатися в інш
их, ніж

 
КК України, нормативних актах. Н

априклад, особливою ознакою, яка 
характеризує спеціального суб’єкта за ч. 2 ст. 368 КК України, є осо-
бливо «відповідальне становищ

е», зміст якого розкривається за За-
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коном України «П
ро держ

авну служ
бу», щ

о виступає допоміж
ним 

(уточнюючим) джерелом для визначення спеціального суб’єкта. 
У подібних випадках галузь законодавства, щ

о меж
ує з кримі-

нальним правом, містить принципово важ
ливі полож

ення (визна-
чення), які не тільки доповнюю

ть норму кримінального закону, а 
й безпосередньо впливаю

ть на її зміст. О
кремі змістовні характе-

ристики його ознак мож
уть міститися також

 і в нормативних актах, 
щ

о меж
ую

ть з кримінальним правом. 
Таким чином, у деяких кримінально-правових нормах розкрит-

тя змісту і характеристика особливих ознак спеціального суб’єкта 
злочину відбувається ш

ляхом звернення до нормативно-правових 
актів, щ

о врегульовую
ть відповідні суспільні відносини —

 законів 
України «П

ро держ
авну служ

бу», «П
ро судоустрій і статус суддів», 

«П
ро міліцію

», основ законодавства України про охорону здоров’я 
тощ

о. П
ри цьому ознаки спеціального суб’єкта або безпосередньо 

містяться в КК, або випливаю
ть зі змісту його норм. О

знаки спеці-
ального суб’єкта злочину вираж

аю
ть статусні характеристики осо-

би, щ
о ними володіє (служ

бове становищ
е, родинні відносини, вид 

діяльності особи, попередня злочинна діяльність тощ
о). 

Класифікувати особливі ознаки спеціального суб’єкта злочину 
мож

ливо за двома критеріями: правовий статус суб’єкта, щ
о надає 

йому відповідні мож
ливості —

 повноваж
ення і обов’язки, та пра-

вовий статус суб’єкта, обумовлений його психофізіологічними 
властивостями, інш

ими біологічними показниками або родинни-
ми відносинами з потерпілим. П

ри цьому слід сказати, щ
о ознаки 

спеціального суб’єкта повинні бути притаманними йому саме на 
момент вчинення злочину. Враховую

чи той факт, щ
о всі ознаки 

суб’єкта злочину (фізична особа, осудність, вік кримінальної від-
повідальності) повинні бути наявними на момент вчинення злочи-
ну, то і особливі ознаки спеціального суб’єкта також

 визначаю
ть-

ся станом на момент вчинення злочинного діяння. Таким чином, 
і спеціальні (обмеж

увальні) ознаки, які окреслюю
ть коло осіб, щ

о 
мож

уть бути суб’єктами відповідних злочинів, також
 маю

ть бути 
наявними на момент вчинення таким суб’єктом злочину. Ц

і озна-
ки у процесі кваліфікації дістаю

ть свій вияв у конкретизації вимог 
до суб’єкта окремого злочину і закріплюю

ться у відповідній статті 
О

собливої частини КК України. Так, з одного боку, окреслю
ється 

коло осіб, які мож
уть бути суб’єктами даного злочину, а з інш

ого —
 

виклю
чається кримінальна відповідальність осіб, щ

о не відповіда-
ю

ть даним ознакам.
Таким чином, ознаки спеціального суб’єкта певною

 мірою
 є об-

меж
увальними, бо вони визначаю

ть, щ
о той чи інш

ий злочин мож
е 

вчинити не будь-яка особа, а тільки та, яка має такі ознаки. Тому 
особи, які не маю

ть таких ознак, не мож
уть нести відповідальність 

за конкретним кримінальним законом, у якому зазначений спеці-
альний суб’єкт [4].

О
тж

е, спеціальний суб’єкт злочину —
 це суб’єкт злочину, який 

на момент вчинення злочинного діяння (дії або бездіяльності) во-
лодіє додатковими спеціальними (особливими) ознаками, щ

о без-
посередньо передбачені О

собливою
 частиною

 КК України або ви-
пливаю

ть зі змісту її норм і виключаю
ть мож

ливість притягнення 
до кримінальної відповідальності за конкретний злочин особи, яка 
не володіє вказаними додатковими ознаками.

Вищ
евикладене дає підстави для висновку про те, щ

о суб’єкт 
злочину в кримінальному праві —

 це один з обов’язкових, мож
на 

сказати, навіть головних елементів складу злочину, тому щ
о саме 

суб’єкт вчиняє винні, протиправні суспільно небезпечні діяння, щ
о 

посягаю
ть на об’єкт кримінально-правової охорони. Саме тому точ-

не визначення ознак суб’єкта злочину, повне, досконале та цілісне 
їх з’ясування має велике значення для точної кваліфікації злочину, 
його розслідування та призначення законного покарання. 
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БЛИ
ВО

СТІ РО
ЗГЛЯДУ КО

РПО
РАТИ

ВН
И

Х СПО
РІВ

У сфері корпоративних відносин актуальною є про-
блема збільш

ення кількості корпоративних конфліктів, які завдають 
ш

коди не лиш
е їх учасникам, а й інвестиційному імідж

у держ
ави. Ц

е, 
зокрема, зумовлено тим, щ

о чинне законодавство містить багато про-
галин та колізій у сфері регулювання корпоративних відносин, щ

о 
і дає змогу формально законними засобами здійснювати корпоратив-
ні захоплення ш

ляхом зловж
ивання правом. Українське законодав-

ство не забезпечує збалансованого врахування інтересів учасників 
корпоративних відносин, щ

о призводить до корпоративних спорів.
Для виріш

ення цієї проблеми необхідно удосконалити правове 
регулювання відносин ш

ляхом знаходж
ення оптимальних методів 

запобігання та виріш
ення корпоративних спорів. Також

, для по-
передж

ення та виріш
ення спорів, щ

о виникаю
ть з корпоративних 

відносин, потрібно внести зміни у законодавство для ефективного 
регулювання цих відносин [1].

Аналізуючи норми Господарсько-процесуального кодексу Украї-
ни, мож

на зробити висновок, щ
о корпоративний спір —

 це спір, який 
виникає між

 господарським товариством та його учасником, зокрема 
учасником, який вибув, а також

 між
 учасниками господарських това-

риств, щ
о пов’язані зі створенням цього господарського товариства. 

Тобто законодавець визначає суб’єкта корпоративного спору з огляду 
на вузьке розуміння корпоративних правовідносин [2].

Критеріїв класифікації корпоративних спорів є доволі багато. 

Варто розглянути класифікацію, яку запропонували О
.Р. Ковали-

ш
ин і І.Б. Саракун. Корпоративні спори за суб’єктним складом мож

на 
класифікувати, на думку О

.Р. Ковалиш
ина, на такі категорії: спори, щ

о 
виникають між

 учасниками, зокрема учасником, який вибув, з приво-
ду створення, діяльності, управління та припинення діяльності такого 
товариства; спори між

 господарським товариством та його учасни-
ком; спори між

 корпорацією чи учасником корпорації [3]. І.Б. Саракун 
поділяє всі корпоративні права залеж

но від об’єкта, з приводу якого 
виникають корпоративні права, на майнові (наприклад, отримувати 
частину прибутку товариства у вигляді дивідендів; купувати додатко-
во випущ

ені акції товариства; отримувати частину вартості майна то-
вариства у разі його ліквідації) та організаційні (входити в товариство 
і виходити з нього в установленому порядку; брати участь у загальних 
зборах акціонерів; обирати і бути обраним до органів товариств) [4].

Аналізуючи стан нормативного забезпечення корпоративних 
відносин в Україні, зазначимо, щ

о вітчизняне законодавство занад-
то частково регулю

є корпоративні відносини, формування єдиної 
судової практики у цій сфері, здійснення належ

ного захисту судами 
прав і законних інтересів фізичних, ю

ридичних осіб та держ
ави, які 

пов’язані зі створенням, діяльністю
, управлінням і припиненням 

діяльності господарських товариств, на відміну від законодавства 
провідних країн світу.

Здійснивш
и аналіз роз’яснень Верховного Суду України з питань 

застосування законодавства, щ
о сприятиме впорядкуванню

 корпо-
ративних відносин, мож

на зазначити, щ
о результати проведеного 

узагальнення свідчать про тенденцію
 різкого збільш

ення кількості 
корпоративних спорів на тлі відсутності детального та ефективного 
законодавчого регулювання корпоративних відносин. Ц

е зумовило 
наявність численних помилок та неоднакової практики застосуван-
ня господарськими судами матеріального та процесуального права 
під час розгляду справ, щ

о виникаю
ть з корпоративних відносин, а 

також
 значний відсоток скасованих та змінених судових ріш

ень [6].
Типовими помилками, які допускаю

ть господарські суди у про-
цесі розгляду корпоративних спорів, є:

1) недотримання норм щ
одо підвідомчості (підсудності) спорів 

господарським судам, зокрема, щ
одо спорів, пов’язаних з діяльніс-

тю
 суб’єктів господарювання, які не є господарськими товариства-

ми, спорів за участі спадкоємців учасників господарського товари-
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ства, справ у трудових спорах, а також
 публічно-правових спорів, 

щ
о підлягаю

ть розгляду за правилами КАС; 
2) застосування способів захисту прав, не передбачених законом;
3) застосування щ

одо статуту господарського товариства норм 
про недійсність правочинів; 

4) виріш
ення господарськими судами питань, які належ

ать до 
компетенції загальних зборів господарського товариства;

5) недотримання господарськими судами підстав для визнання 
недійсними ріш

ень загальних зборів учасників (акціонерів) госпо-
дарського товариства; 

6) невстановлення факту поруш
ення ріш

енням загальних зборів 
прав та законних інтересів позивача; неправильне визначення суда-
ми дати виходу учасника з господарського товариства; нез’ясування 
всіх обставин, пов’язаних з ухваленням загальними зборами ріш

ен-
ня про виключення учасника з товариства; 

7) неврахування обмеж
ень щ

одо права учасника товариства от-
римувати інформацію

 про діяльність товариства під час виріш
ення 

спорів про надання товариством такої інформації; 
8) неправильне визначення господарськими судами підстав для 

визнання недійсними ріш
ень наглядової ради, а також

 виконавчого 
органу господарського товариства; 

9) помилки, які допускали суди, вж
иваючи заходів із забезпечен-

ня позову: вж
иття таких заходів, які є втручанням у господарську 

діяльність товариства: заборона скликання та проведення загаль-
них зборів товариства, заборона інш

им органам та посадовим осо-
бам здійснювати будь-які дії; нез’ясування причинно-наслідкового 
зв’язку між

 заходом до забезпечення позову і предметом позовної 
вимоги; нез’ясування імовірності ускладнення виконання або не-
виконання судового ріш

ення у разі невж
иття таких заходів; пору-

ш
ення вж

иттям заходів до забезпечення позову прав осіб, які не є 
учасниками судового розгляду; недотримання співмірності заходу 
до забезпечення позову із позовними вимогами; вж

иття таких захо-
дів, які фактично є рівнозначними задоволенню

 позовних вимог [5].
О

тже, дотримання господарськими судами матеріального та проце-
суального законодавства під час виріш

ення корпоративних спорів є ви-
значальним для виконання мети правосуддя щ

одо захисту прав та охо-
ронюваних законом інтересів осіб, а не використання недобросовісни-
ми учасниками обороту з метою захоплення корпоративного контролю.

Характеристика чинного законодавства, щ
о регулю

є корпора-
тивні відносини, а також

 вивчення практики розгляду судами кор-
поративних спорів даю

ть підстави вваж
ати за необхідне вдоскона-

лення законодавства, яке регулю
є корпоративні відносини. 

П
роаналізувавш

и чинне національне законодавство та праці 
відомих науковців, мож

на вваж
ати, щ

о корпоративні відносини 
за своєю

 правовою
 природою

 є особливим та специфічним різнови-
дом господарських відносин, щ

о стало аргументом на користь вилу-
чення так званих корпоративних спорів із справ адміністративної 
ю

рисдикції і віднесення їх до відання господарських судів.
Для удосконалення правового регулювання виріш

ення корпора-
тивних спорів, на наш

у думку, доцільним для господарської юрисдик-
ції України може стати включення до процесуального законодавства 
норм щ

одо посередництва, яке ефективно застосовується в між
народ-

ній практиці з інш
ими альтернативними методами виріш

ення спорів.
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