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Будола О.Т. 

слухач магістратури юридичного факультету 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО 

ОБМЕЖЕНЬ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ 

 

Корупція становить загрозу правопорядку, демократії 

та правам людини, руйнує належне управління, 

моральність та соціальну справедливість, перешкоджає 

конкуренції та економічному розвитку, дестабілізує 

демократичні інститути і моральні засади суспільства. 

Проблематика адміністративної  відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, не є новою для 

вітчизняної науки. Тому складність і багатогранність 

такого явища як корупція вимагає постійного 

вдосконалення правових механізмів запобігання 

корупційним проявам, у тому числі застосування 

обмежень щодо одержання подарунків.  

Конвенцією ООН проти корупції встановлюється 

необхідність створення, підтримки й зміцнення систем, які 

сприяють прозорості і запобігають виникненню конфлікту 

інтересів. Одним із ефективних інструментів запобігання 

виникненню конфлікту інтересів є й обмеження щодо 

одержання подарунків – грошових коштів або іншого 

майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, які 

надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової[1]. 

Аналізуючи положення чинного Закон України «Про 

запобігання корупції», можна визначити, що 

адміністративним правопорушенням, що пов’язане з 

корупцією, є діяння, яке вчиняється особою, яка є 

вповноваженою виконувати функцій держави та органів 

місцевого самоврядування, що порушує встановлені 

вимоги вище зазначеного Закону, проте не містить 

використання такою особою її службових повноважень чи 
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можливостей, що з ними пов’язані, з ціллю отримання 

неправомірної вигоди; одержання обіцянки чи пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб; виконання обіцянки 

чи пропозиції або надання неправомірної вигоди особі чи 

за її вимогою – іншим фізичним та/або юридичним особам 

– з ціллю спонукати цю особу до протиправного та 

неправомірного використання її службових повноважень 

чи можливостей, що з ними пов’язані[2]. 

Досить складним є питання стосовно кваліфікації дій 

особи, яка отримує протиправну вигоду за належне 

виконання її службових повноважень, тобто мова йде про 

те, що особа діє у межах своїх службових повноважень, а 

не поза ними. У випадку отримання такої вигоди дії 

посадової особи варто кваліфікувати за ст. 172-5 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП)[3]. 

ЗУ «Про запобігання корупції» у ст. 23 вказує на такі 

обмеження: особам, вповноваженим на виконання функцій 

держави і місцевого самоврядування, а також особам, які 

прирівняні до них, заборонено безпосередньо або через 

інших осіб вимагати, прохати, отримувати подарунки для 

себе чи близьких їм осіб від юридичних чи фізичних осіб: 

1) у зв’язку із здійсненням такими особами 

діяльності, що пов’язана із виконанням функцій держави 

або органів місцевого самоврядування; 

2) якщо особа, яка обдаровує, знаходиться у 

підпорядкуванні такої особи. 

Цим же Законом також встановлене виключення з 

цього правила – можливість приймати дарунки, які 

відповідають згідно з загальновизнаним уявленням про 

гостинність, окрім визначених законом випадків, в тому 

разу, коли вартість таких подарунків не перевищуватиме 

розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленого 

в день прийняття подарунка; та якщо сукупна вартість 

таких подарунків, отриманих протягом року від однієї 

особи або групи осіб, не перевищуватиме розміру двох 

прожиткових мінімумів, встановленого для працездатної 
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особи на 1 січня того року, в якому було прийнято 

подарунок. Однак зазначені обмеження стосовно вартості 

подарунку не поширюються на подарунки, які даруються 

близькими особами або одержуються в якості 

загальнодоступних знижок на товари, послуги, 

загальнодоступні виграшів, призів, премій та бонусів. 

Таким чином, можна виділити два склади 

адміністративного правопорушення, що передбачаються 

ст. 172-5 КУпАП: порушення заборони отримання 

подарунку та порушення обмежень стосовно вартості 

такого подарунку. 

Окрім того, вартий уваги момент, з якого виникає 

право власності на подарунок. Так, згідно з ч. 1 ст. 722 

Цивільного Кодексу України право власності 

обдаровуваного на подарунок виникає з моменту його 

прийняття. Якщо ж дарунок було направлено 

обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок 

вважатиметься таким, що прийнятий в тому випадку, якщо 

обдаровуваний негайно не повідомить про відмову від 

його прийняття[4]. Таким чином, об’єктивна сторона 

правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП, 

характеризується вчиненнням як дії (прийняття дарунка), 

так і бездіяльностю (незаявленням про відмову від 

прийняття дарунка). Стосовно суб'єктивної сторони, то 

вона характеризується прямим умислом. 

Варто відмітити, що особа, яка є суб'єктом даного 

правопорушення, у разі надходження до неї подарунка або 

пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на 

приватні інтереси, повинна невідкладно відмовитися від 

такої пропозиції, а також у разі можливості здійснити 

ідентифікацію особи, яка зробила пропозицію, та залучити 

свідків, зокрема серед співробітників. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що питання 

адміністративної відповідальності за корупційні 

правопорушення щодо обмежень отримання подарунка в 

сфері нормативно-правового регулювання в Україні є 

перспективним сигналом для подальшого подолання 
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проявів корупції для створення ситуації в країні, за якої 

потрібно буде лише коригувати окремі аспекти 

застосування антикорупційних заходів, які виникають у 

звʼязку з практичним застосуванням норм. 
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Гапєєва Ю.І. 

студентка групи ПР-143,  

юридичного факультету ЧНТУ 

Барабаш А.Г. 

к.ю.н., доцент кафедри цивільного,  

господарського права та процессу ЧНТУ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 

МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Зважаючи на географічне положення нашої держави, 

південний берег якої омивається Чорним та Азовським 

морями, правовий режим земель морського транспорту 

завжди викликав інтерес як практичних діячів, так і вчених 

правників. Вказані землі досліджувалися Мірошниченком 

А.М., Міщуком В.В., Терещуком В.С. та іншими 

науковцями. Однак, необхідність постійного 

удосконалення правового режиму вказаних земель 

потребують більш детального дослідження особливостей 

вказаного виду земель. Вищевикладене робить актуальним 

аналіз правового режиму земель морського транспорту.  

Землі морського транспорту належать до такої 

категорії земель України як землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. Зважаючи на загальнодержавне значення 

останньої категорії земель, порядок їх використання 

встановлюється законом. 

Поняття земель морського транспорту визначається 

через їх склад. Так, згідно ч. 1 ст. 69 Земельного кодексу 

України (далі – ЗК України) до земель морського 

транспорту належать землі під: 

а) морськими портами з набережними, 

майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, 

спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і 

комплексного обслуговування флоту; 

б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної 

обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, 
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базами, складами, радіоцентрами, службовими та 

культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, 

що обслуговують морський транспорт[1].  

З вищевикладеного слідує, що: 

- землями морського транспорту є дві відносно 

самостійні групи земельних ділянок. Так, до першої 

належать ті, що використовуються як просторова база для 

розміщення морських портів з набережними, 

майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, 

спорудами, устаткуваннями, об’єктами загальнопортового 

і комплексного обслуговування флоту. В свою чергу, другу 

групу становлять землі, на яких розташовані будівлі та 

споруди, що обслуговують морський транспорт[2, с. 241]; 

- землі морського транспорту виконують певну 

обслуговуючу роль щодо земель водного фонду (зокрема, 

земель зайнятих морями). 

Дещо по-іншому визначає склад земель морського 

транспорту Закон України «Про транспорт». Згідно ч. 2 ст. 

25 Закону до земель морського транспорту не належать 

території, насипані або намиті в акваторії за кошти 

портів[3]. Характеризуючи позицію законодавця з цього 

приводу, не можна не погодитись з думкою А.М. 

Мірошниченка, який зауважив: «Не зовсім зрозумілі 

мотиви такого положення. У будь-якому випадку, при 

вирішенні питання про режим намитих земель слід 

виходити з положень прийнятого пізніше ЗК України, який 

відносить до земель морського транспорту всі землі порту; 

згідно із ч. 1 ст. 74 Кодексу торговельного мореплавства 

України: територією морського порту є відведені порту 

землі. До території морського порту також належать 

намиті, насипані або створені із застосуванням інших 

гідротехнічних технологій площі, створені за рахунок 

порту і за користування якими не стягується плата» [4, с. 

351]. 

Характеризуючи правовий режим земель морського 

транспорту, слід зазначити, що такий режим 

встановлюється Законом «Про транспорт» від 10.11.1994 
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року, Законом «Про морські порти» від 17.05.2012 року, 

Кодексом торговельного мореплавства України, Водним 

кодексом України, а також Правилами охорони внутрішніх 

морських вод і територіального моря України від 

забруднення та засмічення, затверджену постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269. 

Земельний кодекс визначає лише склад земель морського 

транспорту та містить єдину норму, що стосується 

правового режиму цих земель. Так, ч. 2 ст. 69 ЗК України 

передбачено «можливість встановлення обмежень у 

використанні земель на відповідних земельних ділянках, 

розташованих на підходах до портів (каналів), мостових, 

кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших 

об’єктів». Очевидно, мова йде про встановлення 

охоронних зон, що мають забезпечувати нормальні умови 

експлуатації зазначених об’єктів, запобігати їх 

пошкодженню, а також зменшувати негативний вплив цих 

об’єктів на навколишнє природне середовище і людину. 

Правовий режим охоронних зон залежить від особливостей 

об’єкта, розташованого на землях морського транспорту. 

Досліджуючи правовий режим земель морського 

транспорту, слід зауважити, що ключовою ознакою 

правового режиму земель морського транспорту, яка 

відмежовує їх від інших земель, є їх цільове призначення. 

Ці землі повинні забезпечувати перш за все 

функціонування об’єктів морського транспорту. При 

цьому ст. 24 Закону України «Про транспорт» до складу 

морського транспорту відносить підприємства морського 

транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, 

вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, судна, 

судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також 

підприємства зв’язку, промислові, торговельні, будівельні і 

постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади 

охорони здоров’я, фізичної культури, науково- дослідні, 

проектно-конструкторські організації та інші 

підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності, що забезпечують роботу морського транспорту. 
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Отже, розміщення об’єктів, що зазначені в наведеному 

переліку, є визначальним для віднесення земель до 

категорії земель морського транспорту [5, с. 330]. 

Земельні ділянки морського транспорту надаються у 

власність, постійне користування та в оренду морським 

портам, суднобудівним і судноремонтним заводам, базам 

та іншим підприємствам, які обслуговують потреби 

морського флоту і виступають суб’єктами права на землю. 

Розміри ділянок і умови користування ними визначаються 

проектною документацією і рішенням органів, які надали 

відповідні земельні ділянки. 

Охарактеризувавши правовий режим земель 

морського транспорту, слід відзначити важливість 

подальшого удосконалення їх правового режиму у 

наступних напрямках: 

- уточнення складу земель морського транспорту, 

усунення колізій норм Земельного кодексу та Закону 

України «Про транспорт»; 

- врахування загальної вимоги щодо земель, які 

мають важливе публічне значення в державі, – їх режим 

повинен встановлюватись виключно законами, а не 

підзаконними актами. 

Список використаних джерел 

1. Земельний кодекс України: Закон України від 

25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради 

України, 2002, № 3-4, ст.27. 

2. Міщук В.В. Особливості правового режиму 

земель водного транспорту/ В.В. Міщук // Часопис 

Київського університету права . – 2013. - № 3. – С. 240-243. 

3. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 

232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 

51, ст. 446. 

4. Мірошниченко А. М. Земельне право України: 

Навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. – 392 с. – С. 351 

5. Терещук В. С. Землі морського транспорту: 

поняття та ознаки / В.С. Терещук // Право і Безпека. - 

2012. - № 3. - С. 326-331. 



 13 

Гольцова С.В. 

студентка юридичного факультету  

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Войцеховський М.М. 

кандидат юридичних наук, доцент,   

завідувач кафедри «Правознавство»  

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ГЕНЕЗИС ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО 

ПОВОДЖЕННЯ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Україна як незалежна держава, задекларувавши свій 

намір інтегруватися до європейської та світової спільноти, 

має дотримуватися відповідних стандартів у всіх сферах 

життєдіяльності, у тому числі й у ставленні до тварин.  

У сучасній Україні постає необхідність 

удосконалення нормативно-правового регулювання 

поводження з тваринами. У 2006 р. Верховна Рада України 

ухвалила закон, що забороняє жорстоке поводження з 

тваринами й передбачає гуманні способи регулювання 

їхньої кількості, такі самі, як і в країнах Євросоюзу.  

Саме тому 18 вересня 2013 р. Верховна Рада України 

ратифікувала Європейську конвенцію про захист домашніх 

тварин, яка наразі є основним міжнародним документом у 

цій сфері та визначає основні принципи забезпечення 

благополуччя тварин, порядок їх придбання, утримання, 

розведення, дресирування та продажу, правила 

використання тварин у рекламі, для розваг, на виставках та 

у змаганнях, порядок і випадки проведення тваринам 

хірургічних операцій, а також умови та порядок 

зменшення їх кількості, зокрема шляхом присипляння.  

Необхідність захисту тварин від жорстокого 

поводження визнана на міжнародному рівні. Європейська 
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конвенція про захист домашніх тварин 1987 р. визнає 

наявність у людини морального обов’язку перед 

тваринами, вказує на цінність домашніх тварин для 

суспільства, а також на те, що людину і цих тварин 

пов’язують особливо тісні зв’язки [1].  

Жорстокість відносно тварин завдає шкоди не лише 

їм. Такі дії порушу ють громадську моральність, за умови 

їх вчинення в присутності малолітніх дітей розвивають у 

них жорстокість, агресію, байдужість до страждань живої 

істоти, сприяють формуванню садистських нахилів.  

Суспільна небезпека такого поводження полягає 

також у тому, що вона часто є чинником вчинення 

багатьох інших злочинів і правопорушень проти життя та 

здоров’я людини. Слідча і судова практика свідчать, що 

багато з тих, хто вчинив тяжкі злочини проти людини, 

починали зі знущання над тваринами.  

За порушення вимог законодавства у сфері захисту 

тварин від жорстокого поводження із ними винні особи 

несуть кримінальну (ст. 299 Кримінального кодексу 

України (далі — КК)), адміністративну (ст. 89 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі — 

КпАП) та цивільно-правову відповідальність згідно із 

законом. 

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи на 

актуальність вказаних питань, слід зазначити, що в Україні 

та країнах ближнього зарубіжжя до сьогодні вказана 

проблема не зустріла належної уваги серед вчених. 

Існують праці зарубіжних науковців: дисертації І.І. 

Лобова, статті К.Ю. Гаєвської, О.В. Богатової, В.С. 

Мірошніченко, О.В. Саратової, і вітчизняних науковців 

(І.А. Головко, статті Р.В. Вереши, О. Кондратьєвої, В. 

Копиляна, В.В. Кузнєцова, О.О. Шуміла) були присвячені 

переважно розгляду кримінально-правових і 

кримінологічних питань жорстокого поводження з 

тваринами, адміністративно-правового регулювання 

протидії жорстокого поводження з тваринам на 

вітчизняних та світових теренах.  
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Серед робіт, в яких розглядалися окремі 

криміналістичні аспекти даної тематики, можна назвати 

лише монографію В.М. Кітаєвої та статтю С.І. Данилової 

(Росія) [2].  

Проте, останні роботи, з огляду на обмежене коло 

висвітлюваних в них питань, не можуть претендувати на 

глибоке дослідження. Таким чином, вказана проблема не 

може вважатися вирішеною 

Метою статті є дослідження генези правового 

регулювання у сфері жорстокого поводження з тваринами 

в Україні та імплементація міжнародного досвіду у 

вітчизняне законодавство.  

Для введення комплексу ефективних управлінських, 

економічних і правових заходів, спрямованих на 

удосконалення правового регулювання протидії 

жорстокого поводження з тваринами необхідно 

ознайомитися з зарубіжним та вітчизняним досвідом.  

Виклад основного матеріалу. Очевидним є той факт, 

що у сучасному світі боротьба за гуманне ставлення до 

тварин є одним із ключових показників цивілізованості 

суспільства. Міжнародне співтовариство вже давно 

підтвердило своє бажання захистити тваринний світ від 

протиправних посягань. 

Підтвердженням цього є прийняття як на 

універсальному, так і регіональному (європейському) 

рівнях таких міжнародно-правових актів, як: Європейська 

конвенція про захист тварин під час міжнародних 

перевезень (1968 р.), Конвенція про міжнародну торгівлю 

видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою 

зникнення (1973 р.), Всесвітня Декларація прав тварин 

(1978 р.), Європейська конвенція про захист хребетних 

тварин, що використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей (1986 р.), Європейська конвенція щодо 

захисту домашніх тварин (1987 р.) та ін. [3] 

Так, Європейська конвенція про захист домашніх 

тварин № 125 від 13 грудня 1987 р. визнає наявність у 

людини морального обов’язку перед тваринами, вказує на 
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цінність домашніх тварин для суспільства, а також на те, 

що людину і цих тварин пов’язують особливі узи.  

Основні принципи ставлення до домашніх тварин 

включають: заборону заподіяння страждань тваринам і 

залишення їх напризволяще. Конвенція передбачає 

охорону здоров’я тварин, захист від експлуатації при 

дресируванні, комерційному розведенні.  

У 1986 р. була прийнята Конвенція по захисту 

експериментальних тварин, в якій також згадувався 

моральний обов’язок людини перед усіма тваринами і 

необхідність зменшити страждання тварин в експерименті, 

оскільки тварини здатні відчувати біль і страх.  

У 2006 р. Україна стала другою після Латвійської 

Республіки пострадянською країною, яка прийняла Закон 

«Про захист тварин від жорстокого поводження».  

Даний Закон обмежує жорстоке поводження з 

домашніми, мисливськими, безпритульними, 

сільськогосподарськими тваринами, а також тваринами, 

які використовуються при проведенні наукових дослідів, в 

освітньому процесі і при організації розваг.  

Закон також забороняє пропаганду жорстокого 

поводження з тваринами, а також пропаганду полювання в 

системі дошкільної, середньої, професійно-технічної та 

вищої освіти, вводить курси з екологічної етики і 

гуманного поводження з тваринами у вишах та школах [4].  

Нагадаємо, що 22 червня Верховна Рада прийняла 

закон №5119-1 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо впровадження гуманного ставлення 

до тварин). 

Законом доповнено Кримінальний кодекс та Кодекс 

про адміністративні правопорушення статтею «жорстоке 

поводження з тваринами». 

Відповідно до прийнятого закону, жорстоке 

поводження визначається як «знущання над тваринами, в 

тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало 

їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або 

призвело до загибелі». Також мова йде про нацьковування 
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тварин одна на одну і на інших тварин, залишення 

домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, в 

тому числі порушення правил утримання тварин. 

Випадки жорстокого відношення до тварин тяжко 

травмують та деморалізують не тільки оточуючих, а й 

негативно впливають на самого правопорушника. В разі 

відсутності адекватної реакції суспільства та/чи держави, 

що засуджує таку поведінку, тим самим зробивши для себе 

висновок щодо її виправданості та допустимості, вказані 

особи надалі вчиняють антисоціальні проступки, 

спрямовані проти суспільства.  

Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з 

вихованням дітей, відродженням суспільної моралі, 

закріпленням правових основ держави. Крім вказаних, 

існує інший, не менш важливий аспект вказаної проблеми. 

Мова йде про взаємозв’язок жорстокого ставлення до 

тварин і формування подальшої стійкої злочинної 

поведінки, пов’язаної з насильницькими діями, що було 

помічено людьми здавна.  

Справедливо вважається, що ставлення до тварин є 

показником морального розвитку суспільства і 

нормального його функціонування. Від жорстокого 

поводження з тваринами до жорстокого поводження з 

людьми – один крок. «…Знищення тварин, знущання та їх 

мучення, не лише ображають моральні почуття громадян, 

але і, відбуваючись на очах дітей, розвивають в них такі 

негативні якості, як жорстокість і душевна черствість, 

байдужість до страждань живої істоти, здатність до 

формування садистських нахилів, тобто наносять значну 

шкоду їхньому вихованню» [5].  

Перший у світі Закон про захист тварин під назвою 

«Акт про попередження жорстокого й негідного 

поводження з худобою» було прийнято 1822 року у 

Великій Британії. Зусиллями члена британського 

парламенту Річарда Мартіна та лорда-канцлера Томаса 

Ерскіна вперше в історії людства коні та інші 
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сільськогосподарські тварини отримали законодавчий 

захист від страждання.  

Поводження з тваринами є важливою стороною 

діяльності людини, яке зачіпає інтереси і почуття багатьох 

людей, відображається на морально-етичному, 

соціальному і економічному житті нашого суспільства.  

Правові засади унеможливлення жорстокого 

поводження з тваринами визначені у Європейській 

конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей 

(Страсбург 18 березня 1986 року); Законами України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження»; «Про 

тваринний світ»; «Про охорону навколишнього 

природного середовища»; «Про ветеринарну медицину»; 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими 

актами.  

У суспільстві забезпечено гуманне поводження зі 

свійськими та дикими непродуктивними й продуктивними 

тваринами, тобто дії, спрямовані на забезпечення тваринам 

умов, які відповідають їхнім фізіологічним, біологічним і 

видовим особливостям, створення можливостей для їх 

існування й уважного ставлення до стану здоров’я тварин 

[6].  

Тому чинне національне законодавство, у тому числі 

й кримінальне, адміністративне має регулювати, 

передусім, ті відносини, які складаються у сфері охорони 

тварин, що перебувають у певному біологічному стані, у 

якому вони здатні до самопідтримання, самовідтворення та 

саморозвитку, а також для яких характерна чутливість до 

подразнень та рухливість, можливість обміну із зовнішнім 

світом.  

Так, Закон України «Про тваринний світ» від 13 

грудня 2001 р. одним зі своїх завдань має забезпечити 

умови постійного існування тварин, передбачаючи захист 

(охорону) їх життя на всіх стадіях розвитку.  
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У преамбулі цього Закону тварини розглянуті як 

компонент навколишнього природного середовища. 

Жорстоке поводження з тваринами негативно впливає на 

моральні засади суспільства, сприяє поширенню 

жорстокості серед дітей і молоді.  

Небезпека даного злочину полягає в жорстокому 

поводженні з тваринами, знущання над якими формує у 

громадян, особливо у підлітків, почуття байдужості до 

страждань живих істот, що призводить до агресії, насилля, 

прояву вандалізму.  

Як показують кримінологічні дослідження, багато 

осіб, які у малолітньому або неповнолітньому віці 

неодноразово знущалися, били або безпідставно вбивали 

тварин, надалі вчиняли злочини, пов’язані з насильством.  

Можна зробити висновок, що жорстокість до тварин 

породжує ще більш небезпечне явище – жорстокість до 

людей. Такий підхід принципово змінює уяву про 

суспільну небезпеку такого діяння, що й обумовлює 

необхідність застосування й розвиток відповідних 

кримінально-правових норм [7, c. 63]. 

В той же час не потрібно перебільшувати значення 

кримінально-адміністративних норм щодо охорони тварин, 

гуманного відношення до них. В даному випадку норми 

здійснюють допоміжну роль, виходячи із особливостей їх 

методу, а саме – карально-допоміжного, який обмежує 

можливості цих галузей права.  

В сучасних умовах не можна не враховувати 

підвищення небезпеки жорстокого поводження з 

тваринами. Якщо умовно поділити злочини проти 

суспільної моральності, то такий злочин як жорстоке 

поводження з тваринами можна віднести до посягання на 

основні моральні принципи і цінності у сфері духовного і 

культурного життя суспільства.  

Як свідчить світова статистика, найчастіше об’єктом 

жорстокого поводження стають бездомні тварини. 

Наприклад, досвід Німеччини показує, що вирішити 

проблему бездомних тварин неможливо за один-два роки. 
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Потрібен досить тривалий термін - 5-9 років. У Німеччині, 

як і в інших країнах, для вирішення проблеми потрібне 

виконання трьох обов'язкових умов: 

- прийняття нормативних актів, що обмежують 

розмноження тварин. 

- проведення Програм стерилізації і робота притулків. 

- виховання і просвітлення населення. 

Німеччина - перша країна світу, яка ввела захист 

тварин до Конституції країни (травень 2002 р., Ст. 20а).  

У Німеччині діє Закон про захист тварин 

(Tierschutzgesetz), a також Розпорядженн з утримання 

собак (Hundeverordnung), законодавчо затверджена 

система притулків. У країні визнана професія «Захисник 

тварин», а також діє спеціальна галузь права - «Права 

тварин» (Tierrechte). Адвокати, що працюють в цій галузі, 

можуть виступати як в разі порушення прав тварин від 

господарів такої тварини, так і в звичайних випадках 

знущання над тваринами. 

Держава захищає права тварин на гуманне ставлення 

до них. Жорстоке поводження провокує перетворення 

собаки в бездомну тварину, і чинне законодавство 

заохочує скарги третіх осіб на безвідповідальних 

господарів. Закон про захист тварин встановлює штрафні 

санкції у разі порушення правил поводження з тваринами.  

Так, наприклад, за викидання тварини на вулицю 

(така форма поведінки прирівнюється до знущання) або за 

її самовільне знищення накладається штраф 25000 Євро 

(якщо з якихось причин немає можливості тримати вдома 

тварину, то за чинним законодавством його слід віднести 

до притулку). 

Держава прагне зменшити чисельність народжених 

тварин навіть серед професійних заводчиків, які 

перебувають в офіційно зареєстрованих організаціях - їм 

надаються квоти, перевищувати які вони не мають право. 

Безконтрольно розводити тварин заборонено. 

Непрямий метод обмеження кількості домашніх 

тварин - дозвіл в договорі найму житла встановлювати 
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заборону на утримання в будинку тварини; даний пункт 

встановлюється на розсуд власника житла. З іншого боку, 

якщо в договорі відсутній такий пункт, то власник не має 

право примусити несподівано викинути тварину на 

вулицю. Також орендар має право до трьох місяців 

утримувати «в гостях» домашню тварину, навіть якщо в 

договорі є пункт про заборону утримувати тварину. 

До речі, в Іспанії введено кримінальні покарання за 

порушення прав тварин, наприклад наведу цитати їх 

аналога Кримінального кодексу: «…Стаття 337.2 Злочини 

(зловживання) проти тварин, що призвели до тяжких 

травм, а також жорстоке поводження з тваринами в 

присутності неповнолітніх. Покарання: від 9 місяців до 

року в'язниці, заборона від 1 до 3 років на здійснення 

професійної діяльності в будь-якому бізнесі, пов'язаному з 

тваринами (дискваліфікація).» 

В Італії запроваджено відповідальність не тільки за 

проявлену жорстокість по відношенню до тварини, але і 

покарання у вигляді кримінальної відповідальності до тих, 

хто кине кота або собаку [8] 

У країнах США і Європи безумовне право контролю 

виконання законодавства у сфері поводження з тваринами 

мають тільки поліцейські. Однак їм допомагають 

муніципальні служби контролю або громадські організації. 

Поліція має право викликати фахівця з вилову тварин і 

забрати його у власника при недотриманні законодавчих 

правил, має право накласти штрафні санкції і перевірити 

власника тварини на предмет його володіння тією чи 

іншою твариною. 

Таким чином, в економічно розвинених країнах 

боротьба з бездомними тваринами здійснюється за 

кількома напрямками: 

- створення системи обліку, реєстрації домашніх 

тварин і обов'язкова купівля ліцензії на право заводити 

тварину. 

- стерилізація тварин. 
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- організація притулків, в яких утримуються загублені 

тварин, а також здійснюються операції постерилізації і 

проводяться активні дії з пошуку нових власників з метою 

зменшення кількості приспанихтварин. 

- встановлення правил з утримання тварин у 

житловому приміщенні і на прогулянці. 

- робота по навчанню населення та персоналу 

притулків [9]  

Розглянемо участь України в подальшому розвитку 

Європейського законодавства, щодо унеможливлення 

жорстокого поводження з тваринами, зокрема, конвенцій 

Ради Європи, а саме: 

- Європейська конвенція про захист тварин під час 

міжнародних перевезень № 065 (підписана у Парижі 

13.12.1968, набула чинності 20.02.1971), підписали 16 

країн Ради Європи, ратифікували — 15 (Болгарія 

підписала, але не ратифікувала) - Україна не є учасницею 

цієї Конвенції [10].  

- 10 травня 1979 року у Страсбурзі був підписаний 

Додатковий протокол (ETS № 103), відкритий для 

підписання державами-членами Ради Європи, які 

підписали Конвенцію (Протокол набув чинності 7 

листопада 1989 року), яким дозволяється Європейському 

Союзу підписати Конвенцію і таким чином стати її 

учасником.  

У 2003 році ця Конвенція зазнала певних змін. Нову 

Європейську конвенцію про захист тварин під час 

міжнародних перевезень № 193 (підписана у Кишиневі 

06.11.2003, набула чинності 14.03.2006) підписали 20 країн 

Ради Європи, ратифікували — 11. Україна не стала її 

учасницею [11].  

- Європейська конвенція про захист тварин, що 

утримуються для сільськогосподарських цілей № 087 

(підписана у Страсбурзі 10.03.1976, набула чинності 

10.09.1978), підписали 35 країн Ради Європи, ратифікували 

— 33. Україна не є учасницею цієї Конвенції [12].  
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- Європейська конвенція про захист тварин, 

призначених на забій № 102 (підписана у Страсбурзі 

10.05.1979, набула чинності 11.06.1982), підписали 30 

країн Ради Європи, ратифікували — 25. Україна не є 

учасницею цієї Конвенції [13].  

- Європейська конвенція щодо захисту хребетних 

тварин, що використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей № 123 (підписана у Страсбурзі 18.03.1986, 

набула чинності 01.01.1991), підписали 28 країн Ради 

Європи, ратифікували — 22. Україна не є учасницею цієї 

Конвенції [14].  

- Європейська Конвенція щодо захисту домашніх 

тварин № 125 (підписана у Страсбурзі 13.11.1987, чинна з 

01.05.1992), підписали 24 країн Ради Європи, ратифікували 

— 22. Україна підписала, але не ратифікувала Конвенцію 

[15].  

Положення вищезазначених конвенцій були 

імплементовані у національне законодавство багатьох 

країн Європи і світу. Як бачимо Україні необхідно 

докласти усіх зусиль, та приєднатись до вищенаведених 

актів.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна 

зробити наступні висновки. По-перше, імплементувати у 

національне законодавство положення Європейських 

конвенцій. По-друге, закріпити на законодавчому рівні 

комплекс заходів, щодо створення системи обліку, 

реєстрації домашніх тварин і обов'язкова купівля ліцензії 

на право заводити тварину; стерилізації тварин; організації 

притулків, в яких утримуються загублені тварин, а також 

здійснюються операції по стерилізації і проводяться 

активні дії з пошуку нових власників з метою зменшення 

кількості приспаних тварин; встановлення правил з 

утримання тварин у житловому приміщенні і на 

прогулянці; робота по навчанню населення та персоналу 

притулків.  
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Заєць О.М. 

слухач денної форми навчання  

6-го курсу юридичного факультету  

Академії Державної пенітенціарної служби,  

лейтенант внутрішньої служби 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ ЯК 

ВИДУ ПОКАРАННЯ У КОНТЕКСТІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Виправні роботи є поширеним видом кримінального 

покарання. В практиці застосування між інших видів 

покарань виправні роботи мають значне місце, так як вони 

передбачені майже в ста складах злочину Особливої 

частини КК України.  

Виправні роботи є альтернативою позбавлення волі, 

таким чином це – покарання, яке передбачає працю 

засудженого за звичайним місцем роботи засудженого з 

відрахуванням у доход держави від 10 % до 20 % його 

заробітної плати. Головним фактором є залишення у 

засудженого якомога більше обсягу його прав та свобод, а 

головне – відсутність ізоляції від суспільства, що 

допомагає розвантаженню кримінально виконавчої 

системи і полягає у скорочені чисельності осіб. За 

«суворістю» покарання у вигляді виправних робіт  

знаходиться між громадськими роботами і службовими 

обмеженнями для військовослужбовців.  

Сутність виправних робіт повною мірою 

розкривається через їх каральний зміст, який має 

сукупність правообмежень, які несе засуджена особа до 

даного виду покарання, і таким чином вона піддається 

виправленню за місцем своєї роботи без ізоляції від 

суспільства [1]. 

Виправні роботи як вид кримінального покарання 

закріплювалися ще у радянському кримінальному праві і 
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передбачалися в перших законодавчих актах Радянської 

держави. 

Назва «виправні роботи» пройшла доволі довгий етап 

становлення, де характеризувались як: обов’язкові роботи, 

виправно-трудові роботи без позбавлення волі, виправні 

роботи без позбавлення волі, виправні роботи без 

позбавлення волі. 

Однак зміст назви залишився незмінним – підання 

засудженого примусовій праці [3]. 

Кримінальне законодавство України не дає 

визначення поняття «виправні роботи» як категорія 

кримінального права. Для того, щоб визначити поняття 

даного покарання, слід розглянути його ознаки. 

Випраним роботам як виду покарання притаманні 

такі ознаки: 

1.) Осуду держави, який проявляється у 

негативній оцінці державою скоєного; наслідок чого –

проголошення вироку суду; 

2.) Признання засудженим майнових 

правообмежень, які проявляються у примусовому 

відрахуванні коштів із суми заробітної плати особи у 

розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти 

до двадцяти відсотків у дохід держави. На відміну від 

раніше чинного КК УРСР від 28 грудня 1960 р., який у ч. 2 

ст. 29 не встановлював мінімальний відсоток відрахування 

із суми заробітку засудженого, КК України від 5 квітня 

2001 р. у ч. 1 ст. 57 встановив даний відсоток 

відрахування. Згідно зі ч. 3 ст. 100 КК України із заробітку 

неповнолітнього засудженого до виправних робіт, 

здійснюється відрахування в дохід держави в розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від п’яти до десяти 

відсотків; 

3.) Призначення засудженому трудових 

правообмежень, які проявляються у піддані засудженого 

примусовій праці за місцем роботи, дана ознака, як 

правообмеження зазнає засуджений, покарання виправних 
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робіт полягає не в праці, оскільки праця якою була до 

засудження, залишається аналогічною .[3] 

Необхідно зазначити, що із даними положеннями 

можна погодитися із застереженням: якщо робота 

засудженого до виправних робіт стала не задовольняти її з 

будь-яких причин до застосування і на даний час, коли 

засуджена особа бажає звільнитися за власним бажанням, 

вона не може цього реалізувати а можливе тільки за 

дозволом уповноваженого органу з питань пробації. 

4.) Тривалість виправних робіт, яка 

встановлюється КК України у ч. 1 ст. 57 КК України, де 

зазначається, що виправні роботи встановлюються на 

строк від шести місяців до двох років. Згідно із ч. 2 ст. 100 

КК України, виправні роботи можуть бути призначені 

неповнолітньому у віці від 16 до 18  років на строк від двох 

місяців до одного року [4]. 

  Не обґрунтовано виділяти самостійним елементом 

покарання тривалість виправних робіт. Вона характерна не 

сама по собі, а тим що на певний час виникають ті 

правообмеження, які вимагає дане покарання [2]. 

У даному випадку визначення поняття «тривалість 

покарання» погодитись важко.  

Оскільки « тривалість покарання» залежить від ч. 2 

ст. 65 КК України, де зазначається, що особі, яка вчинила 

злочин, має бути призначене покарання, необхідне й 

достатнє для її виправлення та попередження нових 

злочинів, також суд враховує положення ч. 1 ст.65 КК 

України. 

Отже, керуючись зазначеними вище нормами 

законодавства можна стверджувати: незалежно від 

призначеного судом строку виправних робіт (мінімального 

чи максимального) все одно покарання буде здійснювати 

великий вплив на засудженого; 

5.) Виправні роботи, згідно із ч 1 ст. 52 КК 

України, є основним видом покарання, яке призначається 

обвинувальним вироком суду [4]. 
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6.) Виправні роботи призначаються тільки 

працюючим особам або можуть взагалі не призначатися 

деяким категоріям осіб, перелік яких зазначений у ч. 2 ст. 

57 КК України; 

7.) Покарання у виді виправних робіт 

відбувається за місцем роботи засудженого (ч. 1 ст. 57 КК 

України). Відповідно до ч. 1 ст. 29 раніше чинного КК 

УРСР від 28 грудня 1960 р. встановлюється, що виправні 

роботи без позбавлення волі виконуються згідно з вироком 

суду чи за місцем роботи засудженого, що визначаються 

уповноваженим органом з питань пробації, які відають 

застосуванням виправних робіт здійснюються за місцем 

роботи засудженого, яке має на меті його виправлення в 

звичаєвих для нього умов праці, у своєму трудовому 

колективі також для запобігання вчинення нового злочину. 

Місцем роботи є підприємство, установа, організація, 

незалежно від форми власності, де засуджена особа що 

прийнята на роботу у передбаченому законодавством 

порядку, виконує своє трудові обов’язки та отримує 

заробітну плату[5, c. 153]. 

Відповідно п. 14 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 16 квітня 2004 р. « Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх», виправні роботи відповідно до ч. 

2 ст. 100 КК України призначаються неповнолітнім у віці 

від 16 до 18 років, які мають постійне чи тимчасове 

працевлаштування [6]; 

8.) Виправні роботи, які призначені вироком суду, 

тягнуть за собою судимість з дня набрання чинності 

вироком суду. 

Згідно розглянутого вище ми можемо дійти висновку 

що для того, щоб розглядати виправні роботи як вид 

кримінального покарання потрібно: 

 Щоб були наявні всі ознаки виправних робіт у своїй 

сукупності. 

Також  потрібно доповнити ст.57 КК України ч. 1, де 

потрібно закріпити визначення поняття «виправні роботи» 
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- це залучення особи, скоєвшої правопорушення та 

визнаної у вчиненні злочину за обвинувальним вироком 

суду до праці за основним місцем роботи та застосуванні 

до неї обмежень майнового характеру шляхом 

відрахування відсотку із суми заробітної плати. 

Також закріпити нову роз’яснювальну частину у ст. 

57 КК України для сприяння ефективного застосування 

виправних робіт. 

 

Список використаних джерел: 

1. Кримінально-виконавче право: підручник ; вид. 3-

тє. та перероб. / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд 

та ін ; за заг.  ред В.В. Голіни, А.Х. Степанюка. – Х : 

Право, 2011. – 328 

2. Пироженко О.С. До проблеми законодавчої 

регламентації виправних робіт як виду кримінального 

покарання / О.С. Пироженко // Форум права. – 2011 - № 1 – 

С. 771-778. 

3. Ткачова О. Щодо змісту виправних робіт на 

сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи 

України  /  О. Ткачова  //Вісник Академії правових наук 

України. – 2004, № 4. – С. 230-235, 

4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

за № 2341- III // 

Відомості Верховної Ради України. 2001. - № 25 – Ст. 

131. – ( Зі змінами та допов.). 

5. Науково-практичний коментар Кримінального 

кодексу України; вид. 7-е, перероб. Та допов. / за ре М.І. 

Мельника, М.І. Хавронюка. – К. :Юридична думка, 2010. – 

1288с. 

6. Про практику застосування судами України 

законодавства у справах про злочин неповнолітніх : 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 

квітня 2004 р. за № 5 // Вісник Верховного суду України – 

2004. -№ 5. – С. 4. – ( Зі змін та допов.). 
 

 



 31 

Захарчук І.В. 

викладач кафедри правознавства 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

За загальним визначенням, ліцензія – це документ, 

що демонструє певний дозвіл.  

Ліцензія або ліцензійна угода встановлює правила 

використання матеріальних цінностей. Принципова 

різниця між програмним забезпеченнями та іншими 

видами матеріальних цінностей у тому, що їх можна легко 

копіювати. 

Програмне забезпечення захищене від 

несанкціонованого копіювання законами про авторські 

права. Закони про авторські права передбачають 

збереження за автором (видавцем) програмного 

забезпечення декількох виключних прав, одне з яких – 

право на виробництво копій програмного забезпечення. 

Придбання програмного продукту – це придбання 

ліцензії (права) на його використання. Для кожної 

використовуваної програми необхідна ліцензія. Умови 

ліцензії фіксуються в ліцензійній угоді кінцевого 

користувача (EULA – End User License Agreement). 

Відповідно до ст.1 Закону України "Про авторське 

право і суміжні права" комп'ютерна програма. – це набір 

інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у 

будь-якому іншому вигляді, виражених у формі,  

придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його 

у дію для досягнення певної мети або результату (це 

поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну  

програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах) [1]. 

Але питання ліцензування комп'ютерних програм в 

Україні на законодавчому рівні не врегульовано. При 

цьому світова практика виробила багато різновидів 



 32 

ліцензій для програмного забезпечення, існують різні 

класифікації ліцензій. Одна з таких класифікацій наведена 

нижче. 

Види ліцензій на програмне забезпечення (ПЗ): 

1) Вільне ПЗ (Free software) 

Це ПЗ, яке поширюється з дозволом кожному 

використовувати, копіювати і поширювати, як  без змін, 

так і з модифікаціями, безоплатно або за плату. 

2) ПЗ з відкритим вихідним текстом (Open Source 

Software) 

Дозволяє вільно вивчати вихідні тексти ПЗ. 

3) ПЗ, що підкорюється авторському леву (Copylefted 

Software) 

Це вільне ПЗ, умови поширення якого не дозволяють 

тим, хто поширює або модифікує таке ПЗ, додавати будь-

які обмеження. Кожна копія програми, навіть якщо вона 

була змінена, має бути вільною. 

4) Вільне ПЗ, що не підкюється авторському леву 

(Non-copylefted free software) 

Це ПЗ, що поширюються з дозволом автора на 

подальше поширення і модифікацію, при цьому також 

дозволено введення додаткових обмежень. Якщо програма 

є вільною, але не підкоряється "авторському леву", то деякі 

копії або модифікації можуть взагалі втратити свободу. 

5) ПЗ суспільної власності (Public domain software) 

Це ПЗ, авторськими правами на яке ніхто не володіє. 

Це окремий випадок вільного ПО, що не підкоряється 

"авторському леву", означає, що деякі копії або 

модифікації не можуть бути взагалі вільними. 

6) Суспільне надбання (Public Domain) 

Сукупність творчих творів, авторські права на яких 

витекли або ніколи не існували. Поширювати і 

використовувати суспільне надбання можуть всі без 

обмежень. У Європі перехід в суспільне надбання 

передбачений після закінчення 70 років після смерті автора 

або через 70 років після публікації твору. 

7) Власницьке ПЗ (Proprietary software) 
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Це ПЗ не є вільним. Його використання, поширення 

або модифікація або заборонені, або вимагають запросити 

на те дозвіл автора або власника. 

8) Напіввільне ПЗ (Freeware или Free-download 

Software) 

Це ПЗ, використання якого не вимагає яких-небудь 

виплат правовласникові. Freeware зазвичай поширюється в 

бінарному вигляді, без вихідного програмного коду і є 

пропрієтарним ПЗ. 

9) Умовно-безкоштовне ПЗ (Shareware) 

Це ПО, яке випускається з дозволом подальшого 

поширення копій, але кожен, хто його використовує, 

зобов'язаний заплатити за ліцензування. 

Види обмежень: 

- обмеження часу роботи програми або кількості 

запусків. 

- блокування доступу до важливих функцій. 

- додавання додаткових даних до файлів, що 

зберігаються, наприклад підпису в програмах редагування 

зображень [2]. 

Зважаючи на стрімкий розвиток інформаційних 

технологій важливо підтримувати цей розвиток і у 

правовому полі. Тому вкрай важливо розробити і прийняти 

законодавчі акти, які б регулювали порядок та особливості 

ліцензування програмного забезпечення в Україні. 
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ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО 

СУДДІВ 

 

Нормативно-правова база в сфері регулювання 

діяльності судової влади України зазнала значних змін, це 

зумовлено тим, що 2 червня 2016 року Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» та Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів». А 21 грудня 2016 року 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

Вищу раду правосуддя» (далі – Закон), підготовлений у 

рамках судової реформи. Зазначеними нормативними 

актами впроваджено конституційно-правовий інститут 

Вищої ради правосуддя, закріплено його статус та основні 

принципи діяльності. 

Закон визначає статус, повноваження, засади 

організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя. 

Новелою даного нормативно-правового акту є розгляд 

ВРП питань дисциплінарної відповідальності суддів 

місцевих та апеляційних судів. Згідно з ч. 1 ст. 107 Закону 

право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного 

проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка 

особа; громадяни здійснюють зазначене право особисто 

або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, 

органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування – через своїх керівників або 

представників.  

Розгляд питань щодо дисциплінарної 

відповідальності суддів є важливим напрямом діяльності 

Вищої ради правосуддя як державного органу, на який 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про Вищу раду 
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правосуддя» [1] покладено забезпечення незалежності 

судової влади, її функціонування на засадах 

відповідальності, підзвітності перед суспільством, 

формування доброчесного та високопрофесійного корпусу 

суддів, додержання норм Конституції і законів України, а 

також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. 

Оскільки при її здійсненні Вища рада правосуддя має 

забезпечити застосування до суддів заходів 

дисциплінарного впливу, що є однією з гарантій 

дисципліни суддів та формування їх відповідального 

ставлення до виконання посадових обов’язків та 

запобігання безпідставному притягненню суддів до 

дисциплінарної відповідальності і забезпечення 

дотримання їх прав при здійсненні дисциплінарного 

провадження, що сприятиме реалізації встановлених 

законодавством гарантій незалежності суддів.  

Слід зазначити, що порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів України 

відрізняється від загального порядку притягнення до 

дисциплінарної відповідальності своїм суб’єктивним 

складом, видами стягнень, колом осіб, уповноважених 

притягувати до дисциплінарної відповідальності та 

накладати дисциплінарні стягнення, а також підставою і 

порядком накладення й оскарження дисциплінарних 

стягнень. 

Законодавчим актом встановлено, що для розгляду 

справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів ВРП 

утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради 

правосуддя. 

Однією з гарантій незалежності судді є особлива 

процедура (дисциплінарне провадження) притягнення його 

до дисциплінарної відповідальності, яка регламентується 

ст. 126 Конституції України та главою 4 «Дисциплінарне 

провадження щодо суддів» Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя». 

Відповідно до ст. 3 Закону на Вищу раду правосуддя 

покладено повноваження щодо: забезпечення здійснення 
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дисциплінарним органом дисциплінарного провадження 

щодо судді; утворення органів для розгляду справ щодо 

дисциплінарної відповідальності суддів; розгляд скарги на 

рішення відповідних органів про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора. 

Відповідно до ст. 126 Конституції України без згоди 

Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або 

утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання 

судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути 

притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове 

рішення, за винятком вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку [2]. 

Дисциплінарне провадження розпочинається за 

скаргою щодо дисциплінарного проступку судді 

(дисциплінарна скарга), або за ініціативою Дисциплінарної 

палати чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 

випадках, визначених законом. 

Дисциплінарне провадження щодо суддів включає: 1) 

попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги; 

2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд 

дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про 

притягнення або відмову в притягненні судді до 

дисциплінарної відповідальності. 

Як зазначено у ст. 47 Закону розгляд дисциплінарної 

справи здійснюється Дисциплінарною палатою за участю 

судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу та 

скаржника. Суддя, скаржник можуть брати участь у 

розгляді справи самостійно та/або через свого 

представника [1]. 

Вивчаючи питання діяльності Вищої ради правосуддя 

у дисциплінарній відповідальності суддів, слід звернути 

увагу на процедуру відкриття дисциплінарної справи. 

Відповідно до ст. 46 Закону для відкриття дисциплінарної 

справи щодо судді Дисциплінарна палата розглядає 

висновок доповідача та додані до нього матеріали без 
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виклику судді та особи, яка подала дисциплінарну скаргу, 

та за результатами такого розгляду ухвалює рішення про 

відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи. 

Рішення про відкриття дисциплінарної справи оскарженню 

не підлягає. Рішення про відмову у відкритті 

дисциплінарної справи на вимогу члена Дисциплінарної 

палати, який не згодний з таким рішенням, передається на 

затвердження до Вищої ради правосуддя у пленарному 

складі. У такому випадку Вища рада правосуддя розглядає 

питання на пленарному засіданні без виклику судді та 

особи, яка подала дисциплінарну скаргу, і ухвалює 

рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи 

або про скасування такого рішення Дисциплінарної палати 

і відкриття дисциплінарної справи. Копія рішення про 

відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи 

не пізніш як через три дні з дня його ухвалення 

надсилається судді, щодо якого подано дисциплінарну 

скаргу, та особі, яка подала дисциплінарну скаргу[1]. 

Щодо розгляду дисциплінарної справи то він 

відбувається у відкритому засіданні Дисциплінарної 

палати, в якому беруть участь суддя, скаржник, їх 

представники. Розгляд дисциплінарної справи у закритому 

засіданні Дисциплінарної палати відбувається у 

виняткових випадках, за наявності підстав, визначених 

законом для проведення закритих судових засідань. За 

вмотивованим клопотанням судді Дисциплінарна палата 

також може ухвалити рішення про розгляд дисциплінарної 

справи у закритому засіданні, якщо це є необхідним для 

забезпечення незалежності судді. У засіданні 

Дисциплінарної палати заслуховуються доповідач, суддя, 

скаржник, їх представники, свідки та інші особи, які були 

викликані або запрошені взяти участь у засіданні. 

Учасники дисциплінарної справи мають право подавати 

докази, надавати пояснення, заявляти клопотання про 

виклик свідків, ставити запитання учасникам 

дисциплінарної справи, висловлювати заперечення, 

заявляти інші клопотання або відводи, ознайомлюватись з 
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матеріалами справи. Для ознайомлення можуть надаватися 

матеріали, які безпосередньо пов’язані зі скаргою, із 

дотриманням вимог законодавства про захист 

персональних даних щодо знеособлення персональних 

даних. Перебіг розгляду дисциплінарної справи та 

оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними 

засобами. 

Якщо в процесі розгляду дисциплінарної справи 

Дисциплінарна палата дійде висновку про наявність ознак 

дисциплінарного проступку в діяннях інших суддів або 

про наявність ознак іншого дисциплінарного проступку в 

діяннях судді, щодо якого розглядається справа, 

Дисциплінарна палата може ухвалити рішення про 

відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною 

ініціативою. Дисциплінарна палата може своїм рішенням 

об’єднати в одну дисциплінарну справу кілька 

дисциплінарних справ, які перебувають у її провадженні. 

За результатами розгляду дисциплінарної справи 

Дисциплінарна палата ухвалює рішення про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову 

у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді. 

Рішення Дисциплінарної палати викладається у письмовій 

формі, підписується членами Дисциплінарної палати, які 

брали участь у його ухваленні. 

Отже, на підставі вищевикладеного аналізу положень 

Законів України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про 

судоустрій і статус суддів»[3] визначено наступні 

особливості дисциплінарної відповідальності суддів:  

1) регламентація підстав притягання до 

дисциплінарної відповідальності суддів України 

спеціальним законодавством (Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів»); 2) наявність спеціального 

органу (Вищої ради правосуддя), уповноваженого 

здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді; 

3) наявність особливого порядку здійснення 

дисциплінарного проводження щодо судді (Закон України 

«Про Вищу раду правосуддя»); 4) настання дисциплінарної 
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відповідальності судді не тільки за порушення правових 

норм чи грубе нехтування обов’язками судді, але й за 

допущення поведінки, що порочить звання судді або 

підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях 

моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу 

життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм 

та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру 

до суду; 5) спеціальна дисциплінарна відповідальність 

судді передбачає накладення шести видів дисциплінарних 

стягнень ( ч. 1 ст. 109 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів») 

Підсумовуючи, вище викладене, можна відзначити, 

що у системі забезпечення ефективного функціонування 

органів правосуддя та незалежності суддів важливу роль 

відведено Вищій раді правосуддя, діяльність якої 

зосереджена саме в цій сфері. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА СУДОВОГО ДОКАЗУВАННЯ В 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що одним з 

основних завдань будь-якої демократичної держави є 

створення ефективної системи захисту прав і свобод 

людини і громадянина з усіма притаманними їй правовими 

елементами, одним з яких є судовий захист. Саме в цій 

ланці, а також в системі цивільного процесуального права 

судове доказування, будучи важливою складовою 

правосуддя, відіграє провідну роль.  

Відповідно до ст.1 ЦПК, цивільне судочинство має 

своїм завданням справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, а також держави [1]. 

Вирішення кожної цивільної справи безпосередньо 

залежить від встановлення судом дійсних її обставин, від 

досягнення повних, всебічних і об’єктивних знань про 

права та обов’язки сторін, факти порушення, невизнання 

чи оспорювання права однієї сторони іншою. 

Весь період становлення та розвитку цивільно-

процесуального права і процесу визначається значним 

ступенем уваги багатьох науковців до питання судового 

доказування, що дозволяє констатувати відсутність єдиної 

думки в розумінні доказової діяльності як соматичного 

поняття. Отже, саме цією обставиною обґрунтована 

потреба з’ясування правової природи судового 

доказування у науці цивільного процесу.   

Так, даному питанню приділялась значна увага з боку 

таких видатних вітчизняних процесуалістів, як М. Й. 
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Штефан, М. А. Вікут, М. С. Шакарян, М. К. Треушнікова, 

Г. Л. Осокіна, В. В. Яркова, В. Д. Андрійцьо, Т. М. Кучер, 

С. Я. Фурси Т. В. Цюри, О. В. Бауліна та ін., що стало 

метою їх наукових досліджень. 

Як і будь-яка правова категорія, доказування має 

свою особливість, яка полягає в тому, що воно виступає в 

якості права та обов’язку осіб, що беруть участь у справі. 

Зі змісту ст. 27 ЦПК випливає положення про те, що такі 

особи мають право подавати докази, брати участь у їх 

дослідженні, давати усні і письмові пояснення суду, 

подавати свої доводи, міркування та заперечення, тобто 

мають право на доказування. 

Сторони, подаючи докази, реалізують своє право по 

доказуванню і одночасно виконують обов’язок по 

доказуванню, оскільки ст. 60 ЦПК містить правило, за 

яким кожна зі сторін має довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Обов’язок по доказуванню покладається також на інших 

осіб, що беруть участь у справі. Отже, він покладається на 

тих, хто звернувся за допомогою до суду. 

Загальні норми про докази мають процесуальний 

характер і визначені у гл. 5 ЦПК. Та з огляду на це, 

цивільно-процесуальне законодавство чітко не визначає 

поняття судового доказування. Але ж докази пронизують 

майже весь цивільний процес: на кожній стадії процесу, у 

кожному виді процесу, під час реалізації будь-якого 

процесуального інституту, в тому чи іншому обсязі, 

присутнє доказування [2, с.19]. 

Тому також перед нами постає питання визначення 

теоретичного змісту судового доказування, виходячи з 

правової природи даної юридичної категорії та науково-

теоретичного масиву досліджень у цій сфері. 

Метою судового доказування є з’ясування дійсних 

обставин справи, прав та обов’язків сторін, тобто 

встановлення істини у справі. Такий термін як «істина» 

має використовуватись за для чіткого уявлення суду свого 

основного завдання – відмежування істинних доказів від 
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хибних, прийняття правдивих доводів суб’єктів 

доказування та ухвалення на їх основі, а також на основі 

закону рішення по справі. 

Саме судова істина є тим продуктом пізнання 

реальних фактів, обставин, станів та відносин, які 

становлять суть справи, адекватне їх тлумачення й 

визначення юридичного змісту, значення з позиції закону, 

що підлягає застосуванню [2, с. 20]. 

Пізнання ж для суб’єкта доказування набуває свого 

значення, коли суб’єкт такої діяльності перевіряє 

переконливість власної процесуальної позиції у справі 

шляхом співвідношення її з позицією суперника. Повнота 

судового пізнання у справі дає змогу, з одного боку, 

залучити необхідні докази, а з іншого – виключити зайві. 

Суд у процесі пізнання з усіх доказів, наданих особами, які 

беруть участь у справі, відбирає для подальшого 

дослідження й обґрунтування мотивів рішення лише ті, які 

мають зв'язок із фактами, що підлягають встановленню. 

Далі суд аналізує факти й доводи сторін, пропонує 

сторонам надати додаткові докази у справі, сприяє їх 

збиранню. Тобто здійснює дослідження судового доказу. В 

кінцевому результаті суд доходить висновку щодо 

розглянутої справи, який відображає в своєму рішенні. [3, 

с.24-25]. 

І хоча даний процес не обмежений певними часовими 

межами, все ж таки суд має керуватись власним 

переконанням щодо адекватної реальності у їх 

дослідженні. 

Етапу дослідження доказів передує етап їх збирання, 

а тому суд та інші суб’єкти доказування не можуть 

приступити до їх дослідження, доки вони їх не виявлять та 

не зберуть. Зазвичай на цьому етапі переплітаються 

логічні, емпіричні та процесуальні операції. Хоча слід 

зауважити, що весь процес судового доказування 

характеризується, перш за все, здійсненням розумової та 

процесуальної діяльності, а тому етап дослідження 

судових доказів не є винятком [4, с.9]. 
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Специфіка даного процесу полягає в тому, що це 

завжди діяльність декількох осіб з приводу одного й того ж 

предмета доказування. Дослідження доказів, коли їх 

джерелом виступають сторони, треті особи, свідки, 

експерти, вимагає знання психології поведінки та 

психології спілкування, особливостей процесів 

сприйняття, запам’ятовування, відтворення інформації. 

Психологія допомагає правильно оцінити вчинки людей і 

їх поведінку, налагодити контакт із допитуваною особою 

[2, с. 21]. 

Отже, судове доказування за своєю правовою 

природою є комплексною правовою категорією, що 

означає поєднання процесуальної діяльності,  діяльністю 

суб’єктів, залучених до процесу, що спрямована на 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ, законів 

пізнання, логіки та психології. 

Воно є невід’ємною частиною цивільного процесу зі 

своєю структурою, яка включає взаємодію тез, аргументів і 

методів доказування, а також результат цієї взаємодії, 

відображений у судовому рішенні по справі [5, с.70]; і 

здійснюється в єдиній для всього процесу процесуальній 

формі, яка має свої характерні особливості. 

По-перше, доказування в суді є законодавчо 

врегульованим. На рівні процесуального закону 

закріплюються загальні положення про докази й 

процедуру доказування: тут визначені права і обов’язки 

учасників доказування, встановлено ряд вимог до доказів, 

визначена послідовність і зміст процесуальних дій. 

По-друге, доказування розраховане на всі види та 

стадії цивільного процесу. Це означає, що процесуальна 

форма доведення є універсальною. 

По-третє, послідовність дій щодо доказування, та їх 

зміст детально регламентуються правовими нормами. 

По-четверте, процесуальній формі властива 

імперативність. Вона виражається в обов’язковості 

нормативних приписів для всіх без винятку суб’єктів 
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доказування, а також обов’язковості судових актів [3, с.20 - 

27]. 

Наступною характерною рисою, що визначає 

юридичну природу судового доказування, є його 

нерозривний зв'язок із доказами, оскільки лише оперуючи 

ними можливо встановити фактичні обставини справи. За 

допомогою доказів обставини, які мають значення для 

справи стають доведеними, що дозволяє визнати їх 

юридичними фактами, і, навпаки, за допомогою доказів 

обставини можуть бути спростовані. Докази сприяють 

пізнанню, допомагають судді перейти від незнання до 

знання, встановлювати юридичні факти, які, будучи 

передбаченими в правовій нормі, здійснюють вплив на 

інтерпретацію накопиченого фактичного доказового 

матеріалу. 

Але судове доказування полягає не в механічному 

наповненні справи доказовим матеріалом, а у вилученні 

судом із доказів точних висновків, встановлення фактів та 

обґрунтуванні висновків про факти та інші обставини, які 

мають значення для справи. Жодні відомості та 

повідомлення, отримані за межами процесу, з не 

передбачених законом засобів доказування, не можуть 

використовуватись судом. Знання судді про ті чи інші 

факти з особистого спілкування, приватного життя, 

повідомлені засобів масової інформації не можуть 

слугувати підставою для висновків суду, за винятком 

загальновідомих обставин [2, с.22]. 

З усього вище сказаного можна визначити наступне 

про те, що судове доказування у цивільному процесі являє 

собою складне, комплексне, багатоаспектне явище. Для 

вірного розуміння його правової природи слід враховувати 

наступні критерії. Це, перш за все, складна логіко-правова 

діяльність, суб’єктами якої виступають суд, особи, які 

беруть участь у справі, та їх представники. Йому 

притаманна чітка законодавча регламентація у нормах 

матеріального і процесуального права. При здійсненні 

процедури доказування відбувається поєднання розумової 
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і процесуальної діяльності суб’єктів доказування з метою 

встановлення фактичних обставин справи та юридично 

точної їх кваліфікації за допомогою доказів. 

Спробуємо також дати висновок даній правовій 

категорії. Судове доказування – це законодавчо 

регламентована, процесуально-правова і логіко-розумова 

діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі та їх 

представників, що здійснюється з метою встановлення 

фактичних обставин справи та юридично точної їх 

кваліфікації за допомогою процедури збирання, оцінки та 

перевірки доказів, результатом якої є винесення 

обґрунтованого судового рішення. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  

ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ ІМІДЖ, СУТНІСТЬ 
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Поняття «імідж» ввели в науковий лексикон Зигмунд 

Фрейд (30 –і рр. ХХ ст.) та Кеннет Болдуінг (60-і рр. ХХ 

ст.) . З. Фрейд видавав журнал з такою ж назвою, в 

результаті чого поняття іміджу перестало бути тільки 

психологічним терміном, але широкого розповсюдження в 

науці і практиці не мало. Тільки в 60-і рр. ХХ ст. 

американський економіст К. Болдуінг увів у діловий обіг 

термін «імідж», який спочатку використовувалося в 

рекламній практиці. Пізніше поняття іміджу стало 

основним елементом теорії і практики PR, міцно увійшло в 

політичне та суспільне життя. 

Потім «імідж», як специфічний феномен, був узятий 

на озброєння народжуваної політологією, фахівці 

побачили в ньому важливий напрям своєї роботи. 

Політологам відомі роботи Нікколо Макіавеллі «Государ» 

і  Г. Лебона «Психологія соціалізму», в яких дано науково-

прикладне обґрунтування практичної цінності цього 

феномена. Макіавеллі переконливо показав, яке значення 

для державної особи має володіння відповідної «личиною» 

(маскою), а Лебон інтерпретував сенс іміджування як засіб 

досягти політичного успіху завдяки ефекту «особистої 

чарівності». 

У 70-х роках поняття імідж почало з'являтися в СРСР 

у журнальних і рідше в газетних публікаціях як категорія 

негативна. Його розглядали в основному як 

маніпулятивний прийом буржуазної політики та засобів 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96
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масової інформації, який використовується з метою 

ідеологічної обробки масової свідомості людей. Подібне 

ставлення до іміджу не сприяло об'єктивному інтересу до 

нього з боку радянських вчених. Однією із спроб подолати 

таке ставлення до іміджу були в ті роки статті у журналі 

«Питання філософії» талановитого вченого професора О. 

Феофанова . 

В Україні поняття «імідж» широко увійшло в 

практику в 90-і рр. ХХ ст.. З’явився попит на професійне 

формування іміджу артистів, спортсменів, політиків. Імідж 

як форма відображення у свідомості людини предметного 

світу і соціальної дійсності існував на різних стадіях 

розвитку суспільства. 

Процес комунікації у сучасному суспільстві 

неможливо уявити без вживання  такого поняття як 

«імідж». Походження даного терміну досить не має 

одноголосного тлумачення у науковому просторі. 

Дослідники у різних наукових напрямках тлумачать імідж 

як «образ», «примару», «ілюзію», «копію», «маску». 

Найбільшого наукового поширення набуло розуміння 

походження слова «імідж» як образу.    

Проблемі створення іміджу присвячені дослідження 

численних зарубіжних авторів. Початок цих дослідження 

відноситься до робіт зарубіжних авторів  

Дж. Бергера, П. Берда, С. Берда, С. Бек, Дж. Брауна, Б. 

Брюса, Р. Хоффа, Е. Фромма, Б. Шваба та інших, які 

присвятили їх розгляду імідж політики, бізнесмена. Інші 

автори Б.Джі, Б. Карлоф, Ф. Котлер, М. Мескон,  

Х. Маккей, Лі Якокка досліджували імідж банку, фірми, 

компанії, організації. 

В даний час у вітчизняній науці склалися два 

близьких підходи до розуміння іміджу. Перший з них 

об’єднує найбільш численну частину авторів  

Р.М. Андрєєва, О.В. Гордєєва, С.Ю. Головін,  Е.В. 

Єгорова- Гантман, Н.І. Конюхов, Е.А. Орлова, А.В. 

Петровський, Т.Н. Піскунова, І.В. Чернова, 

В.М. Шепель, Р.Ф. Фурс, М.Р. Ярошевський, яка розглядає 
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імідж, як образ, що склався у свідомості, має емоційне 

забарвлення і за своїми характеристиками близький до 

стереотипу. Другий підхід зближує іншу групу авторів  

А.Н. Жмиріков, А.Б. Звіринців, Ю.А. Панасюк, А.М. 

Цуладзе, яка визначає імідж як думку, уявлення, яке 

склалося у певній групі людей, про який-небудь об’єкт. 

Але автори обох груп оперують у своїх роботах таким 

поняттям, як образ, що розкриває або допомагає розкрити 

сутність визначення іміджу [1, с. 157]. 

У сучасній науковій літературі існує ряд визначень 

іміджу, що спираються на різноманітні концепції. 

Теоретичне підгрунтя іміджеології складають роботи 

вважаються роботи таких авторів як: Н.В. Варна,  

В.В. Волков, Е.Б. Перелигіної , Г.Г. Почепцова, В.М. 

Шепеля. 

Чимало дослідників вважають, що походження 

поняття «імідж» якраз характеризує його значення: імідж – 

не те, ніж сама людина є насправді, не сукупність його 

особистісних характеристик, а образ, що створюється 

щодо цієї людини в його оточення, або людей, створюють 

враження про неї з допомогою засобів. Найчастіше імідж 

людини дуже відрізняється від самого особистості. 

В.Королько трактує імідж як мисленне уявлення про 

людину, товар чи інститут, яке цілеспрямовано формується 

в масовій свідомості. Б. Джи, спираючись на свій стаж і 

досвід консультанта з питань формування іміджу, вважає, 

що «будь-який товар, людина, організація незалежно від 

того, подобається він їм чи ні, мають свій імідж. Імідж- 

перше, що приходить нам в голову, коли ми згадуємо про 

якусь особу, товар, організацію, місто чи державу». 

Варто окремо зупинитися на визначенні іміджу проф. 

В.М. Шепеля [2, с.14]. Мабуть, він - єдине, хто розводить 

поняття «імідж» і «образ», стверджуючи, що імідж є 

зовнішнім відбитком образу. «...імідж є зовнішнім 

відбитком... людського образу в очах оточення, наглядно-

експресивним „зрізом” його особистісних характеристик». 

В.М. Шепель вважав, що імідж не тотожний образу. Він – 
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його фасадна частина, у якій манера поведінки, експресія, 

зовнішня привабливість виступають видимим елементом. 

Образ ж – це узагальнена характеристика особистості, 

обумовлена історичним періодом часу, приналежністю до 

визначеної соціальної групи, типовими умовами життя. 

Імідж – збірне поняття. Це образ, тобто та форма 

життєдіяльність людини, завдяки якій "на людина" 

наділяється кращими особистісно-діловими 

характеристиками. 

Український дослідник О. Луцький вважає, що імідж 

є формою прояву авторитету та його продовження у 

вигляді посилення переваг або ж прояву недоліків [3,с. 

129]. Престиж і імідж є важливими складовими одного 

цілого, оскільки позитивний імідж формує престиж 

певного роду діяльності. У той же час, репутація- складний 

процес, який поступово формується через ефективність та 

результативність діяльності, а імідж в цьому випадку 

виступає лише підсиленням зовнішніх образів репутації. 

Український дослідник І. Пантелейчук аналізує 

історичну ретроспективу трансформації іміджу органів 

державної влади, починаючи з Давньої Греції.  

І. Кринична розглядає підходи до формування іміджу 

державного службовця [4, с. 129]. 

Деякі вчені розглядають поняття імідж тільки 

стосовно організації. Наприклад, маркетолог Ф. Котлер 

визначає імідж як «сприйняття компанії чи її товарів 

суспільством» [5, с. 8]. 

Отже, термін «імідж»- досить молодий у науці, тому 

він активно продовжує вивчатися, але єдиного визначення, 

яке задовольнило б усі точки зору дослідників, й досі 

немає. Усталені наукові уявлення про імідж та роль його 

серед інших наукових категорій лише починається 

формуватися.  
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Красногор О.В. 

приватний нотаріус,  

член Академії нотаріату України,  

доктор філософії в галузі права 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ПРИВАТНИХ 

НОТАРІУСІВ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Одним із інстутутів державної гарантії дотримання 

законності прав та інтересів кожної людини є нотаріат, 

оскільки на нотаріат покладено обов`язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та 

вчиняти інші нотаріальні дії з метою наданняїм юридичної 

вірогідності.   

Державне регулювання нотаріальної діяльності – це 

впорядковуючий, цілеспрямований вплив держави на 

суспільні відносини в галузі організації та функціонування 

нотаріальної діяльності, межі та сутність якого зумовлені 

публічно-правовою природою нотаріату, та який полягає в 

організації нотаріальної діяльності та контролю за 

її здійсненням.  

Законом України “Про нотаріат” встановлене що 

державне   регулювання   нотаріальної  діяльності  полягає  

у встановленні  умов допуску  громадян  до  здійснення 

нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення 

приватної нотаріальної діяльності, анулювання   свідоцтва   

про   право   на   зайняття нотаріальною   діяльністю;  

здійсненні  контролю за організацією нотаріату, 

проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності 

нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення 

нотаріальних  дій  та  виконання правил нотаріального 

діловодства; визначенні   органів   та  осіб,  які  вчиняють  

нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією 

нотаріату, проводять перевірки організації  нотаріальної  

діяльності  нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення   

нотаріальних   дій   та   виконання   правил нотаріального  
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діловодства; визначенні ставок державного мита, яке 

справляється державними нотаріусами; встановленні 

переліку додаткових послуг  правового  і технічного 

характеру, які непов’язані із вчинюваними нотаріальними 

діями, та встановленні розмірів  плати за їх надання 

державними нотаріусами; встановленні правил 

професійної етики нотаріусів. 

Контроль за організацією нотаріату, перевірка 

організації нотаріальної діяльності   нотаріусів,  

дотримання  ними  порядку вчинення нотаріальних дій та 

виконання правил нотаріального діловодства 

здійснюються Міністерством юстиції України, Головним 

управлінням юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головними управліннями 

юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 

Міністерство юстиції Українимє головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну правову 

політику, державну політику з питань банкрутства та 

використання електронного цифрового підпису, у сфері 

нотаріату, організації примусового виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання 

рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, 

державної реєстрації юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, та 

фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту 

територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів 

Національної академії наук та національних галузевих 

академій наук, державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; 

забезпечує формування державної політики у сфері 

архівної справи і діловодства та створення і 
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функціонування державної системи страхового фонду 

документації. 

Основними завданнями Міністерства юстиції є: 

– організація роботи нотаріату; 

– протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо 

нотаріусів); 

– здійснює державне регулювання нотаріальної 

діяльності, зокрема встановлює умови допуску 

громадян та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, уповноважених на вчинення 

нотаріальних дій, передбачених законом (далі - 

уповноважені особи), до провадження нотаріальної 

діяльності, здійснює контроль за організацією 

нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених 

осіб, керівництво державними нотаріальними 

конторами, перевіряє організацію нотаріальної 

діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку 

вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства, видає та анулює в 

установленому законом порядку свідоцтва про право 

на зайняття нотаріальною діяльністю, видає 

уповноваженим особам свідоцтво про право на 

вчинення нотаріальних дій щодо оформлення 

спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та 

знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до 

робочого місця (контори) приватного нотаріуса та 

уповноважених осіб; затверджує порядок проходження 

стажування уповноваженими особами, порядок 

проведення перевірки організації нотаріальної 

діяльності державних, приватних нотаріусів та 

уповноважених осіб, дотримання ними порядку 

вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства, порядок підвищення 

кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, 

помічників нотаріусів та уповноважених осіб, 

установлює правила професійної етики нотаріусів, 
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здійснює аналітично-методичне забезпечення 

нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює 

нотаріальну практику, готує для нотаріусів та 

уповноважених осіб роз’яснення з питань, що 

належать до компетенції Міністерства; 

– інформує Держфінмоніторинг про дотримання 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу - 

нотаріусами, адвокатами, адвокатськими бюро та 

об’єднаннями, суб’єктами господарювання, що 

надають юридичні послуги (крім осіб, що надають 

послуги в рамках трудових відносин), вимог 

законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, в тому числі про виявлені порушення та 

заходи, вжиті для їх усунення; 

– здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, 

адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів 

господарювання, що надають юридичні послуги (крім 

осіб, що надають послуги в рамках трудових 

відносин), шляхом проведення планових і 

позапланових перевірок; 

– вносить до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

подання щодо анулювання свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю у випадках, 

передбачених законом; 

– організовує розгляд звернень громадян з питань, 

пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його 

територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, а 

також стосовно актів, які ним видаються; 

– розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії 

або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів 

державної реєстрації прав, територіальних органів 
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Мін’юсту та приймає обов’язкові до виконання 

рішення; 

 

Головне територіальне управління юстиції. 

Основними завданнями Головного територіального 

управління юстиції є: 

– забезпечення роботи нотаріату; 

– протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення (щодо нотаріусів, адвокатів, адвокатських 

бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що 

надають юридичні послуги (крім осіб, що надають 

послуги в рамках трудових відносин)); 

– організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх 

діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює 

керівництво державними нотаріальними конторами та 

перевірку організації нотаріальної діяльності 

державних, приватних нотаріусів та уповноважених на 

це посадових осіб органу місцевого самоврядування 

(далі - уповноважені особи), контролює дотримання 

нотаріусами, уповноваженими особами порядку 

вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил 

нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з 

питань застосування санкцій за порушення 

вимог Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення”; 

– визначає нотаріальний округ, реєструє приватну 

нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні 

справи приватних нотаріусів, уносить зміни в 

реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює 

дотримання вимог щодо організації робочого місця 

приватного нотаріуса; 



 56 

– організовує стажування уповноважених осіб, які мають 

намір займатися нотаріальною діяльністю з питань 

оформлення спадкових прав; 

– уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату про допуск осіб до складання 

кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 

нотаріальною діяльністю; 

– зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує 

обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо 

анулювання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю; 

– встановлює розміри плати за надання державними 

нотаріусами додаткових послуг правового характеру, 

які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 

також технічного характеру; 

– контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних 

документів; 

– контролює своєчасність та правильність унесення 

уповноваженими особами записів до Спадкового 

реєстру; 

– контролює своєчасність та правильність унесення 

нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у 

системі нотаріату; 

– здійснює аналітично-методичне забезпечення 

нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює 

нотаріальну практику, готує для нотаріусів та 

уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї 

компетенції; 

– уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії 

нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна 

діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років 

після отримання свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю і які не працювали 

нотаріусами, консультантами державної нотаріальної 

контори чи помічниками (консультантами) приватних 

нотаріусів, не були посадовими особами, які 

здійснюють керівництво та контроль за діяльністю 



 57 

нотаріату та які повинні підтвердити свою 

кваліфікацію шляхом складання нового 

кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому 

чинним законодавством, до подання заяви про 

реєстрацію нотаріальної діяльності; 

– забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних 

бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру 

нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого 

майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру 

довіреностей, Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян; Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань; Єдиного реєстру громадських 

формувань, Реєстру громадських об'єднань, 

Державного реєстру друкованих засобів масової 

інформації та інформаційних агентств як суб'єктів 

інформаційної діяльності; 

– здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення за діяльністю відповідних суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, 

адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів 

господарювання, що надають юридичні послуги (крім 

осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), 

шляхом проведення планових та позапланових 

перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання 

методологічної, методичної та іншої допомоги 

суб’єктам первинного фінансового моніторингу;  

– організовує роботу з персоналом Головного 

територіального управління юстиції, його структурних 

підрозділів та установ нотаріату, забезпечує 

підвищення кваліфікації (професійне навчання) 

державних службовців і працівників Головного 
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територіального управління юстиції та установ 

нотаріату, які не є державними службовцями; 

– залучати в установленому порядку до перевірок роботи 

установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів 

державних нотаріальних контор, кваліфікованих 

нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також 

представників відділень Нотаріальної палати України 

за їхньою згодою; 

– виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та 

інших працівників державних нотаріальних контор, 

завідувачів та інших працівників державних 

нотаріальних архівів; 

– здійснює контроль за дотриманням виконавської та 

службової дисципліни в Головному територіальному 

управлінні юстиції та установах нотаріату; 

– організовує розгляд звернень громадян з питань, що 

належать до його компетенції, в тому числі, пов'язаних 

з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, 

виявляє та усуває причини, що породжують 

обґрунтовані скарги громадян; 

Розберомось трохи детальніше стосовно основних та 

найбільш важливих повноважень. 

Допуск до професіїнотаріуса. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат», 

нотаріусом може бути громадянин України, який має 

повну вищу юридичну  освіту, володіє державною мовою, 

має стаж роботи у сфері права  не  менш  як  шість  років,  

з них помічником нотаріуса або консультантом  державної 

нотаріальної контори – не менш як три роки, склав 

кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право 

назайняття  нотаріальною  діяльністю. Не може бути 

нотаріусом особа, яка має судимість,   обмежена у 

дієздатності  або  визнананедієздатною за рішенням суду. 

(1) 

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. 

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і 

законами України, актами Президента України та Кабінету 
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Міністрів України, Положенням про Вищу кваліфікаційну 

комісію нотаріату, а також наказами Мін'юсту. 

Основними завданнями Комісії є: 

– визначення рівня професійної підготовленості осіб, 

які мають намір займатися нотаріальною 

діяльністю; 

– вирішення питання про анулювання свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю. (2) 

Організація робочого місця приватного нотаріуса. 

Вимоги до робочо гомісця  (контори)  приватного  

нотаріуса установлюються  в  рамках реалізації 

Міністерством юстиції України повноважень,  

передбачених статтями 2-1, 24 Закону  України  

"Пронотаріат", виходячи з переліку умов, визначених 

статтею 25 Закону. 

Сертифікація робочого місця (контори) –перевірка 

приміщення  на  предмет  відповідності робочого місця  

(контори) приватного нотаріуса умовам, передбаченим 

статтею 25 Закону, та визнання його придатним для 

використання як робоче місце приватного нотаріуса з 

метою учинення нотаріальних дій. 

З метою дотримання умов робочого місця (контори) 

приватного нотаріуса,  встановлених Законом це 

робочемісце (контора) має відповідати таким вимогам:  

Щодо забезпечення нотаріальної таємниці: 

– у  приміщенні   не   можуть перебувати,   

здійснювати професійну діяльність  особи,  діяльність яких  

не  пов'язана  з учиненням нотаріальних дій чи наданням 

додаткових послуг правового чи технічного  характеру,  

пов'язаних з ними,  крім осіб,  які за договорами (угодами, 

контрактами) з приватним нотаріусом виконують роботи із 

забезпечення діяльності   приватного   нотаріуса 

(установлення та обслуговування оргтехніки,  охоронного 

обладнання тощо); 

– приватний нотаріус,  який займає приміщення на 

підставі договору  про співпрацю з іншим нотаріусом, не 

вправі працювати в одній кімнаті з особами,  які працюють 
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з приватним нотаріусом  на підставі цивільно-правових,  

трудових договорів (помічники) та з особами,  діяльність 

яких  не  пов'язана з учиненням нотаріальних дій; 

– якщо стіни робочого кабінету зроблені з 

металопластикових або іншихконструкцій,  вони  повинні  

бути непрозорими.  

Доступ  до  приміщення  приватного нотаріуса має 

бути вільним для відвідувачів. 

Не   допускається розміщення робочого місця   

(контори) приватного  нотаріуса  у  підвальних 

приміщеннях, кіосках чи інших тимчасових спорудах. 

– приватний нотаріус має здійснювати прийом 

громадян в окремому робочому кабінеті.  Прийом 

громадян проводиться не  менше п'яти годин на день і 

п'яти робочих днів на тиждень; 

– кожен нотаріус повинен мати окремий робочий 

кабінет площею не менше 10 квадратних метрів. (3) 

Страхування діяльності приватного нотаріуса. 

Для  забезпечення  відшкодування  шкоди, заподіяної 

внаслідок вчиненої   нотаріальної   дії  та/або  іншої дії, 

покладеної на нотаріуса відповідно до закону, приватний 

нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною 

нотаріальною діяльністю укласти договір страхування 

цивільно-правової відповідальності. (1) 

Підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації нотаріусів регулюється 

Порядком підвищення кваліфікації нотаріусів, 

консультантів державних нотаріальних контор, державних 

нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів. 

– ідвищення кваліфікації державних та приватних 

нотаріусів, консультантів державних нотаріальних 

контор і державних нотаріальних архівів, 

помічників приватних нотаріусів здійснюється за 

такими видами: 

– самостійне навчання; 

– навчання за професійними програмами підвищення 

кваліфікації та за програмами тематичних 
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короткострокових семінарів, які організовуються 

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників юстиції (далі - Центр) за дорученням 

Міністерства юстиції та Нотаріальною палатою 

України. 

До організації навчань за професійними програмами 

підвищення кваліфікації та за програмами тематичних 

короткострокових семінарів Центром та Нотаріальною 

палатою України можуть залучатися представники вищих 

навчальних закладів, наукових установ, інших державних 

органів, громадських і професійних об’єднань. (4) 

Припинення діяльності, аналювання свідоцтва про 

зайняття нотаріальною дільностю. 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною 

діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції 

України: 

– за  рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, 

прийнятим   на  підставі подання Міністерства юстиції 

України Головного управління юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 

управлінь юстиції в областях, містах Києві  та Севастополі, 

у випадках:  

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України  

на постійне проживання; 

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду,  

який набрав чинності; 

в) винесення ухвали  про  застосування щодо нотаріуса 

примусових заходів медичного характеру, що набрала 

законної сили; 

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса  з 

нереабілітуючих підстав;  

д) винесення рішення суду,  що  набрало законної сили,  

про обмеження дієздатності особи,  яка  виконує обов'язки 

нотаріуса, визнання її недієздатною або 

безвісновідсутньою,  оголошення її померлою;  

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного 

законодавства або грубого порушення закону, яке завдало 
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шкоди інтересам держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян   при   вчиненні нотаріальних дій  

та/або інших дій,  покладених  на  нотаріуса відповідно до 

закону; 

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок  

стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; 

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною 

четвертою  статті  3,  частиною першою статті 8 та статтею 

9 цього Закону; 

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення 

нотаріусом  вимог законодавства при вчиненні ним 

нотаріальної дії;     

и) знищення  чи  втрати  нотаріусом  або  з його вини 

архівунотаріуса  або окремих документів; 

і)  неодноразового  порушення  нотаріусом  правил 

професійноїетики,  затверджених  Міністерством  юстиції  

України;   

– за  рішенням  Вищої  кваліфікаційної  комісії  нотаріату 

прийнятим  на підставі подання Нотаріальної палати 

України, у разі неодноразового порушення нотаріусом 

правил професійної етики. 

Рішення  про  анулювання свідоцтва  про  право  на  

заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до 

суду. 

 

Висновки 

Загалом, органи юстиції України належним чином і в 

повному обсязі здйснюютьсвої повноваження в сфері 

державного регулювання нотаріальною діяльністю в 

Україні, разом з тим зазначу про нагальну необхідність у 

тісному співробітництві, партнерстві та більш ширшого 

залучення до перевірок котролю за роботою нотаріусів 

представників регіональнихвіділень Нотаріальної палати 

України як органу професійного об`єднання нотаріусів, що 

здійснює самоврядування в сфері нотаріату України, і 

також покликане забезпечувати захист прав як нотаріусів, 
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так і громадян при вчиненні ними нотаріальних дій і 

посвідченні фактів що мають юридичне значення. (5,6). 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ТА  

ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ТРАНСПОРТУ 

 

Сучасна людина звикла до того, що постійно 

пересувається за допомого транспортних засобів. Це 

незамінний винахід, що поставив крапку в довгих та 

виснажливих піших пересуваннях.Але чи завжди 

транспортний засіб є предметом розкоші, і чи його 

наявність повністю забезпечує його господарю цілковиту 

безпеку та, і найголовніше, чи може транспорт бути 

об`єктом злочинного діяння, нажаль так ! 

З розвитком транспорту збільшується потужність 

транспортних засобів та швидкість їx руху, що має 

важливе значення для розвитку суспільства. Проте це 

викликає i негативні явища, оскільки більш тяжкими 

стають наслідки транспортних аварій, в яких гинуть люди, 

матеріальні цінності. Боротьба з транспортними 

злочинами в сучасних умовах набуває важливого 

значення, про що свідчить віднесення цих злочинів до 

самостійного розділу Особливої частини КК. Головною 

ознакою, за якою транспортні злочини об’єднані в одну 

групу, є родовий об’єкт. Таким об’єктом є відносини, що 

забезпечують безпеку руху та експлуатацію транспорту. 
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Предметом цих злочинів є транспортні засоби, шляхи 

сполучення, споруди на них, транспортні комунікацій, 

вокзали, засоби зв’язку, сигналізації, автоматизації, що 

забезпечують безпеку руху транспортних засобів. 

З об’єктивної сторони ці злочини побудовані по-

різному. Більша частина цих посягань описана в законі, як 

злочини з матеріальним складом, менша частина — з 

формальним. 

У злочинах з матеріальним складом об’єктивна 

сторона містить у собі діяння, наслідки i причинний 

зв’язок між ними. 

Діяння в цих злочинах виражається в діях та або 

бездіяльності особи. Приклади злочинів проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту: 

порушення правил руху або експлуатації 

залізничного, водного чи повітряного транспорту; 

здійснення професійної діяльності членом екіпажу в стані 

алкогольного, наркотичного сп’яніння, або вживання 

психотропних речовин; пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів; угон, або захоплення залізничного 

рухомого складу, повітряного, морського чи річкового 

судна; блокування транспортних комунікацій, а також 

захоплення транспортного підприємства, порушення 

чинних на транспорті правил; незаконне заволодіння 

транспортним засобом; випуск в експлуатацію технічно 

несправних транспортних засобів, або інше порушення їх 

експлуатації тощо. 

Суб’єктом даних злочинів можуть бути фізичні 

осудні особи, які досягли 14-річного, або 16-річного віку. 

Деякі злочини можуть вчинятися тільки спеціальними 

суб’єктами [1]. 

Злочини з формальним складом вчинюються з 

прямим умислом. У злочинах з матеріальним складом 

необхідно встановлювати психічне ставлення особи до 

діяння і його наслідків, що має важливе значення для 

кваліфікації. Переважна більшість злочинів, передбачених 
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даним розділом характеризується змішаною формою вини 

– умисел щодо діяння і необережність щодо наслідків.  

Об’єктивна сторона характеризується зазвичай 

трьома обов’язковими ознаками: 

1) суспільно небезпечним діянням;  

2) суспільно небезпечними наслідками; 

3) причиновим зв’язком між суспільно небезпечним 

діянням і суспільно небезпечними наслідками. 

Родовим об’єктом є суспільні відносини, які 

покликані забезпечувати безпеку руху та експлуатацію 

різних видів транспорту. 

Додатковим безпосереднім об’єктом даних злочинів 

може виступати життя і здоров’я особи, власність. 

Важливим моментом є також те, що порушення 

правил безпеки і експлуатації транспорту в більшості 

випадків призводить до особливо тяжких за своїми 

наслідками катастроф, а також масової кількості 

постраждалих від такого діяння, відповідно і покарання за 

такі правопорушення теж навряд чи будуть м`якими[4]. 

Отже, злочином проти безпеки руху або експлуатації 

транспорту визнається суспільно небезпечне винне 

посягання на безпеку транспорту, що заподіяло 

передбачені кримінально-правовими нормами шкідливі 

наслідки. Під безпекою транспорту слід розуміти такий 

стан функціонування транспортної системи, яка забезпечує 

недоторканність життя і здоров'я людей, цілісність, 

збереження матеріальних цінностей, навколишнього 

середовища, транспортних засобів і комунікацій. 
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

 

Аналізуючи сучасний стан функціонування 

кримінально-виконавчої системи України, слід визнати той 

факт, що, не дивлячись на численні заходи щодо 

вдосконалення її діяльності, вона ще далеко не в повній 

мірі відповідає сучасним вимогам та стандартам 

здійснення пенітенціарної діяльності. 

На актуальності завдання щодо зміцнення кадрового 

потенціалу Державної кримінально-виконавчої служби 

(далі – ДКВС), ефективності протидії правопорушень з 

корупційними ознаками та зниження їх рівня, а також 

запобігання іншим протиправним проявам серед персоналу 

зазначеної служби акцентовано увагу в Концепції 

реформування ДКВС України та Концепції Державної 

цільової програми реформування ДКВС на період до 2017 

року [1].  

В цьому контексті слід зазначити, що одним із 

негативних факторів, що обумовлює вчинення 

протиправних дій, зокрема і злочинів, персоналом ДКВС, є 

професійна деформація працівників пенітенціарної 

системи, яка завдає непоправної шкоди авторитету органів 

та установ виконання покарань, підриває рівень довіри до 

них населення, спричиняє систематичну критику їх 

діяльності вітчизняних та зарубіжних правозахисних 

організацій. Саме тому необхідним слід визнати вжиття 

активних та цілеспрямованих дій щодо розробки 

комплексної системи заходів профілактики та запобігання 

проявам цього явища, усунення причин та умов, що його 

породжують, а також вжиття відповідних заходів для 

зменшення рівня прояву професійної деформації серед 
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персоналу пенітенціарної системи. Розробка і 

впровадження такої системи заходів є невід’ємною 

складовою процесу реформування ДКВС України та 

безпосередньо спрямовані на вирішення тих завдань і 

досягнення тієї мети, що передбачені у відповідних 

програмних документах з реформування ДКВС України 

[2]. 

Відповідно актуальним завданням сучасного етапу 

реформування ДКВС України є розробка та запровадження 

системи організаційно-правових заходів, спрямованих на 

подолання професійної деформації працівників 

пенітенціарної системи. 

Професійна деформація – це комплекс специфічних 

змін окремих рис, структури особистості в цілому. Ці 

зміни полягають у гіпертрофії і подальшій трансформації у 

свою протилежність професійно важливих рис (пильність – 

у підозрілість, впевненість – у самовпевненість і т.п.), 

актуалізації розвитку соціальне негативних рис 

(жорстокість, мстивість, цинізм), дисгармонійному, 

спотвореному співвідношенні окремих рис.  

На наш погляд, професійна деформація тісно 

пов’язана з силою деформуючого впливу, що об'єктивно 

міститься в конкретній службовій діяльності. Якщо цю 

ознаку виразити у вигляді умовного коефіцієнту 

деформації, то служби УВП і деякі окремі посади ряд 

вчених розділяє на три групи: високим, середнім і низьким 

коефіцієнтом деформації. 

До першої групи входять служби по соціальній роботі 

зі спецконтингентом та оперативно-режимна, старші 

майстри, майстри виробництва, чергові помічники 

начальника установи та контролерський склад. У даній 

групі найвищий (критичний) коефіцієнт деформації мають 

посади старшого уповноваженого, повноваженого 

режимно-оперативної служби та начальника загону.  

Другу групу складають служби головних спеціалістів 

(технолога, механіка, енергетика, технічного контролю), 
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медична частина, начальники цехів, інженери по охороні 

праці та техніці безпеки. 

До третьої групи входять виробничі відділи (планово-

економічний, організації праці і заробітної плати, 

матеріально технічного постачання, збуту) та головні 

служби установ (спеціальна частина, кадри, 

інтендантського та господарського забезпечення, 

бухгалтерія).  

Що стосується самого поняття «професійна 

деформація», то воно достатньо повно розроблено в науці, 

особливо у психології. Однак, незважаючи на це, 

здійснимо його аналіз та узагальнення з метою 

застосування до персоналу пенітенціарної системи. 

Наприклад, В. Л. Лапшина, на підставі точок зору 

О. В. Дулова, Л. М. Корнєєвої, С. П. Безносова, доходить 

висновку, що професійні деформації являють собою 

негативні зміни у структурі свідомості та діяльності 

людини, що відбуваються під впливом особливостей 

професійної діяльності і знаходять свій прояв у трудовій 

поведінці, міжособистісних службових та неформальних 

стосунках з колегами, а також у повсякденному житті [3, с. 

332]. 

На думку В. С. Медведєва, професійна деформація 

людини як особистості становить комплекс специфічних, 

взаємопов’язаних змін в її структурі, що виникають 

внаслідок здійснення трудової діяльності [4, с. 48]. У свою 

чергу Ю. В. Александров, визначаючи поняття 

«професійна деформація», стверджує, що це сукупність 

особистісних специфічних змін спеціаліста, які 

здійснюються, перш за все, внаслідок особливостей 

професійної діяльності і професійної ролі [5, с. 12]. 

Це поняття отримало також і своє нормативне 

визначення. Так, у п. 4 Інструкції про порядок організації 

та проведення професійно-психологічного відбору 

кандидатів для проходження військової служби за 

контрактом у Державній прикордонній службі України, 

затвердженої наказом Адміністрації Державної 
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прикордонної служби України від 15.05.2009 № 354, 

міститься таке визначення: «професійна деформація – це 

явище, що характеризується змінами властивостей 

особистості (стереотипів сприймання, ціннісних 

орієнтацій, характеру, способів спілкування та поведінки 

тощо), змінами рівня виразності професійно важливих 

якостей фахівця, що відбуваються під впливом змісту, 

умов, тривалості виконання діяльності та його 

індивідуальних психологічних особливостей» [6]. 

Таким чином, у структурі професійної деформації 

працівників пенітенціарної системи можна виділити 

елементи, які слід вважати об’єктами організаційно-

правового впливу, спрямованого на попередження та 

подолання цього негативного явища.  

Зокрема, такими елементами є: особистість 

працівника установи пенітенціарної системи; сукупність 

факторів негативного впливу (зовнішніх та внутрішніх); 

процес деформації; наслідок деформації (якість службової 

(трудової) діяльності, порушення дисципліни та 

законності). 

І якщо узагальнити наведене, то стає очевидним, що 

професійна деформація є явищем, яке має комплексний 

характер та проходить певні етапи свого розвитку, 

відображається у відповідних формах і має різні аспекти 

свого прояву. Відповідно й організаційно-правові заходи з 

подолання професійної деформації працівників 

пенітенціарної системи повинні мати комплексний, 

системний характер і бути спрямовані у сукупності на це 

негативне явище, яке, на жаль, властиве сучасній 

кримінально-виконавчій службі України. 

На нашу думку, саме такий комплексний підхід до 

формування та реалізації організаційно-правових заходів 

щодо запобігання професійній деформації працівників 

пенітенціарної системи та її подолання може забезпечити 

їх ефективність та мати результат, що сприятиме не тільки 

викорененню цього явища, а й забезпечить 

функціонування кримінально-виконавчої системи України 



 72 

відповідно до вимог міжнародно-правових актів у цій 

сфері. 

Однак вирішення цього питання не можливе само по 

собі, адже воно є частиною загального процесу 

реформування ДКВС України, а тому повинно 

здійснюватися одночасно із вдосконаленням форм та 

методів управління цією державною службою, особливо це 

стосується управління персоналом пенітенціарної системи 

України. Саме тому перспективними напрямками 

подальших наукових досліджень, що одночасно 

сприятимуть як зменшенню впливу негативних чинників 

виникнення професійної деформації, так і підвищенню 

ефективності діяльності ДКВС України, слід вважати 

розробку питань соціально-правового захисту персоналу 

цієї служби, форм та методів забезпечення дисципліни та 

законності працівниками пенітенціарної системи тощо. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ 

 

Держава Ізраїль — країна в південно-західній Азії на 

південно-східному узбережжі Середземного моря. На 

півночі межує з Ліваном, на північному сході — з Сирією, 

на сході — з Йорданією, на південному заході — з 

Єгиптом. Столиця – Єрусалим. Офіційними мовами в 

країні є єврейська (іврит) та арабська. Поширені серед 

населення також російська, англійська, їдиш та інші 

європейські й азійські мови. Населення Ізраїлю становить 

6 990 700 осіб (2005; 3 902 400 осіб в 1983), у тому числі 1 

050 000 осіб — палестинських арабів. Цікавим є факт 

посмертного надання громадянства Ізраїлю 6 млн євреїв, 

що загинули під час Голокосту  

Незалежність держави проголошено 14 травня 1948 

року, на підставі резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 

181 від 29 листопада 1947 року. 

Держава Ізраїль — парламентська республіка. Вищим 

законодавчим органом є однопалатний парламент — 

кнесет (з івриту — «збори»), який складається з 120 

депутатів. Вибори до кнесету загальні, прямі при таємному 

голосуванні. Виборці голосують не тільки за списки, які 

висунули політичні партії, але й за блоки партій, які 

можуть виступати за єдиним списком. Кнесет вибирається 

на 4 роки. При необхідності можуть бути призначені 

дострокові вибори. Засідає кнесет не менше 8 місяців за 

рік, збираючись на 2 сесії щорічно. Засідання, як правило, 
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відкриті, протоколи видаються тільки на івриті. Глава 

держави — президент — вибирається кнесетом на 7 років. 

Президент не може бути переобраним на другий термін (до 

2000 року президент міг бути обраним на два п’ятирічних 

терміни). Він має чисто представницькі функції, на кшталт 

функцій конституційного монарха. У 2014 році 

президентом Ізраїлю був обраний Рувен Рівлін. 

Уряд Ізраїлю представлений кабінетом міністрів. Він 

є центральним виконавчим органом в системі державної 

влади, а його глава — прем’єр-міністр — фактично 

головною посадовою особою країни, яка визначає 

внутрішню та зовнішню політику. Формально уряд 

відповідальний перед кнесетом. Уряд приступає до 

виконання своїх обов’язків після того, як його глава 

викладе в кнесеті програму діяльності уряду і оголосить 

про його склад. Прем’єр-міністром Ізраїлю є Біньямін 

Нетаньягу. 

Ізраїль не має конституції і на території Ізраїлю діють 

британські закони і юридичне право, а також закони, 

прийняті Кнесетом . 2003 року конституційна комісія 

Кнесету почала підготовку конституції. Станом на 2011 ця 

робота ще не була завершена. 

Ізраїль є однією з найбільш мілітаризованих держав 

світу, що пояснюється його геополітичним становищем. 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) комплектується на основі 

загального військового призову (до війська мобілізуються 

усі чоловіки та жінки, що досягли 18-ти річного віку та 

визнані придатними до несення служби). Армія налічує 

176 500 активних військовослужбовців та 445 000 

резервістів. Армія оборони Ізраїлю складається з 

Сухопутних військ, Військово-повітряних та Військово-

морських сил. 

Згідно з Декларацією Незалежності, Ізраїль є 

єврейською державою. Водночас Ізраїль є 

багатонаціональною та демократичною державою, де, 

разом з євреями, рівні права мають всі інші релігійні та 

етнічні групи: араби-мусульмани, араби-християни, 
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бедуїни та ін. Зокрема, арабські партії та депутати 

представлені в Кнесеті. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Основною частиною механізму правового 

регулювання валютного контролю є його суб’єкти, які 

мають різний правовий статус, що спричиняє особливості 

правових відносин. 

Особливості правового регулювання валютного 

контролю досліджували такі науковці як: О. М. Козирін, О. 

Ю. Грачова, H. A. Саттарова, В. В. Денисенко, Т. О. 

Чернадчук, О. А. Береславська та інші. Саме в їх праці 

висвітлюють різний правовий статус суб’єктів валютного 

регулювання. 

Науковець О. М. Козирін, розглядаючи суб’єктну 

складову механізму валютного регулювання, вказує, що всі 

учасники правовідносин цього типу можуть бути поділені 

на суб’єктів, які здійснюють регулювання валютного 

ринку, суб’єктів, які здійснюють контроль, та осіб, 

діяльність яких є об’єктом контролю [1, с. 33]. Найбільш 

вдалою, на наш погляд, є диференціація суб’єктного 

складу, запропонована О. Ю. Грачовою, яка досліджує 

валютні правовідносини стосовно лідерів та ординарних 

учасників процесу [2, с. 140]. Саме такі правовідносини 

мають публічно-правовий характер, і можуть взаємодіяти з 

учасниками по вертикалі та характеризуються тим що у 

них відсутня юридична рівність сторін. 

До основних елементів, що становлять систему 

валютного регулювання, можна віднести: визначення 
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переліку об’єктів, що мають статус валютних цінностей; 

закріплення статусу суб’єктів валютного регулювання; 

установлення порядку здійснення валютних операцій; 

визначення порядку формування валютних резервів; 

валютний контроль; підстави відповідальності за 

порушення валютного законодавства [3, с. 76–77].  

Державними органами, що здійснюють валютне 

регулювання в Україні, є Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України та Національний банк України. 

Загалом законодавством України визначено перелік 

об’єктів, які мають статус валютних цінностей, закріплено 

статуси суб’єктів валютного регулювання, а також 

визначено підстави відповідальності за порушення 

валютного законодавства. 

У валютних відносинах суб’єктами виступають 

держави, міжнародні валютно-кредитні організації, 

юридичні та фізичні особи. Переважаюче місце в цих 

відносинах посідають міжнародні фінансові організації. 

Друге за значенням місце належить державним 

органам, які у межах своєї компетенції видають акти 

валютного регулювання, що є обов’язковими для 

виконання як резидентами, так і нерезидентами. 

Зважаючи на розгалуженість органів, до компетенції 

яких належить здійснення валютного регулювання, їх 

можна класифікувати на дві групи: органи валютного 

регулювання загальної компетенції та органи валютного 

регулювання спеціальної компетенції. До органів загальної 

компетенції відносимо Верховну Раду України, а до 

органів спеціальної компетенції - органи, які визначені 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю».  

Статтею 11 Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» визначено повноваження Національного банку 

України та Кабінету Міністрів України в галузі валютного 

регулювання.   
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Здійснення валютних правовідносин є неможливим 

без інституту валютного контролю. Як слушно зауважує H. 

A. Саттарова, аналіз відповідних статей валютного 

законодавства дає змогу визначити, що валютному 

контролю підлягають усі валютні операції, незалежно від 

того, здійснюються вони вільно чи до них застосовуються 

встановлені валютні обмеження. Вона пояснює це тим, що 

навіть вільне здійснення валютних операцій пов’язане з 

виконанням ряду формальностей, що є заходами пасивного 

контролю, що дає змогу органам валютного контролю 

організувати спостереження за 

проведенням валютних операцій, накопичувати 

інформацію про рух валютних потоків і в разі необхідності 

коригувати валютну політику держави [4, c. 58]. 

Професор В.В. Денисенко під системою державного 

фінансового контролю розуміє систему правомочності 

спеціального органу або декількох органів, що виконують 

такі функції. Оскільки валютний контроль є частиною 

фінансового контролю, можна зробити висновок, що 

систему валютного контролю становить система 

правомочності спеціальних органів, що виконують функції 

державного валютного контролю [5, c. 22]. 

Відповідно до ст. 13 названого Декрету до органів 

валютного контролю належить [6]: 

1.Національний банк України є головним органом 

валютного контролю, що: здійснює контроль за 

виконанням правил регулювання валютних операцій на 

території України з усіх питань, не віднесених цим 

Декретом до компетенції інших державних органів; 

забезпечує виконання уповноваженими банками функцій 

щодо здійснення валютного контролю згідно з цим 

Декретом та іншими актами валютного законодавства 

України. 

2.Уповноважені банки, фінансові установи та 

національний оператор поштового зв’язку, які отримали 

від Національного банку України генеральні ліцензії на 

здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за 
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валютними операціями, що проводяться резидентами і 

нерезидентами через ці установи. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику, здійснює фінансовий контроль за 

валютними операціями, що провадяться резидентами і 

нерезидентами на території України. 

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері надання послуг поштового 

зв’язку, здійснює контроль за додержанням правил 

поштових переказів та пересилання валютних цінностей 

через митний кордон України. 

5. Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

державної митної справи, здійснює контроль за 

додержанням правил переміщення валютних цінностей 

через митний кордон України.  

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю», суб’єктами валютних правовідносин можуть 

бути юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти) 

[6]. 

Для того, щоб здійснювати валютні угоди, резиденти 

і нерезиденти повинні мати правосуб’єктність.  

На думку А. Б. Венгерова, правоздатність – це 

абстрактна здатність кожного учасника суспільних 

відносин з моменту народження (створення) і до моменту 

смерті (ліквідації) володіти правом [7, c. 78]. 

Заслуговує на увагу точка зору Т. О. Чернадчук щодо 

змісту валютної правосуб’єктності. На її думку, абсолютно 

немає необхідності виділяти валютну деліктоздатність в 

окрему складову правосуб’єктності, оскільки дієздатність 

включає і здатність нести відповідальність за своїми 

зобов’язаннями, і відповідальність за порушення 

валютного законодавства [10, c. 167]. 

На нашу думку, поділ валютної правосуб’єктності 

який складається з трьох складових: валютна 
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правоздатність, валютна дієздатність і валютна 

деліктоздатність є доречним і ефективним, оскільки за 

допомогою валютних операцій здійснюється реалізація 

валютної правосуб’єктності резидентів і нерезидентів. 

У Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю» закріплені 

права, які мають резиденти і нерезиденти. Згідно зі ст. 2 

цього Декрета, резиденти і нерезиденти мають право бути 

власниками валютних цінностей, що знаходяться на 

території України. Резиденти мають право бути 

власниками також валютних цінностей, що перебувають за 

межами України, крім випадків, передбачених 

законодавчими актами України. Резиденти і нерезиденти 

мають право здійснювати валютні операції з урахуванням 

обмежень, встановлених цим Декретом та іншими актами 

валютного законодавства України [6].  

Відповідно до ст. 5 названого Декрету, уповноважені 

банки та інші фінансові установи, національний оператор 

поштового зв’язку, що одержали генеральну ліцензію 

Національного банку України на здійснення операцій, 

пов’язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право 

відкривати на території України пункти обміну іноземних 

валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими 

юридичними особами – резидентами [6]. Відповідно до ч. 3 

та 4 Декрету, резиденти і нерезиденти – фізичні особи 

мають право продавати іноземну валюту уповноваженим 

банкам та іншим фінансовим установам, які одержали 

ліцензію Національного банку України, або за їх 

посередництвом – іншим фізичним особам – резидентам, а 

також національному оператору поштового зв’язку, який 

одержав ліцензію Національного банку України. Фізичні 

особи – резиденти мають право купувати іноземну валюту 

в уповноважених банках та інших фінансових установах, 

що одержали ліцензію Національного банку України, або 

за їх посередництвом – в інших фізичних осіб – резидентів 

і нерезидентів, а також у національного оператора 
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поштового зв’язку, який одержав ліцензію Національного 

банку України [6]. 

Ці права резиденти і нерезиденти можуть 

здійснювати в правовідносинах, де другою стороною 

виступає орган державної влади або інший уповноважений 

орган. 

До обов’язків резидентів і нерезидентів, окрім їх 

договірних зобов’язань, належать такі: 

1) надавати органам та агентам валютного контролю 

документи й інформацію, які пов’язані з проведенням 

валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків;  

2) виконувати приписи органів валютного контролю 

про усунення виявлених порушень актів валютного 

законодавства України й актів органів валютного 

регулювання; 

 3) вести в установленому порядку облік і складати 

звітність щодо проведення валютних операціях, які 

проводяться ними, забезпечуючи збереження відповідних 

документів і матеріалів; 

4) декларувати валютні цінності та інше майно, яке 

перебуває за межами України, у Національному банку 

України [11]. 
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Мех Д.Ю. 

студент заочної форми навчання 5 курсу факультету 

заочного, контрактного навчання  

та підвищення кваліфікації працівників  

Академії державної пенітенціарної служби 

 

ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЗА 

КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

З метою повного і правильного розуміння юридичних 

ознак злочинних посягань на громадський порядок та 

моральність, має важливе значення вивчення підходів 

щодо кримінально-правової охорони цих соціальних 

цінностей за кримінальним законодавством інших держав 

світу. 

Розглядаючи кримінальне законодавство деяких країн 

континентальної Європи, ми ставили завдання 

проаналізувати механізм правового захисту громадського 

порядку, та дослідити можливість його застосування на 

території України. 

§274 КК Австрії двадцятого розділу «Злочини проти 

громадського спокою» передбачена відповідальність за 

«Порушення громадського порядку, поєднаного з 

насильницькими діями групи осіб». Злочином, який більш 

схожий на хуліганство (ст. 296 КК України) є 

передбачений §275 «Порушення громадського спокою 

загрозою вчинення загальнонебезпечного злочину». 

Ознаки цього злочину визначені так: «Хто, 

використовуючи погрози, пов’язані з посяганням на життя, 

здоров’я, тілесну недоторканність, свободу або майно, 

викликає страх і стурбованість у населення або великого 

кола осіб, той карається позбавленням волі на строк до 

трьох років» [1, с. 99]. 

В КК Швейцарії дванадцятим розділом «Злочини і 

проступки проти громадського спокою» передбачено ряд 

статей, за якими наступає відповідальність за дії, що 
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несуть загрозу життю, здоров'ю або власності громадян, 

які вчиняються шляхом: «Залякування населення» ст. 258; 

«Публічних закликів до вчинення злочинів або 

насильницької діяльності» ст. 259. Цікавою видається ст. 

260 «Порушення громадського порядку, пов'язаного з 

насильницькими діями групи осіб». За цією статтею 

відповідають ті, «хто приймає участь у зборищі осіб в 

публічному місці, якщо  вони об'єднаними зусиллями 

вчиняють насильницькі дії щодо людей або речей, 

караються тюремним ув'язненням або штрафом» [2, с. 

120]. 

В КК Іспанії в розділі  «Злочини проти громадського 

порядку» знаходяться глави: «Заколот», «Про посягання 

проти посадових осіб, їх представників і державних 

службовців, про опір і непокору їм», «Про публічні 

безчинства», «Про володіння, торгівлю і зберігання зброї, 

боєприпасів або вибухових речовин і про тероризм». 

Ст. 557 КК (яка найбільш схожа з ст. 296 КК України) 

передбачено: «Той, хто діючи в групі, з метою вчинення 

посягання проти громадського спокою, порушує 

громадський порядок, заподіявши тілесні ушкодження 

людям, заподіявши шкоду власності, створив перепони на 

громадських дорогах до них, захопив споруди або 

приміщення, – карається тюремним ув’язненням на строк 

від шести місяців до трьох років, незалежно від покарання, 

яке може бути призначене за іншими статтями» [3, с. 218]. 

В КК Франції Розділом III «Про посягання на 

державну владу» Главою I – «Про посягання на 

громадський спокій2 Відділом II – «Про протиправну 

участь в зборищах» ст. 431-3 визначено: зборищем є будь-

яке скупчення людей на якому-небудь громадському місці, 

здатне порушити громадський порядок» та передбачено 

чіткий перелік заходів, які можуть бути застосовані 

публічними силовими відомствами, щодо тих осіб, які 

приймають участь у зборищі. 

В КК Швеції Главою 16 «Злочини проти 

громадського порядку» ст.ст. 1, 2 і 3 КК встановлена 
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відповідальність за порушення громадського порядку 

групою осіб. 

Так, відповідно до ст. 1 КК «Якщо натовп людей 

порушує громадський порядок, демонструючи намір 

вчинити групове насильство проти публічної влади, або 

іншим чином примусити  або перешкодити  певним 

заходам, і не розходиться, коли влада наказує це зробити, 

то підмовники і керівники повинні бути засуджені за 

масові безпорядки до тюремного ув'язнення на строк не 

більше чотирьох років, а інші  учасники дій до штрафу або 

тюремному ув'язненню на строк не більше двох років. 

Якщо натовп розходиться за наказом влади, то підмовники 

і керівники повинні бути засуджені за масові безпорядки 

до штрафу або тюремному ув'язненню на строк не більше 

двох років» [4, с. 53]. 

Усе вище викладене дає підстави зробити такі 

висновки, що законодавство країн Європи визначають дії 

злочинами, що вчиняються групою осіб, натовпом, із 

публічними закликами до порушень громадського порядку 

та суспільної моралі, до масових заворушень, проявів 

вандалізму тощо і несуть в собі велику небезпеку 

суспільним (громадським) інтересам. 

Ці діяння завдають шкоди громадській безпеці, 

громадському порядку, громадському спокою, суспільній 

моралі, порядку управління, громадському здоров'ю та 

правилам упорядкованого співжиття, власності. 
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Мурашко М. І . 

кандидат економічних наук, завідуючий 

 кафедри управління персоналом та економіки праці 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ, ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Капіталізацію розуміють як вартість цінних паперів, 

що котуються на фондовому ринку; як оцінку вартості 

підприємства за його прибутком; як перетворення 

прибутку в капітал; у банківській системі – як зростання 

власного капіталу банків і т. ін. Реалізація такого 

методологічного імперативу означає, що всі визначення 

капіталізації повинні бути осмислені як форми 

відображення процесу модифікації найбільш глибинної її 

суті. Необхідно знайти вихідне поняття капіталізації, яке 

утворює основу для подальшої його специфікації і 

конкретизації в залежності від рівнів і сфер прояву суті 

цього складного явища. 

У країнах з ринковими економіками, які активно 

формуються, такий недолік може мати наслідком зміщення 

акцентів на фінансові процеси без відповідного розвитку 

реальної економіки, що призводить до різноманітних 

деформацій у економічному і соціальному розвитку. 

Власне, саме невідповідність фінансових і реальних 

економічних процесів стала важливим чинником 

небаченого раніше перерозподілу багатства, накопичення 

великих капіталів у надзвичайно короткий термін, 

соціального розшарування суспільства, різного роду 

фінансових афер із трастами і т. ін, що характерно і для 

новітньої історії України. Тому відновлення належної 

уваги до реальних процесів є необхідною умовою 

визначення дійсної ролі капіталізації в трансформації 

економіки України. 
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Це питання пов'язано також з розумінням 

актуальності теми капіталізації. Актуальність проблеми 

капіталізації для України полягає перш за все в тому, що 

капіталізація утворює сутність процесу ринкової 

трансформації і пов'язана з перетворенням існуючих 

факторів виробництва у капітал, а потім уже на цій основі 

знаходять своє місце процеси фінансової капіталізації. 

Варто також відзначити багатогранність самого 

поняття “капітал”. Різні економічні школи по-різному 

трактують цю дефініцію. У класичній англійській 

політекономії поняття капітал поєднувало два аспекти:  

1) власність (контроль над факторами виробництва); 

2) право на отримання майбутнього доходу.  

Неокласична теорія пов’язує поняття капітал з 

другим аспектом — із здатністю приносити дохід.  

Капітал (в перекладі латинською - сарitalis, 

французькою, німецькою, англійською - сарital) означає 

основний, головний, головна перевага. В початкових 

працях економістів капітал розглядється як основне 

багатство, головна перевага, грошова сума, яка 

приносить дохід її власникові [2.]. 

Ймовірно, що перше припущення щодо існування 

нематеріальної форми капіталу належить У.Петті. У 

«Політичній арифметиці» (1690) ним була зроблена перша 

спроба визначити цінність здібностей людини як форми 

капіталу, хоча вона не отримала завершення у вигляді 

самостійної концепції. В класичній політекономії 

категорію "капітал" розглядають як засіб виробництва, 

призначений для подальшого виготовлення товарів. 

Представники цього напряму дослідження 

зосереджували увагу на сфері виробництва. 

Так, А.Сміт зазначав, що капітал існує як у сфері 

обігу, так і у сфері виробництва, основна його якість – 

це здатність приносити дохід своєму власникові [3.].  

Приступаючи до дослідження суті капіталу, А.Сміт 

аналізує запаси, якими володіє окремий індивід або 

суспільство і які є безпосередньою передумовою 
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можливості виділення доходу з певної частини даного 

запасу. По А.Сміту, запаси підрозділяються на дві частини. 

Та частина, від якої він чекає отримати дохід, називається 

капіталом. Інша частина, це та, яка йде на безпосереднє 

споживання. Відправною точкою міркувань А. Сміта 

служить прийнята ним концепція продуктивного капіталу 

як “запасу“, з якого робочим “авансуються“ засоби 

виробництва на той час, поки вони зайняті випуском 

продукції, запасу незавершеної продукції, що дозволяє 

виробникові подолати інтервал в часі між витратою 

ресурсів і появою кінцевого результату.  

Попит на працю задається величиною фонду 

заробітної плати, яка складає капітальний запас. Теорія 

фонду заробітної плати (робочого фонду) стала початковим 

пунктом у вивченні суті капіталу як чинника виробництва. З 

погляду класиків політичної економії, запас життєвих засобів 

працівників – це головна складова капіталу. 

Тому виходячи з тимчасового відрізка між витратою 

ресурсів і отриманням кінцевого продукту і доходу, А. 

Смітом вводиться відмінність між основним і оборотним 

капіталом. Оборотний капітал, говорить він, складається з 

товарів, які приносять своїм власникам дохід, якщо 

вони продаються протягом виробничого циклу, що 

відбувається на відміну від товарів, які складають основний 

капітал. Основний капітал не виходить в оборот, бере 

участь у виробничому процесі, не міняючи свого 

власника, і за термінологією А. Сміта є нерухомим 

капіталом.  

Показуючи взаємозв'язок основного і оборотного 

капіталу, А. Сміт відзначає, що основний капітал спочатку 

виникає з капіталу оборотного і вимагає постійного 

поповнення з цього ж джерела. Всі корисні машини і 

знаряддя виробництва спочатку виникають з оборотного 

капіталу, який доставляє матеріали, з яких вони 

виготовляються, і засоби існування для робочих, що їх 

виготовляють.  
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Витрати на освіту або навчання людини, вважає А. 

Сміт, можна розглядати як капіталовкладення в його 

здатність заробляти в майбутньому, аналогічні 

вкладенням в матеріальний капітал; щоб ці вкладення 

економічно виправдовували себе, вони повинні окупитися 

протягом трудового життя.  

На основі наведених висловів, на наш погляд, 

правомірно припустити, що А. Сміт розділяє кошти на 

утримання робітників, на їх фізичне відтворення як 

оборотний капітал і засоби на навчання, формування знань 

робітників як основний капітал. Вважаємо, що подібна 

диференціація спирається на розмежування праці, як 

чинника короткочасного використання і знань працівників, 

як феномена довготривалої дії. 

Його послідовник Д. Рікардо характеризував 

капітал як ту частину багатства держави, яку 

застосовують у виробництві та, крім того, вона складається 

з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин та інших 

засобів[4.]. 

Він відзначає неоднакові пропорції основного і 

оборотного капіталу в різних галузях; крім того, усередині 

кожного виду капіталу можуть бути елементи з різним 

терміном служби. В той же час середній період виробництва 

приймається рівним щорічному виробничому циклу 

виходячи з практики сільського господарства як провідної 

галузі виробництва. Річний капітал складається майже 

виключно з оборотного, або робочого, тобто капіталу 

(фонду заробітної плати). В той же час, на думку Д.Рікардо, 

час, необхідний для передачі праці, що міститься в 

основному капіталі, на кінцеві продукти, також повинен 

мати свою винагороду[5.] 

Дж. Міль, слідуючи своїм попередникам, 

дотримувався тези про те, що капітал є не що інше, як 

серія “авансів”[6.]. Зміст капіталу включає щорічні 

виробничі витрати. Як свідчить його перша теорема про 

капітал, “виробнича діяльність обмежується капіталом”, 

тобто зайнятість робочої сили не може бути збільшена без 
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додаткового утворення капіталу, отже, капітал по суті 

складається з авансів працівникам, основний капітал 

розпадається на минулі аванси заробітної плати .  

Ця теза Дж. С. Міля була врахована економістами 

класичного врахували у складі капітального запасу тільки 

як частина виробничої продукції, а саме споживчі товари, 

що купуються робітниками на зарплату (товари народного 

споживання, робочий фонд тощо). Всі ці товари, готові або 

не готові до вживання, є «засобами виробництва» в тому 

сенсі, що всі вони знаходяться в процесі перетворення на 

кінцеву продукцію. Практично ця величина дорівнює сумі 

запасів споживчих товарів, сировини і матеріалів, а також 

виробничих будівель і устаткування. 

Класики та більш ранні представники економічної 

науки досліджували переважно матеріальне виробництво, 

використовували сучасні їм найбільш прогресивні 

природничо-наукові уявлення, в основі яких лежало 

переконання, що всі явища природи зводяться до взаємодії 

матеріально-речовинних елементів. Проте в творах класиків 

зустрічаються припущення про посилення ролі 

нематеріальних складових виробничого процесу в цілому і 

продуктивного капіталу зокрема. Ці уявлення ще нечіткі, 

але містять методологічні передумови ширшої інтерпретації 

капіталу, дають численні приклади початкових, попередніх 

уявлень про людський, інтелектуальний, нематеріальний 

капітал. 

Звертаючись до поняття «капітал», А.Маршалл в 

«Принципах економічної науки» (1890) приділяє увагу 

розгляду його в якості загальної категорії, тобто для 

дослідження того, як капітал як чинник виробництва 

сприяє створенню національного доходу. Таким чином, 

капітал включає все, що призначене для торговельно-

промислових цілей: машини, сировина або готові вироби, 

театри і готелі, сімейні ферми і приватні будівлі, але не 

меблі або одяг, що становить власність тих, хто їх 

використовує. [7.].  
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На думку А.Маршалла, дохід, який отримується з 

виготовлених людиною виробничих фондів, пропозиція яких 

тимчасово зафіксована, має характер ренти (квазіренти). 

Термін “відсоток” застосовується ним тільки до нових 

планованих інвестицій. 

Крім того, він розділяє капітал на споживчий і 

допоміжний. Споживчий капітал складається з товарів 

такої форми, яка здатна задовольняти безпосередні потреби 

(їжа, одяг, житло). Допоміжний же капітал повинен сприяти 

застосуванню праці у виробництві (інструменти, машини, 

фабрики, залізниці, судна, сировина). “Значну частину 

капіталу складають знання і організація, причому з них одна 

частина знаходиться в приватній власності, а інша – ні. 

Знання – це наш наймогутніший двигун виробництва. 

Воно дозволяє нам підпорядковувати собі природу і 

примушувати її силою задовольняти наші потреби” [8.].  

Система економічної теорії, розроблена Л. Вальрасом, 

основана на визначенні ним суспільного багатства як 

сукупності благ (як матеріальних, так і нематеріальних), які 

рідкісні або, інакше кажучи, корисні і доступні лише в 

обмежених кількостях. Тобто, в теорії Л. Вальраса знов 

зустрічається думка про існування нематеріального 

капіталу. Він виділяє особистий капітал, до якого 

відносить особисті здібності робітників.  

В той же час Л. Вальрас ввів поняття заощаджень як 

неспожитої частини доходу, величина якої визначена 

умовою рівності граничної корисності очікуваних доходів і 

граничної важкості, пов'язаної з відмовою від поточного 

споживання; інвестицій як вартісного виразу нових 

капітальних активів, ринкова ціна яких визначена 

очікуваною прибутковістю.  

Як визначає відомий економіст Й.Шумпетер 

капітал є не що інше, як важіль, який дає змогу 

підприємцеві одержувати у своє повне розпорядження 

потрібн1 йому конкретні блага, не що інше, як засіб, 

який надає підприємцеві можливість використовувати ці 
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блага для досягнення нової мети, а також орієнтувати 

виробництво в новому напрямі [9.]. 

В цілому розділяючи цю думку, К.Р. Макконнелл та 

С. Брю зазначають, що капітал — це створені людиною 

ресурси, що їх використовують для виробництва 

товарів та послуг; товари, які безпосередньо не 

задовольняють потреб людини; інвестиційні товари, 

засоби виробництва [10.]. П. Хейне стверджує, що 

капітал в економічній науці - це вироблені блага, що їх 

використовують для збільшення обсягів виробництва 

майбутніх благ [11.]. Аналогічної думки дотримуються і 

деякі сучасні економісти. 

Слід наголосити, що сучасний підхід до типології та 

трактування окремих форм капіталу істотно відрізняється 

від загальновідомого запропонованого П. Бурд'є більш 

широким трактуванням і детальнішим розглядом капіталу. 

Так, наприклад, В. Радаєв, використовуючи загальний 

підхід і принципи класифікації П.Бурд'є, виділяє такі 

форми капіталу: економічний, фізичний, культурний, 

людський, соціальний, адміністративний, політичний, 

символічний. У той час, як у П. Бурд'є капітал (залежно 

від сфери, у якій він функціонує, та ціни трансформацій, 

які є передумовами його ефективної дії у цій сфері) може 

виступати у трьох формах: економічного капіталу, який 

безпосередньо і прямо конвертується у гроші та 

інституціоналізується у формі прав власності; культурного 

капіталу, який за визначених умов конвертується в 

економічний капітал і може бути інституціоналізованим у 

формі освітянських кваліфікацій; соціального капіталу, 

утвореного соціальними зобов'язаннями, "зв'язками", який 

за визначених умов конвертується в економічний капітал і 

може бути інституціоналізованим, наприклад, у формі 

аристократичного титулу[12.]. 

З точки зору кількісного оцінювання капіталу, перш 

за все, цікавою є його основна форма - економічний 

капітал. Так, В. Радаєв зауважує, що у об'єктивованому 

(речовому) стані він включає: 
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•  грошовий капітал (фінансові засоби); 

•  виробничий капітал (засоби виробництва); 

• товарний капітал (готові продукти). 

Потреби економічної практики значно розширили 

діапазон форм капіталу, які  застосовуються в 

господарській діяльності. Важливо враховувати, що 

капітал здатний також втілюватися і в індивідумі та у 

відносинах між людьми, приймаючи при цьому неречові 

форми, що трансформують його безпосередню економічну 

суть.  

Сучасні західні економісти, як зазначає С. 

Мочерний, у з'ясуванні сутності капіталу значно 

розширили діапазон запасів, видів нагромадженої праці, 

певних благ (до них відносять дороги, мости, комп'ютери, 

споруди тощо). Історична еволюція капіталу в цілях 

аналізу розвитку сучасних економічних відносин, на наш 

погляд,дозволяє виділити промисловий, фінансовий, 

природний, інтелектуальний вид капіталу, специфічні за 

своїм змістом, функціям, умовами руху (рис.1)  

 
Рис 1. Форми капіталу. 

Перераховані форми капіталу можна досліджувати не 

тільки як самостійні об’єкти, але і як системи, сформовані 

з певного елементного складу. Їх аналіз буде зроблено в 

подальшому дослідженні. 
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студент денної форми навчання 6 курсу, 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛЬНОСТІ  

 
Кримінально – правова охорона моральності – це 

динамічний процес з урахуванням сучасних суспільних 

явищ і змін, що відбуваються як в Україні, так і за її 

межами. Використання оновлених кримінально – правових 

засобів охорони моральності хоч і свідчить про позитивні 

зрушення, проте далеке від суспільних очікувань. 

Вивчення проблеми кримінально – правової охорони 

моральності були досліджені в праці таких учених, як С.Ф. 

Денисов, О.М. Джужа, М.Й. Коржанський, В.В. Кузнецов, 

Л.С. Кучанська, А.В. Ландіна, В.О. Навроцький, А.В. 

Савченко, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, та ін., що дає змогу 

констатувати, що неабиякий інтерес наукової 

громадськості до вказаної проблеми. Усе актуальнішим 

стає питання дієвого запобігання цьому злочину. 

Потрібно зазначити, що захист моральності, а отже і 

моралі, як основи даного поняття повинен базуватися саме 

на охороні моральних норм усталених в цілому 

суспільстві. 

Зокрема, погоджуючись із Однолько І.В., в тому, що 

відсутність в Україні чіткої державної ідеології, не 

вирішення міжконфесійних конфліктів у суспільстві, 

загальне зростання кримінальної злочинності, морально – 

культурна деградація населення, прогалини у шкільному та 

сімейному вихованні, поширення алкоголізму, наркоманії, 

бродяжництва, азартних ігор, проституції призводить до 

того, що встановлене кримінальне покарання за злочини 

проти моральності не сприяють належній її охороні та 

реальному захисту [2].    
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Саме тому, задля забезпечення дієвої кримінально – 

правової охорони суспільної моральності, першочергово 

необхідно здійснити ефективний вплив на вказані 

обставини.   

Так, законодавство про освіту Франції безпосередньо 

встановлює, що початкова шкільна підготовка разом із 

сім`єю здійснює моральне виховання особи.  

В Конституції ФРН метою шкільного виховання 

проголошує, окрім отримання знать та навичок, також й 

формування духовних якостей особи та її характеру.  

Саме тому, в Україні необхідно приділити більшу 

увагу до питань забезпечення впливу на формування 

моральних засад суспільства при навчанні та розвитку 

особи.  

Крім того, необхідно вести підвищену боротьбу з 

пропагандою насильства в сім’ї, жорстокості, насильства, 

порнографії в засобах масової інформація. Як було 

зазначено, негативний вплив такої інформації на 

становлення та розвиток людини підтверджено на 

науковому та практичному рівні.  

При цьому, в самому суспільстві залишається 

проблема поширення алкоголізму, наркоманії, зріст 

насильства, як до самих дітей, так й ріст безпосередньо 

злочинності серед неповнолітніх.   

За рахунок сучасних соціально – економічних, 

політичних трансформацій відбуваються суттєві зміни у 

моральних цінностях, свідомості населення. Це пов’язано з 

певними труднощами, які виникають майже в усіх сферах 

життя: економічній, соціальній, культурологічній тощо. 

Моральність в суспільстві формується в багатьох сферах: в 

духовній та матеріальній культурі, у сфері статевих 

відносин та соціалізації неповнолітніх.  

Особливу увагу слід приділити недопущенню 

насильства над неповнолітніми, як поза межами сім’ї, так й 

безпосередньо в ній. Протидія насильства в сім’ї повинна 

бути першочерговим заходом, оскільки наявність такої 

проблеми загрожує нормальному існуванню усього 



 99 

суспільства. Удосконалення роботи в цьому напрямі є 

можливим, зокрема, шляхом удосконалення механізмів 

виявлення домашнього насильства [3]. 

Крім того, необхідно розглянути питання щодо 

посилення кримінально –правової відповідальності за 

суспільно – небезпечні злочині пов’язані із втягненням 

неповнолітнього у злочинну діяльність, зайняття 

проституцією, експлуатації дітей, спонукання до вживання 

наркотичних засобів тощо, а також, обов’язково ввести 

кваліфікуючу ознаку таких злочинів – вчинення їх 

батьками, опікунами, піклувальниками чи особами, які їх 

замінюють. 

Необхідність таких дій зумовлена постійним 

збільшенням в Україні кількості злочинів по втягненню 

неповнолітніх у злочинну та антигромадську діяльність. 

Під пагубний вплив підпадають особи із несформованою 

психікою, недоліками у вихованні, матеріально 

незабезпеченні особи. Від того, наскільки належним було 

виховання та розвиток дитини, залежить й її 

життєдіяльність, розвиток та свідомість як дорослої 

людини, а також, загальне здоров’я суспільства [2].   

Однією із актуальних проблем Європи витупає 

проблема захисту дітей від негативного аморального та 

агресивного впливу засобів масової інформації на 

свідомість та поведінку людини. Саме тому, в країнах 

створені відповідні органи, які займаються перевіркою 

матеріалів на їх відповідність основним засадам 

суспільства, морально – етичним нормам. Наприклад, в 

ФРН – це федеральне відомство з перевірки матеріалів, 

шкідливих для молоді, у Великобританії – Британський 

комітет класифікації фільмів тощо, тобто органи, які 

захищають осіб від негативного впливу ЗМІ на процес 

свого соціально – етичного становлення.  

Якщо більшість країн світу, як й Україна, 

забороняють цензуру на конституційному рівні задля 

захисту свободи слова та друку, проте деякі країни 

встановлюють державну моральну цензуру (наприклад, в 
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Брунеї та Швеції встановлена кіно цензура, в Австралії та 

ПАР встановлена обов’язкова попередня цензура для 

окремих публікацій, а в Сінгапурі для всіх публікацій, що 

містять сцени насильству, сексуальних відносин, вживання 

наркотиків). 

В Україні повноваження із запобігання злочинів 

проти моральності та захисту суспільної моралі мають 

відповідні структурні підрозділі Національної поліції: 

патрульна поліція, кіберполіція та органи досудового 

розслідування. Проте функції МВС у більшості зарубіжних 

країн є значно ширшими, ніж у відповідних органах в 

Україні.  

Так, МВС Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії 

широко взаємодіють із органами місцевого 

самоврядування, регулюють питання стосунків населення з 

церквою, соціальним забезпеченням тощо. В ряді 

ісламських держав діє так звана Шаріатська гвардія, 

підрозділи якої є складовою частиною МВС. У Франції, 

зокрема, діє поліція моралі, що контролює дотримання 

моральних норм у громадських місцях. Поліція моралі 

займається припиненням діянь, пов’язаних з порушенням 

суспільної моральності.  

Питання із встановлення подібного окремого органу в 

Україні постійно супроводжується певними 

непорозуміннями та суперечностями. Наразі такими 

функціями наділені співробітники Нацполіції [1]. 

Як свідчить зарубіжний досвід по забезпеченню 

ефективної кримінально –правової охорони моральності, 

задля забезпечення охорони моральності доцільно: 

проведення виховних та роз’яснювальних робіт серед дітей 

та молоді, щодо культурної, етичної, моральної поведінки; 

підвищена увага до людей «із зони ризику», які вчинили чи 

мають схильність до вчинення злочинів; розробка та 

впровадження виховних програм, особливо, програм 

статевого виховання; забезпечити чітку правову 

регламентацію дій із припиненням розповсюдження 

продукції порнографічного характеру, підтримання 
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авторитету моральних та релігійних норм; вжиття заходів 

щодо запобігання статевій деморалізації й підвищенню 

сексуальної культури населення; недопущення пропаганди 

жорстокості й насильства в засобах масової інформації. 

Зарубіжний досвід із кримінально – правової охорони 

суспільної моральності може стати корисним при розробці 

національних програм з попередження та розкриття 

правопорушень у сфері суспільної моральності. Проте, 

зарубіжний досвід потрібно вживати з урахуванням 

національних особливостей та економічно – соціальних 

можливостей України. 

Особливу увагу при забезпеченні ефективного 

запобігання злочинам проти моральності в Україні 

доцільно приділити питанню впливу освіту та виховання 

неповнолітніх осіб, на діяльність та функціонування 

освітніх установ.  

Кримінально – правова охорона моральності має 

полягати в здійсненні комплексу науково – обґрунтованих, 

практично необхідних кримінально –правових заходів 

направлених на попередження та усунення злочинних 

посягань на моральність.  
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АНАЛІЗ СПЕЦИФІЧНОГО СТАТУСУ 

НОТАРІУСІВ В США 

 

У світі існує дві основні системи нотаріату, які 

базуються на континентально-європейській та 

англосаксонській системах права і різняться між собою за 

формою організації нотаріату, його роллю та значенням. Ці 

системи мають назви "латинська" і "англосаксонська". У 

Європі переважає система латинського типу. 

Противагою латинського нотаріату є англосаксонська 

модель нотаріату (Великобританія, США, Канада). Ця 

система базується на судовому прецеденті, судовому 

розгляді цивільних справ та переважаючій силі у системі 

засобів доказування показань свідків над письмовими 

документами. До компетенції нотаріальних органів 

входить лише посвідчення документів і підписів. Для 

США і Канади звичним є також поєднання функцій 

нотаріуса із адвокатською діяльністю. 

Основними ознаками, за якими може бути 

охарактеризований англосаксонський нотаріат є: 

специфіка нормативного оформлення інституції нотаріату 

у відповідній країні; розуміння дефініції "нотаріус", 

перелік вимог, що висуваються до претендентів на посаду 

нотаріуса, процедура допуску до професії; характеристика 

порядків вчинення нотаріальних дій, як загального, так і 

спеціального; компетенція нотаріальних органів. 

Базисними факторами, що визначають особливості 

організації нотаріату в США, є відсутність його як єдиної 
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спеціалізованої державної інституції
 
[1;с.76], та виконання 

обов'язків, специфічних в країнах континентальної 

системи права для нотаріусів, уповноваженими державою 

посадовими особами, діяльність яких пов'язана з 

юридичною практикою, або не пов'язана з нею. 

Відсутність федерального законодавства з врегулювання 

нотаріальної діяльності пояснює серйозні відмінності при 

визначенні правового статусу нотаріуса, переліку 

нотаріальних дій, які можуть ним вчинятися, інших 

особливостей організації та вчинення нотаріальної 

діяльності у різних штатах. Правові аспекти організації та 

функціонування нотаріату в цій країна знаходять 

відображення в модельному законодавстві[ 3; с.50-52] - 

Модельному законі США "Про нотаріат" та Уніфікованому 

законі США "Про нотаріальні дії" та в законодавствах 

окремих штатів. 

За американським законодавством нотаріус - це будь-

яка особа, уповноважена державою на вчинення 

нотаріальних дій, яка реалізує свою компетенцію або в 

якості основного виду діяльності, або одночасно з іншими 

видами ділової активності. В першому випадку, нотаріус, 

як правило, здійснює свою діяльність як найманий 

працівник, і спрямована вона на обслуговування 

відповідного підприємства чи установи. Проте, нотаріус, 

навіть в такому випадку, залишається незалежним в усіх 

питаннях професійної діяльності та зберігає право вчиняти 

нотаріальні дії, не пов'язані з обслуговуванням свого 

роботодавця, у вільний від виконання своїх основних 

обов'язків час. Окрім нотаріусів повноваженнями по 

вчиненню нотаріальних дій законодавствами окремих 

штатів наділяються і певні посадові особи, які можуть бути 

умовно поділені на дві групи: особи, компетенція яких 

визначена законом і не потребує додаткового 

підтвердження, та особи, право вчиняти нотаріальні дії 

яких має підтверджуватися в кожному конкретному 

випадку локальними нормативними актами. 
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Що стосується правового статусу нотаріуса, то в 

США він є доволі специфічним через застереження про 

неможливість надання нотаріусом консультацій правового 

характеру, складання проектів угод, вчинення інших форм 

діяльності, здійснення яких визнається парафією 

професійних юристів[2]. 

До осіб, які претендують на зайняття посади нотаріуса в 

США, Модельним законом США "Про нотаріат" 

висуваються загальні вимоги. Разом з тим, 

законодавствами штатів можуть встановлюватися і 

обмеження щодо заняття нотаріальною діяльністю для 

певних категорій осіб.  

Звичайно, вчинення нотаріальних дій за 

американським законодавством так як і в Україні також 

здійснюється у відповідності з певними загальними 

правилами: нотаріальні дії вчиняються нотаріусом за 

місцезнаходженням його робочого місця. Виїзд нотаріуса 

за межі контори допускається. Діяльність нотаріусів щодо 

вчинення нотаріальних проваджень підпорядковується 

таким правилам як заборона безпідставної відмови у 

вчиненні нотаріальної дії; необхідність справедливої, 

адекватної оплати праці нотаріуса та відсутність обов'язку 

діяти безкоштовно; неупередженість нотаріуса та заборона 

діяти у власних інтересах; неможливість делегування своїх 

повноважень іншій особі; необхідність діяти сумлінно та 

добросовісно в межах власної територіальної та 

предметної компетенції тощо. За відмову у вчиненні 

нотаріальної дії з причин расової приналежності, статі, 

сексуальної орієнтації, релігійних переконань, 

походження, стану здоров'я або похилого віку нотаріус  

несе юридичну відповідальність. 

Аналіз модельного законодавства США дозволяє 

виснувати, що до компетенції нотаріусів Модельним 

законом США "Про нотаріат" віднесені такі нотаріальні 

дії, вчинення яких не потребує наявності спеціальних 

юридичних знань та особливої кваліфікації нотаріуса. 

Нотаріальні органи країн США у компетенцію яких 
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входить лише завірення документів і підписів у процесі 

відправлення правосуддя в країнах англосаксонського 

права визначають, що завірений нотаріусом документ не 

володіє повною юридичною силою доказу й потребує 

повторної перевірки фактів. Система англосаксонського 

типу характеризується тим, що кодифікованих законів як 

джерел права в цих країнах досить мало, оскільки 

основними джерелами є традиції та прецеденти, створені 

юридичною практикою. 

Якщо порівняти систему англосаксонського типу та 

нотаріальні органи країн латинського типу до якого і 

відноситься Україна, де існує так зване «писане» право, де 

з метою скорочення кількості справ, що розглядаються 

судами, визнається особлива важливість письмових 

доказів, у яких фіксуються юридичні умови укладання 

будь-яких угод. З метою забезпечення превентивного 

захисту прав окремих осіб і юридичної сили контрактів в 

Україні та країнах латинського типу представники 

нотаріату уповноважені засвідчувати достовірність 

здійснюваних юридичних дій, щоб гарантувати 

ефективність дотримання балансу інтересів сторін 

договору. 

При цьому варто зауважити, що подальше 

виникнення суперечок і їх вирішення в суді фактично є 

винятком, оскільки нотаріус, посвідчуючи договір, є 

посередником у процесі досягнення консенсусу сторонами 

договору, навіть якщо такий консенсус є умовним. 

Отже, слід відмітити, що довгий час існування 

англосаксонської системи нотаріату виправдовувалося 

вимогами прагматизму, швидкості й ефективності. Її 

прибічники оголошували систему латинського права 

джерелом формалізму. Проте останніми роками все більша 

кількість країн визнає переваги системи латинського 

нотаріату, що є поштовхом для більшого удосконалення і 

українського законодавства.  
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СТУДЕНТ ЯК ІНІЦІАТОР КОРУПЦІЇ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Крок України в майбутнє – Європейський союз, 

розпочався із безліччю реформ. Усім відомо, що на даний 

час питанню викорінення корупції з усіх сфер нашого 

життя, приділяється найбільше уваги. Проблема цього 

негативного явища досить часто виникає і у прояві 

корупції у вищих навчальних закладах. Слід помітити, що 

незважаючи на низку прийнятих нормативно-правових 

актів, корупція все одно є, і становить загрозу національній 

безпеці. 

Виховання, є одним із тих, небагатьох чинників, над 

яким потрібно постійно працювати людині, протягом 

усього свого життя, для того, щоб розвинути в собі високі 

моральні цінності. На нашу думку, вищі навчальні заклади, 

виступають саме тим середовищем, де людина навчається 

не тільки обраній професії, а насамперед становленні себе 

як особистості. 

Вивченням корупції у вищих навчальних закладах 

займались такі вчені: М. Мельник, В. Романюк, І. 

Бекешкіна, О. Піщуліна та ін. 

Закон України «Про запобігання корупції» [1] 

визначає, що одержання неправомірної вигоди, прийняття 

обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди, а також 

схиляння особи до вчинення вище зазначених дій -  

являється корупцією. 

Ми вважаємо, що є дві основних проблеми у вищих 

навчальних закладах, які породжують таке негативне 

явище як корупція. Насамперед це самі студенти, які 

вважають що давання грошей – це простий та швидкий 

спосіб здачі заліків, екзаменів, курсових робіт тощо. Друга 
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проблема – це мала заробітна плата самих викладачів. З 

цих двох проблем, ми пропонуємо звернути особливу 

увагу на першій вказаній нами. Обравши вище зазначену 

проблему на більш детальний розгляд ми пояснюємо це 

тим, що студенти, які володіють невисокими знаннями, 

користуються тим, що можуть заплатити гроші за здачу 

того чи іншого іспиту, тим самим спричиняють 

перенасичення ринку кадрів низько кваліфікованими 

фахівцями. Це є надзвичайно великою, на нашу думку, 

проблемою не тільки для вищих навчальних закладів, а й 

для держави, оскільки пізніше такі спеціалісти 

працюватимуть у будь-якій державній чи то приватній 

сферах, надаючи низько кваліфіковані послуги.  

Найбільше бажання студента, швидко закінчити 

вищий навчальний заклад, отримати диплом та іти 

працювати, але як зазначає О. Піщуліна: «На жаль, роки 

реформ засвідчили: для того, щоб мати успіх і гроші, 

потрібно йти в бізнес, розвивати свою справу, ставати 

банкіром чи депутатом. А тут, як відомо, без вищої освіти 

не обійтися. Тому люди дають хабарі, борються за право 

отримати диплом. Великі гроші в Україні у 90% випадків 

мають люди з вищою освітою» [2]. 

На даний час, головною проблемо є те, що пропозиція 

підкупу у вищих навчальних закладах є ініціативою самих 

студентів. Їм простіше дати гроші, ніж вчитись. На наш 

погляд, це обумовлено не тільки тому, що деяким з них 

важко дається навчання, а й тому, що їх просто бере лінь. 

У зв’язку з цим, виші готують не кваліфікованих кадрів, 

які в подальшому для держави приносять колосальні 

матеріальні збитки. 

Можна сказати, що системою освіти не достатньо 

розроблено комплекс певних заходів, для забезпечення 

зацікавленості студентів у навчанні, тому в них і немає 

наснаги навчатись. Завжди у полі зору була та ситуація, що 

до вузів вступають безліч осіб, рівень знання яких на 

нулю, тому і через таких осіб в першу чергу проявляється 

корупція, оскільки працівники вищих навчальних закладів 
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мають неабияку можливість «заробити». У такому випадку 

це є швидше всього взаємною проблемою студента та 

викладача. 

З цього приводу вдало висловлюється І.Гриньова: 

«Ми вважаємо, що головною проблемою, яка стосується 

освіти в нашій країні, є впевненість українців, що вища 

освіта необхідна всім. Зараз до вишів вступають усі, хто 

хоче цього і не хоче, хто має достатню навчальну базу або 

не має її. Це призводить до ускладнень навчального 

процесу для тих студентів, які вступили під тиском батьків 

або ж під тиском суспільної думки. Безумовно, мати вищу 

освіту престижно, але з кожним роком її значення 

знецінюється, оскільки кожного року вступає все більше 

людей, мета яких — отримання диплома з мінімальними 

зусиллями. Якщо у викладачів немає ніякої мотивації 

надавати якісні знання, а у студентів — їх отримувати, тоді 

постає запитання: навіщо необхідна освіта?» [3] 

Цілком зрозуміло й те, що тут не обходиться і без 

вини самого викладача, даючи згоду на таку пропозицію.  

Проте, він усвідомлює те, що студент немає  й сам, ніякого 

бажання вчитись, а ставити низькі бали не хоче через 

прояв жалості, тому на наш погляд і виникає такий 

корупційний зв’язок. 

Але слід не забувати те, що ледачість студентів, була 

першим кроком до зародження корупції серед вищих 

навчальних закладів. Тому й тепер не дивним є те, що іноді 

студенти платять гроші не тільки за свою ледачість, а й за 

знання. Нерідким є те  явище, коли відмінники змушені 

платити гроші за сесію. 

Існування загрози корупції й ненормативних відносин 

для реформування вищої школи та якості освіти в 

академічному середовищі усвідомлюють майже всі. 

Загалом вісім з десяти опитаних викладачів (77,5%) 

оцінюють цю загрозу як суттєву. Причому майже третина 

(32,3%) вважає її надзвичайно серйозною [4]. 

Із соціологічного опитування слухачів 6-го курсу 

Академії Державної пенітенціарної служби, зі ста 
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відсотків: 30% - хочуть бути висококваліфікованими 

фахівцями, 70%  -  культурними людьми. З цього можна 

зробити висновок, що головне отримання диплома, а не 

знань є головним пріоритетом для більшості студентів. 

На нашу думку, однією із проблем корупції у вищих 

навчальних закладах, є те, що відповідальність несе лише 

та сторона, яка отримала винагороду – викладачі. Якщо б 

були прецеденті випадки відповідальності студентів, від 

яких надійшла пропозиція підкупу – це б привело до 

різкого зменшення корупції і вишах. 

Слід наголосити на тому, що зовнішнє незалежне 

оцінювання, яке було не так давно введено, дало досить 

плідні показники, щодо зменшення корупції при вступі до 

вищих навчальних закладів, водночас показало те, що 

дійсно виникнення корупції у вузах, стало причиною 

вступу низько освічених студентів, які при вступі давали 

хабарі для зачислення їх на навчання. 

Студенти, на наш погляд самі створили, такі умови, у 

яких має місце корупція. Існує такий собі ринок відносин: 

пропозиція – згода. Перше виступає з боку самих 

студентів, інше – викладачів. Ви можете говорити, що 

викладачі можуть від цього відмовитись, проте, слід 

вказати на те, що сама пропозиція надійшла не від них, а 

від студентів, і так чи інакше, якщо вони наперед знають 

та усвідомлюють своє небажання вчитись, то викладач 

свідомо розуміє, що у нього немає вибору, або ставити 

низькі бали, або ж піти на протиправну вигоду, і в 

більшості, що засмучує, робить останнє, пояснюючи це із 

жалості до студента. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, слід 

сказати, що початковою та однією із основних проблем 

прояву корупції у вищих навчальних закладах, є не 

завзятість та лінь самих студентів, яким просто простіше 

та вигідніше дати гроші, ніж вчитись. Саме на такій 

категорії, на нашу думку і «заробляють» викладачі, такі 

протиправні дії обох сторін говорять про численність 

проблем у вишах, які потрібно негайно вирішувати. 
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СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

Відповідно до статті 2 Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення» учасниками 

антитерористичної операції визнають: 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) 

та працівників  Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки  України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної  

служби України, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони 

України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення та перебували 

безпосередньо в районах проведення антитерористичної 

операції;  працівників підприємств, установ, організацій, 

які залучалися та брали  безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення у 

порядку, встановленому законодавством [1]. 

Права громадян, які призвані під час мобілізації, та 

беруть участь в антитерористичній операції:  1) 

отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, з 
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урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні 

військовослужбовців контрактної служби (відповідно до 

посад та військових звань), а не на рівні 

військовослужбовців строкової служби, як передбачалося 

раніше; 2) використовувати весь комплекс 

гарантій соціального і правового захисту, встановлених 

законодавством як для військовослужбовців; 3) за всіма 

громадянами, які призвані під час мобілізації на військову 

службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, 

середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 

незалежно від підпорядкування та форм власності. 

Одночасно вони отримують грошове забезпечення як 

військовослужбовці; 4) Нараховується одноразова грошова 

допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації; 5) 

збережено право на підприємницьку діяльність для 

приватних підприємців, при їх призові на військову 

службу під час мобілізації. При цьому державна реєстрація 

підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не 

припиняється; 6) збережено розміру пенсій офіцерам 

запасу, які призвані під час мобілізації. При демобілізації 

цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових 

посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо 

ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, 

який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії 

здійснюється у раніше встановленому розмірі;7) Право на 

виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) військовослужбовця абовтрати працездатності;  8) 

Дострокове присвоєння військових звань; 9)  Статус 

учасника бойових дій; 10) Допомога на поховання; 

11)  гарантії соціального захисту членам сімей 

військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, 

інших осіб, які мають право на пенсію. 

Збереження місця роботи. За громадянами України, 

які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, але не більше одного 

року, зберігаються місце роботи (посада), середній 

заробіток на підприємстві, в установі, організації, 
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незалежно від підпорядкування та форм власності. (стаття 

119 Кодексу законів про працю України [2] cтаття 39 

Закону України “Про військовий обов'язок і військову 

службу” [3]). Право на пенсію. Пенсіонерам з числа 

військовослужбовців та осіб, які отри мують пенсію, у разі 

призову їх на військову службу під час часткової чи 

загальної  мобілізації, на особливий період до Збройних 

Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, органів та підрозділів 

цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не 

припиняється. (стаття 2 Закону України “Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб” [4]). Трудовий та страховий стаж. 

Час перебування громадян України на військовій службі (у 

тому числі в особливий період) зараховується до їх 

страхового стажу, стажу роботи,  стажу роботи за 

спеціальністю, стажу державної служби, стажу роботи, що 

дає право на призначення пенсії за віком на пільгових 

умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів 

України. (стаття 8 Закону України “Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 

[5]). Пріоритет у працевлаштуванні. За 

військовослужбовцями строкової служби, які до призову 

працювали на підприємствах, в установах і організаціях, 

незалежно від форм власності і господарювання, 

зберігається при звільненні з військової служби право на 

працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж 

підприємство, в установу чи організацію або їх 

правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони 

займали до призову на військову службу. (стаття 8 Закону 

України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” [5])  Право на 

відпустку. В особливий період під час дії воєнного стану 

військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за 

сімейними обставинами та з інших поважних причин із 

збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш 

як 10 календарних днів.(стаття 10-1 Закону України “Про 
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соціальний і правовий захист військовослужбовців та  

членів їх сімей” [5]). 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 

 

Аналіз сучасного стану оперативної обстановки в 

Україні свідчить, що існуючі тенденції в сфері обігу 

вогнепальної зброї і бойових припасів, вчинення 

резонансних злочинів з їх застосуванням значною мірою 

зумовлені недосконалістю нормативного врегулювання 

питань виробництва, володіння, зберігання, користування 

та розповсюдження зброї, боєприпасів з боку міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, установ і організацій та фізичних осіб, а 

також відсутністю правового забезпечення режиму 

контролю в зазначеній сфері.  

Адміністративно-правове регулювання обігу зброї та 

вибухових речовин вимагає системного підходу до 

нормативно-правового забезпечення всіх структурних 

елементів адміністративно-правових режимів: режимних 

правил, правового статусу суб'єктів і об'єктів 

правовідносин.  

Від узгодженості правових актів, що формують 

адміністративно-правові режими, залежить формування та 

здійснення певної дозвільної політики, яка повинна 

передбачати та прогнозувати шляхи розвитку суспільних 

відносин у цій сфері.  
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Законодавча практика України склалася шляхом 

утворення адміністративно-правових режимів за 

допомогою ліцензування тих видів діяльності, здійснення 

яких може викликати порушення прав та законних 

інтересів громадян, заподіяння шкоди їхньому здоров'ю, 

загрозу обороні та національній безпеці держави. До таких 

видів належить діяльність, пов'язана з обігом зброї та 

вибухових речовин. 

Проблемам правового регулювання обігу зброї 

присвячені наукові праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених таких як: В. Б. Авер’янова, С. С. 

Алексєєва, О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. 

А. Гуменюка, І. П. Голосніченко П. Д. Біленчука, О. М. 

Джужі, А. В. Кофанова, Я. Ю. Кондратьева, С. О. 

Кузніченко, О. М. Піджаренко, М. П. Федорова, О. С. 

Фролова та інших. 

Щодо правового регулювання обігу зброї на 

сучасному етапі розвитку держави склалася певна система 

адміністративно-правового регулювання ліцензійної 

діяльності. Основу цієї системи становлять Конституція 

України [1], закони України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності» [2], «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» [3], «Про 

перевезення небезпечних вантажів» [4], та значна кількість 

відомчих підзаконних актів МВС України.  

Крім цього, до даної системи належать закони 

України, що регулюють правовідносини, які виникають у 

процесі ліцензування конкретних видів діяльності, 

установлених Законом України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності», спеціалізовані Закони 

України такі, як «Про поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення» [5], «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» [6] тощо.  

Як, зазначено в Постанові Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 1992 року № 576 «Дозвільна 

система — це регламентований правом порядок 
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виготовлення, придбання, обліку й використання 

спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а 

також відкриття та функціонування окремих підприємств, 

майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів 

держави й безпеки громадян» [7], а отже в Україні з метою 

охорони суспільної безпеки й порядку, дозвільна система 

діє в різних сферах економічного, адміністративно-

політичного та культурного життя. 

Виходячи зі змісту «Положення про дозвільну 

систему» [7], а також інших нормативних актів, дозвільну 

систему можна розглядати в двох аспектах — широкому й 

вузькому. В широкому розумінні йдеться про особливий 

порядок вчинення різними суб'єктами будь-яких дій, на що 

потрібно одержати спеціальний дозвіл. Дозвільна система 

у вузькому розумінні поширюється тільки на об'єкти, 

перераховані в Положенні.  

На органи внутрішніх справ (поліцію) покладено, 

зокрема, здійснення дозвільної системи на такі предмети, 

матеріали, об'єкти, безконтрольне володіння й 

користування якими може завдати шкоди громадському 

порядку, особистій безпеці громадян, може бути 

використано із злочинною чи іншою протиправною метою.  

Чинним законодавством до таких об'єктів віднесено 

вогнепальну зброю (нарізну військових зразків, несучасну 

стрілецьку, спортивну, навчальну, мисливську нарізну і 

гладкоствольну) та боєприпаси до неї, пневматичну, 

холодну зброю, вибухові матеріали, газові пістолети й 

револьвери та патрони до них, заряджені речовинами 

сльозоточивої і дратівливої дії, сховища, склади й бази, де 

їх зберігають, стрілецькі тири й стрільбища, мисливсько-

спортивні стенди, а також підприємства та майстерні по 

виготовленню й ремонту вогнепальної і холодної зброї, 

піротехнічні майстерні, магазини, в яких здійснюють 

продаж зброї та боєприпасів до неї. 

Правову основу здійснення органами внутрішніх 

справ дозвільної системи становлять чисельні нормативні 

акти різної юридичної сили.  
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Так, змінами, які було внесено до Положення про 

дозвільну систему, з кола її предметів вилучили 

наркотичні, психотропні й радіоактивні речовини. Тепер 

порядок обігу цих речовин повністю врегульований 

відповідними законами й підзаконними нормативними 

актами відомчої спрямованості. 

Крім цього, невід'ємною складовою правового 

регулювання у сфері обігу зброї, ліцензування є 

Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Цивільний кодекс, закони України, укази 

та розпорядження Президента України Постанови 

Кабінету Міністрів України, відомчі накази тощо. Перелік 

органів виконавчої влади, що здійснюють ліцензування, а 

також перелік їх повноважень у сфері обігу зброї та 

вибухових речовин регулюється постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про 

затвердження переліку органів ліцензування» [8].  

Вказаними нормативно-правовими актами 

визначається вид господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, порядок її здійснення, державний контроль 

у цій сфері, відповідальність суб'єктів господарювання та 

органів ліцензування за порушення законодавства. 

Органи внутрішніх справ організовують роботу щодо 

здійснення дозвільної системи через структурні підрозділи 

поліції громадської безпеки (відділи, відділення, групи 

дозвільної системи), старших інспекторів дозвільної 

системи, а також дільничних інспекторів поліції. 

Нормативні акти регламентують, наприклад, порядок 

відкриття майстерень по виготовленню й ремонту 

вогнепальної і холодної зброї, стрілецьких тирів, 

магазинів, у яких здійснюють продаж зброї та боєприпасів 

до неї. 

Здійснення дозвільної системи стосовно цих об'єктів 

покладено на органи поліції. 

Значну частину діяльності органів внутрішніх справ 

що до здійснення дозвільної системи займає видача 

відповідних дозволів. Громадяни України користуються 
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правом придбання мисливської гладкоствольної зброїпісля 

досягнення 21 - річного віку, а мисливської нарізної — 25 - 

річного віку.   

Нормативними актами врегульовано умови та 

порядок видачі дозволів на придбання й зберігання 

(носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до 

них. Дозволи на придбання й зберігання (носіння) газової 

зброї видають громадянам, які досягли 18 - річного віку, за 

умови наявності висновку (довідки) медичного закладу 

про те, що за станом здоров'я вони можуть володіти 

спеціальним засобом самооборони, а також ознайомлення 

з порядком їх зберігання (носіння) й застосування [9].  

Що ж до обігу зброї, то на сьогодні саме Інструкція 

МВС, яка є лише внутрішнім документом 

правоохоронного відомства, регулює одну з 

найважливіших і найнебезпечніших сфер суспільних 

відносин у нашій державі. 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 

3 квітня 2003 року №713-ІV Комітетом Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності спільно з Кабінетом Міністрів 

України підготовлено до повторного першого читання 

єдиний узгоджений проект Закону України «Про зброю», в 

основу якого органічно ввійшли деякі законодавчі новели 

аналогічних проектів законів за реєстр. №№ 1171 від 

22.11.2002 р., 1171-2 від 11.12.2002 р. та 1171-2 від 

08.10.2003 р. 

При підготовці проекту Закону України «Про зброю» 

робочою групою максимально враховані положення 

Рекомендацій від 07.12.1984 року № R (84) 23 Комітету 

Міністрів – членів Ради Європи «Про гармонізацію 

національного законодавства про зброю». 

Але тільки на початку 2004 р. законопроект за 

номером 1171-д досяг у законодавчому процесі 

позитивних результатів - Верховна Рада України 4 березня 

2004 р. прийняла цей законопроект у першому читанні, 

незважаючи на те, що Комітет Верховної Ради України з 
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питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності спільно з Кабінетом Міністрів України вніс 

зміни в зазначений законопроект, який був схвалений 

парламентом у першому читанні. 

Новелою у цьому напрямі є законопроект «Про обіг 

зброї невійськового призначення», яким передбачається 

врегулювати питання набуття права власності на зброю 

невійськового призначення, особливості її зберігання, 

користування, спадкування та відчуження.  

Цей законопроект спрямований на посилення захисту 

життя та здоров'я, прав і свобод громадян, власності усіх 

форм, охорони громадського порядку і навколишнього 

природного середовища, створення умов для військово-

патріотичного виховання молоді, розвитку вітчизняного 

збройового виробництва, стрілецького спорту, а також 

зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї [10]. 

У ньому наведено чітке законодавче визначення 

основних видів зброї, а також встановлено єдиний порядок 

придбання, зберігання, використання та застосування 

службової та цивільної зброї, здійснено більш детальну, 

порівняно із законопроектами «Про зброю», класифікацію 

зброї та боєприпасів, деталізовано види та типи зброї, які 

можуть знаходитися у власності громадян, спортивних, 

мисливських та інших організацій [11]. 

Компетенція органів внутрішніх справ щодо видачі 

дозвільних документів у сфері обігу вибухових матеріалів 

регулюється Законом України «Про поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення» [12], 

яким визначено повноваження МВС України щодо видачі 

дозволів на придбання, зберігання та перевезення 

вибухових матеріалів.  

Цей перелік обігу вибухових речовин, порівняно зі 

зброєю, дещо обмежений, оскільки до компетенції МВС 

України не належить видача ліцензії на виробництво 

вибухових матеріалів промислового призначення. Ця 

прерогатива, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
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України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про 

затвердження переліку органів ліцензування» [13], 

віднесена до Державного комітету з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду.  

Аналіз цієї постанови свідчить про наявність певних 

суперечностей і часткової невідповідності у частині 

повноважень МВС України Закону України «Про 

поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення». 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо що в Україні 

існує чимало прогалин у сфері нормативно-правового та 

нормативно-технічного регулювання обігу зброї, 

спеціальних засобів – відсутність значної кількості 

державних стандартів України, галузевих стандартів, які 

регулюють технічні (технологічні) питання їх обігу, 

встановлюють загальні технічні вимоги до них.  

Крім того, відсутній також єдиний державний підхід 

до визначення понять і термінів, їх застосуванні у 

правових нормах щодо обігу зброї органами державного 

управління. Це підтверджується, наприклад, 

використанням різних понять одного і того ж явища у 

різних нормативно-правових документах. 

Звернемо увагу також на те, що Україна залишається 

єдиною європейською країною, у якій питання придбання, 

володіння, зберігання й застосування, а також контролю у 

сфері обігу вогнепальної зброї не є врегульованим 

відповідним законом. Цей факт є вагомим недоліком у 

галузі правового регулювання дозвільної системи та являє 

собою прогалину в нормативному забезпеченні цієї сфери 

суспільних відносин.  
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РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ: ДОСВІД 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НІМЕЧЧИНИ ТА США 

 

Норми вітчизняного права не завжди вдало 

регулюють питання розірвання та припинення цивільно-

правових договорів. При порівнянні українського 

цивільного законодавства із законодавством розвинених 

країн можна визначити ряд недоліків. Тому вивчення 

зарубіжного досвіду з регулювання даного питання є 

актуальним. 

Практично всі правопорядки розвинених країн 

передбачають односторонню відмову від порушеного 

договору. Цей підхід поділяють такі різні країни як 

Великобританія, США, Німеччина. Причому правило про 

односторонню відмову від порушеного договору в 

багатьох країнах успішно застосовується протягом уже 

сотень років. Всі ті країни, які кодифікували цивільне 

законодавство в 20 столітті, відмовилися від судової 

процедури розірвання в якості обов’язкового правила. 

Обов’язкова судова процедура розірвання збереглася у 

Франції. 

Слід відзначити, що загальним принципом 

німецького цивільного права є ідея про те, що кредитору 

не потрібно звертатися до суду для того, щоб розірвати 

договір в разі його порушення.  

Згідно ст. 437 і ст. 634 Німецького цивільного 

уложення [1] розірвання договору купівлі-продажу і 

підряду через дефектність товару або результату робіт 

здійснюється в загальному для договірного права 

Німеччини односторонньому порядку, згідно з яким 
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кредитор, який бажає скористатися своїм правом на 

відмову від порушеного договору, повинен направити 

боржнику заяву про відмову (ст. 349). 

При цьому в Німеччині був розроблений спеціальний 

механізм, який забезпечує інтереси боржника, даючи йому 

шанс на збереження договору шляхом усунення 

допущеного порушення. Цивільне законодавство 

Німеччини передбачає необхідність направлення 

боржникові спеціального повідомлення, що фіксує 

додатковий пільговий термін, протягом якого боржник має 

право усунути порушення (Nachfrist). Таке повідомлення 

надає боржникові останній шанс усунути порушення і 

уникнути розірвання, по суті виконуючи роль такої 

необхідної для стабілізації обороту додаткової умови 

допустимості розірвання. 

Статтею 323 Німецького цивільного уложення 

передбачено, що у разі невиконання чи неналежного 

виконання боржником зобов’язання кредитор має право 

розірвати договір, якщо він безрезультатно призначив 

строк для виконання чи виправлення порушення. Іншими 

словами, передбачено необхідність направлення боржнику 

спеціального повідомлення, у якому зафіксовано 

додатковий пільговий строк, протягом якого боржник має 

право усунути порушення. У разі якщо боржник не 

виконає свого зобов’язання, тобто не усуне допущеного 

ним же порушення протягом встановленого додаткового 

строку, кредитор має право односторонньо розірвати 

договір.  

Слід підкреслити, що німецькі суди розглядають 

процедуру встановлення додаткового строку виконання 

зобов’язання як передумову, без дотримання якої договір 

не може бути розірвано в односторонньому порядку [2]. 

Частиною 2 ст. 323 Німецького цивільного уложення 

передбачено винятки із загального правила про Nachfrist, – 

додатковий строк не слід призначати, якщо: боржник 

категорично та остаточно заявляє, що не виконає 

зобов’язання; боржник прострочив виконання 
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зобов’язання, у той час як строк, передбачений договором, 

мав особливе значення для кредитора (із договору слідує, 

що кредитор особливо зацікавлений в отриманні 

виконання саме у цей строк); існують особливі обставини, 

які з урахуванням інтересів сторін, виправдовують негайне 

розірвання.  

Окрім цього, кредитор звільняється від обов’язку 

встановлення додаткового строку у разі звільнення 

боржника від виконання з підстав, передбачених ч.ч. 1–3 

ст. 275 Німецького цивільного уложення, зокрема, у 

зв’язку із неможливістю виконання. У цьому разі договір 

припиняється не автоматично, а шляхом направлення 

другій стороні повідомлення про його розірвання. 

Для розірвання порушеного договору в англійському 

праві не потрібно позиватися. Кредитору потрібно лише 

повідомити боржника про здійснений вибір на користь 

розірвання договору. Цей підхід в цілому ілюструє 

загальний принцип англо-американського права, згідно з 

яким в першу чергу захищаються інтереси кредитора 

(«principle of favouring the creditor»). При частковому 

виконанні боржником своїх зобов’язань кредитор за 

загальним правилом має право відмовитися від договору в 

частині невиконаного. Розірвати договір в цілому кредитор 

може тоді, коли часткове виконання настільки серйозне, 

що підриває інтерес кредитора у виконанні всього 

договору. 

Наслідком розірвання договору є припинення 

зобов’язань на майбутній час. Інакше кажучи, 

Великобританія відноситься до тих країн, де діє принцип 

перспективного ефекту розірвання. Тому на відміну від 

початкового підходу німецького права в Великобританії 

розірвання договору завжди може поєднуватися зі 

стягненням збитків, викликаних розірванням, що не дивно, 

враховуючи, що в Великобританії застосовується принцип 

перспективного ефекту розірвання і питання про 

формально-логічну несумісність розірвання і збитків у 

зв’язку з цим не постає. Крім того, дія перспективного 
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принципу виключає проблеми із збереженням в силі при 

розірванні договорів таких умов як арбітражне 

застереження, застереження про заздалегідь оцінені збитки 

і ін. Застосування принципу перспективного ефекту 

розірвання на практиці також означає, що в тій частині, в 

якій сторони встигли обмінятися зустрічними наданнями, 

розірвання договору не вимагає від них здійснення 

зустрічної реституції [3]. 

Договірне право США щодо даного питання 

відрізняється тим, що, багато в чому слідуючи англійській 

правовій традиції і навіть спираючись на деякі старі 

англійські прецеденти, воно все ж на цей момент виробило 

самостійний погляд щодо ряду питань, пов’язаних з 

розірванням цивільного договору. Крім того, договірне 

право США в цілому ще більш заплутане, ніж англійське 

право, в зв’язку із особливостями федеративного устрою 

США. У різних штатах можуть існувати абсолютно 

протилежні підходи і судова практика. Далеко не всі ідеї 

Єдиного торгового кодексу США або авторитетного 

Другого зводу договірного права (Restatement on Contracts 

(Second)) схвалюються судовою системою ряду штатів. 

Тому визначити, який же прецедент або норма становить 

зараз загальне правило договірного права США, часто 

буває дуже складно і навіть просто неможливо. Надалі ми 

постараємося описати найбільш поширену судову 

практику, що не означає, що суди всіх штатів підтримують 

даний підхід. 

У США для позначення розірвання використовуються 

різні поняття (cancellation, termination, rescission). 

Американське право в рамках англійської традиції визнає 

максимально спрощений порядок повідомлення про 

розірвання. Кредитору необхідно лише надіслати 

боржнику повідомлення про відмову від договору. Так 

само, як і в англійському праві, в США розірвання не 

приводить до виникнення реституційних обов’язків щодо 

вже взаємно виконаних частин договору, а припиняє 

зобов’язання тільки на майбутнє. При цьому в тих 



 129 

випадках, коли одна зі сторін до моменту розірвання 

отримала виконання від контрагента, але не здійснила 

зустрічне виконання, американське право допускає 

реституцію з метою запобігання безпідставного 

збагачення. 

Такого роду реституційні вимоги регулюються 

спеціальної галуззю права - реституційним правом (Law of 

Restitution), яке регулює різні реституційні вимоги, що як 

виникають з недійсних угод, помилкового виконання та 

інших подібних підстав, так і з розірвання договорів. 

Отже, правопорядки Німеччини, Великобританії та 

США передбачають односторонню відмову від 

порушеного договору. В зазначених країнах в тому чи 

іншому вигляді, з тими чи іншими особливостями 

визнається, що порушення, допущене боржником, для 

того, щоб дати кредитору підставу для розірвання 

договору, має бути достатньо серйозним. Навіть 

Німеччина, яка в своєму законодавстві намагається 

замінити принцип суттєвості порушення на більш 

формальний і передбачуваний механізм визначення 

обґрунтованості розірвання (Nachfrist), не може повністю 

уникнути необхідності оцінювати значущість порушення. 

Також в разі здійснення боржником простроченого або 

дефектного виконання право кредитора на відмову від 

порушеного договору втрачається, якщо кредитор не 

реалізує його протягом розумного строку після того, як він 

дізнався або повинен був дізнатися про неналежне 

виконання. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

На сьoгоднішній дeнь вaжливим і aктуальним 

питaнням є рівeнь пeнсійного забезпечення населення, 

якому сьогодні приділяється достатньо велика увага, 

спрямована на виправлення ситуації. Система пенсійного 

забезпечення в Україні була і на сьогодні залишається 

одним із найсерйозніших чинників напруженості в 

суспільстві, хоча вже запроваджено пенсійну реформу з 1 

жовтня 2017 року. Щоб забезпечити гідний рівень життя 

громадян після виходу на пенсію, на наш погляд, 

необхідно активно втілювати в життя нормативні 

нововведення.  

Методологічні та теоретичні аспекти формування та 

використання коштів Пенсійного фонду України стали 

предметом дослідження таких науковців, як В.А. Абрамов, 

О.О. Биліна, М.К. Вінер, Б.Л. Зайчук, І.Ю. Кіндрат, В.І. 

Кравченко, М.В.Лазебна, Р.Малий, Л.Є. Момотюк Н.І. 

Нарожна, Л.Ю. Ткаченко, Л.П. Шумна, А. Федоренко, Г.М. 

Якименко, А.І. Якимів. Науковці зосереджують увагу на 

аналізі чинників, які негативно впливають на формування 

доходів бюджету Пенсійного фонду України, а також 

визначають напрямки та ефективні способи стягнення та 

розподілу пенсійних внесків [1, с. 250]. 

На думку М.М. Папієва, Пенсійний фонд України 

(далі – ПФУ) – центральний орган виконавчої влади, що 

здійснює управління та керівництво солідарною системою 
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загальнообов’язкового державного пенсійного 

забезпечення, проводить акумуляцію, збір та облік 

страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для 

їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі 

виплату і фінансування пенсій, допомоги на поховання, 

інших соціальних виплат, які згідно із законодавством 

здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України, здійснює контроль за цільовим використанням 

коштів ПФУ [2, с. 52].  

Відповідно до ст. 71 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

бюджет Пенсійного фонду – це план утворення та 

використання цільового страхового фонду, що формується 

із страхових внесків до солідарної системи і надходжень з 

інших джерел [3]. 

Основними складовими бюджету ПФУ є дохідна та 

видаткова частини його бюджету. Доходи бюджету 

Пенсійного фонду відіграють пріоритетну роль у 

забезпеченні населення пенсійного віку соціальними 

благами.  

До джерел формування доходів бюджету Пенсійного 

фонду віднесено: 

1) надходження від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

2) інвестиційний дохід, який отримується від 

інвестування резерву коштів для покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 

3) кошти державного бюджету та цільових фондів; 

3) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного 

фонду за надання послуг з адміністрування 

Накопичувального фонду та послуг недержавним 

пенсійним фондам;  

4) суми від фінансових санкцій та пені; 

5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 

6) добровільні внески; 

7) інші надходження відповідно до законодавства [3]. 
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Основну частку в структурі доходів Пенсійного 

фонду України складають власні кошти, але питома вага 

коштів, що надаються з Державного бюджету України, теж 

досить висока. На наш погляд, це є негативним чинником, 

що поглиблює проблему дефіциту Державного бюджету. 

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного 

фонду України за січень – вересень поточного року з усіх 

джерел фінансування надійшло 195,8 млрд. грн., з яких 

власні надходження склали 112,9 млрд. грн., що на 32,2 

млрд. грн. більше у порівнянні з відповідним показником 

2016 року. З Державного бюджету України на 

фінансування пенсійних виплат надійшло 82,9 млрд. 

гривень (див. Рис. 1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура доходів коштів до ПФУ згідно 

даними офіційного веб-сайту Пенсійного фонду України 

2017 р., млн. грн. 

 

Загальний обсяг надходжень - 

195 797,0 млн. грн.  
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Рис. 2. Видатки Пенсійного фонду України за січень-

вересень 2017 року (оперативні дані), млн.грн. 

 

Пенсійним фондом України за 9 місяців поточного 

року забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги в 

повному обсязі по всіх регіонах України (за виключенням 

Автономної Республіки Крим та непідконтрольних 

територій Донбасу). Міністерство соціальної політики 

погоджує щомісячне фінансування виплат, яке 

здійснюється у відповідності з графіками поденного 

фінансування. Станом на 01.09.2017 загальна сума 

видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 

193,3 млрд. грн., що на 15,8 млрд. грн. більше у порівнянні 

з відповідним періодом минулого року. Фінансування 

забезпечувалось за рахунок законодавчо визначених 

джерел доходів (див. Рис. 2)[5].  
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Рис. 3. Динаміка доходів Пенсійного фонду України 

за січень-вересень 2016-2017 роки, млн. грн. 

 

Із запровадженням пенсійної реформи, на нашу 

думку, механізм доходів Пенсійного фонду України зазнає 

значних перетворень. А проблема нестачі власних коштів, 

яка щорічно покривалася за рахунок фінансування з 

Державного бюджету України, буде поступово, але 

наполегливо вирішуватися.  

У зв’язку з цим пріоритетним завданням у вирішенні 

питання функціонування механізму мобілізації доходів 

Пенсійного фонду України необхідно впроваджувати нову 

модель пенсійної системи, розвивати нові форми 

пенсійного забезпечення, зокрема накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення. Крім того, значної 

уваги потребує вжиття заходів, спрямованих на 
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збільшення власних доходів Пенсійного фонду України, 

створення нових робочих місць, збільшення доходів 

населення за рахунок виведення з тіні заробітної плати. У 

комплексі, такі заходи призведуть до підвищення розміру 

доходів пенсійного фонду та підвищать фінансову 

стабільність цієї інституції. 

 

 

Список використаної літератури 

 

1. Абрамов В.А. Сучасний стан здійснення 

пенсійних виплат у межах універсального пенсійного 

законодавства / В.А. Абрамов // Економічний аналіз : зб. 

наук. праць – Вип. 9. – Ч. 1. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2016. – С. 250–255. 

2. Папієв М. М. Пенсійне страхування як складова 

системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в Україні / М. М. Папієв // Демографія та 

соціальна економіка. – 2015 – № 1–2. – С. 52–59. 

3. Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15. 

4. Структур доходів Пенсійного фонду України у 

2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish. 

5. Офіційний сайт Пенсійного фонду України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15


 137 

Шевцова О.В. 

Академія ДПтС Україн, 

молодший науковий співробітник  

науково-дослідного центру  

з питань діяльності ДКВС України 

 

СУТНІСТЬ МЕТИ (ЦІЛЕЙ) ПОКАРАННЯ 

ТАШЛЯХІВ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах покарання є однією з основних 

форм реалізації кримінальної відповідальності, оскільки 

при його призначенні підводиться підсумок фактично усієї 

діяльності правоохоронних і судових органів. Саме тому 

питання застосування покарання займають одне із 

центральних місць у науці кримінального права й у 

правозастосовній практиці.Проблема мети покарання 

цікавила багатьох учених-юристів і філософів, що 

працювали в галузі кримінального права, протягом всієї 

історії його розвитку. В зв’язку з вищезазначеним, щоб 

встановити ефективність кримінального покарання 

необхідно вирішити найголовніше питання – яку мету 

переслідує покарання. 

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) 

встановлює цілі покарання. Згідно зі ст. 50 КК України 

покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення 

засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів 

як засудженими, так і іншими особами[1]. Виходячи з 

назви ст. 50 КК «Поняття покарання та його мета» і змісту 

її ч. 2 вказаної статті, можна дійти висновку, що 

законодавець вважає за необхідне визначити не одну 

загальну мету покарання, а декілька цілей, а саме: a) кара 

засудженого (як відплата за вчинений злочин); б) 

виправлення засудженого; в) запобігання вчиненню нових 

злочинів засудженими (спеціальна превенція); г) 

запобігання вчиненню злочинів з боку інших осіб 

(загальна превенція) [1]. 
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Усі з вищеперелічених цілей покарання, незважаючи 

на їх відносну самостійність, тісно пов'язані між собою. У 

законі зазначені лише кінцеві цілі, тобто кінцевий 

результат, до якого має прагнути держава. Протягом 

призначення, виконання і відбування покарання виникають 

й інші завдання та цілі покарання, про що неодноразово 

заявляли вчені.  

Що стосується кари як мети покарання, то, на відміну 

від КК 1960 року, чинний КК прямо визначає кару як одну 

з цілей покарання. Водночас, це питання, і за радянських 

часів і тепер, є одним з найбільш дискусійних у теорії 

кримінального права.Більшість науковців розглядають 

кару як сутність покарання. Водночас, існують й інші 

думки і навіть категоричні заперечення. 

Більш переконливою видається позиція тих вчених, 

які вважають, що без такої властивості, як кара, існування 

покарання неможливе, оскільки: a) покарання без кари 

втрачає будь-який сенс і не може справляти примусовий 

вплив на засуджених; б) відмова віл кари призведе до того, 

що покарання не впливатиме ні на громадян у цілому, ні на 

конкретну особу, яка вчинила злочин, а отже, треба 

відмовлятися від його захисної, запобіжної та виховної 

функцій; г) виключивши кару як сутність покарання, 

суспільство порушить принципи законності та 

справедливості, згідно з якими потерпілий від злочину, 

особа, яка його вчинила, та інші громадяни повинні 

усвідомлювати, що за вчинення суспільно небезпечних 

діянь призначається покарання, яке за своєю сутністю 

відповідає тяжкості злочину, є достатнім і задовольняє 

почуття справедливості[2, с. 337]. 

Другою ціллю є виправлення засудженого. 

Виправлення засудженого – це такі зміни його особистості, 

які роблять його безпечним для суспільства, 

характеризують його схильність до правомірної поведінки, 

поваги до правил і традицій людського співжиття[3, с. 

145].Досягнення цієї мети покарання припускає усунення 

суспільної небезпечності особи, тобто такий вплив 
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покарання, внаслідок якого у винного з’являється 

схильність до правомірної поведінки і головне – 

засуджений під часі після відбування покарання не вчиняє 

нових злочинів. Виправлення полягає в тому, щоб шляхом 

примусового впливу на свідомість і волю засудженого 

внести корективи в його соціально-психологічні 

властивості, нейтралізувати негативні настанови, змусити 

додержуватися положень закону про кримінальну 

відповідальність, а ще краще, нехай навіть під страхом 

покарання прищепитиповагу до закону. Досягнення такого 

результату визнається юридичним виправленням,що саме 

по собі є важливим результатом застосування покарання, 

суттєвим показником його ефективності[4, с. 203]. 

В свою чергу, деякі науковці заперечують таку мету, 

як виправлення засудженого, оскільки реально вона може 

бути досягнута лише при виконанні покарань, а тому і 

повинна мати відображення у кримінально-виконавчому 

законі, і виділяють дві мети покарання – поновлення 

соціальної справедливості і запобігання вчиненню нових 

злочинів. Заперечуючи мету виправлення, зазначені вчені 

також нагадують про існування видів покарань, у яких 

виправлення, як процесу, немає – це штраф, конфіскація 

майна, позбавлення спеціального, військового звання, 

державних нагород чи права обіймати певні посади, 

займатися певною діяльністю. Це створює підстави для 

порушення питання про мету покарання щодо окремих 

видів покарань.  

Третьою ціллю покарання є запобігання вчиненню 

нових злочинів засудженими, так звана спеціальна 

превенція. Мета спеціальної превенції досягається двома 

шляхами: а) злочинець позбавляється фізичної можливості 

вчинити злочин; б) злочинець остерігається повторного 

застосування до нього покарання за злочин. Різні види 

покарань передбачають різні форми позбавлення злочинця 

фактичної можливості вчинити новий злочин. При 

позбавленні волі на певний строк засудженого 
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відправляють до спеціальної виправної установи, де він 

перебуває під постійними охороною та наглядом[2, с. 338]. 

Четвертою ціллю покарання є запобігання вчиненню 

злочинів іншими особами, так звана загальна превенція. 

Запобігання вчиненню злочинів іншими особами - це так 

зване загальне запобігання злочинам. Застосовуючи 

покарання до засудженого, суд таким чином констатує, що 

відповідні діяння є суспільно небезпечними і всі особи 

зобов’язані уникати їх вчинення. Сама можливість 

караності таких діянь виступає засобом стримування осіб, 

схильних до кримінально-протиправної поведінки[5, с. 

334]. 

Отже, можемо констатувати, що мета загального 

запобігання (загальна превенція) припускає такий вплив 

покарання, що забезпечує запобігання вчинення злочину з 

боку інших осіб. Ця мета покарання звернена насамперед 

до осіб, схильних до вчинення злочину. Переважна 

частина громадян не вчиняють злочинів не під загрозою 

покарання, а внаслідок своїх моральних властивостей, 

звичок, громадських, релігійних настанов та переконань. 

Досягнення мети загального запобігання забезпечується 

самим оприлюдненням законів, санкції яких попереджають 

про покарання кожного, хто порушить ці закони, 

засудженням винного, призначенням покарання та його 

виконанням. Загроза невідворотності покарання і його 

реалізації є засобом залякування тих антигромадських 

елементів, що схильні вчиняти злочини. 
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ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ 

 

Законодавча діяльність української держави періоду 

Гетьманату  викликає все більшу зацікавленість у 

українських науковців. Постійно збільшується  кількість 

наукових праць, у яких досліджуються правотворчі 

процеси того часу, що призводить до змін у тлумаченні 

окремих подій вказаного періоду та їх значення для 

правової науки України. Саме ці аспекти визначили 

обрання теми доповіді. 

Варто зазначити, що процесам правотворчості в 

Українській державі 1917-1918 рр. присвятили свої праці 

науковці: В. Ф. Солдатенко [1], О. С. Рубльов та О. П. 

Реєнт [2], І. С. Мокін [3], О. М. Мироненко [5], І. Я. 

Терлюк [6], Р. Я. Пиріг [10], О.П. Михайлюк [11], І. 

Нагаєвський [12] та ін.  

Проголошення Гетьманату означало ліквідацію спроб 

ліберально-демократичної і соціалістичної течій 

українського руху усунути від процесу державотворення 

українські консервативні верстви і монопольно 

сформувати владу в Україні. [1]. 

       Гетьман П. Скоропадський приділяв значну увагу 

розвитку інституту державної служби. Залишивши на 

попередніх посадах усіх спеціалістів (крім міністрів та 

їхніх заступників), він намагався поповнювати кадри 

управлінців досвідченими, кваліфікованими 

професіоналами не лише з центру, а й із периферії [2, стр. 

40].  

Діяльність П. Скоропадського сприяла досягненню 

певних здобутків, до яких слід віднести: а) стабілізація 
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економіки та фінансової системи; б) поновленість системи 

судочинства; в) створення регулярної національної армії; 

г) налагодження дипломатичних стосунків з багатьма 

державами; д) заснування Української академії наук, низки 

державних університетів, культурних закладів тощо [3, 

стр. 472].  

Програмним документом П. Скоропадського стала 

«Грамота до всього українського народу від 29 квітня 1918 

р.» [4, стр. 2], де зазначалося, що взяття влади Гетьманом в 

свої руки є причиною цілковитої неспроможності 

Центральної Ради та їхньої влади реалізувати завдання та 

функції держави тієї доби, а саме: вибороти цілісність 

України, гарантувати спокій її народу, здійснити 

економічну відбудову. Грамота проголошувала ліквідацію 

органів держави доби Центральної Ради. Приватна 

власність визнавалася основою культури та цивілізації. 

Встановлювалася свобода купівлі-продажу землі, при чому 

передбачалося відчуження землі у великих землевласників 

на користь хліборобів за реальною її вартістю, був наданий 

політичний та економічний простір торгівлі, приватному 

підприємництву та ініціативі. Гетьман обіцяв народу 

відновити порядок у державі, нормалізувати економічне 

життя, обрати на основі закону Український сейм, твердо 

стояти на сторожі законності, підтримувати авторитет 

влади, забезпечити права робітничого класу, поліпшити 

умови праці тощо [5, стр. 628]. 

Характеризуючи правотворчу діяльність Гетьманату 

слід відзначити, що її головною метою була спроба зміни 

демократичної парламентської форми державного 

правління на авторитарну, побудови такої моделі 

української держави, що була б здатною припинити 

радикалізацію та відносну деградацію українського 

суспільства, а також відновити правовий порядок та 

стабільність в державі. П. Скоропадський прагнув 

встановити лише коротку диктатуру на той час, поки 

вдасться створити iншу, більш розсудливішу владу. 

Правова ідеологія сильної влади була застосована у 
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«Законах про тимчасовий державний устрій України» від 

29 квітня 1918 р., [4, стр. 2] за якими вся повнота влади в 

Українській державі належала виключно Гетьману, і тільки 

він регулював правові взаємовідносини у державі.  

Посилена увага законодавців була спрямована, по-

перше, на злочини проти держави та охорону громадського 

порядку та громадського спокою (сюди відносилися 

протиправні діяння, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної 

влади; посягання на життя державного діяча; бандитизм; 

контрабанду та інші); по-друге, на злочини проти 

власності, такі як крадіжка, грабіж, шахрайство, умисне 

знищення або пошкодження майна та ін.; по-третє, на 

господарські злочини, які виражалися у спекуляції різними 

видами товарів. Зверталася увага також на законодавче 

регулювання боротьби з іншими видами злочинів, зокрема, 

на злочини проти особи, хабарництво, встановлювався 

окремий порядок провадження деяких карних справ та 

інше [6, стр. 41]. На початку доби Гетьманату в Україні 

діяла «змішана» судова система у складі судових установ, 

які існували за часів Російської імперії, судів, створених 

Тимчасовим урядом, та судів, котрі були засновані 

Українською Центральною Радою. Найвищою судовою 

інстанцією на той час був Генеральний суд. 

Важливий крок у розвитку правової системи було 

зроблено з прийняттям 8 липня 1918 р. закону «Про 

Державний сенат» [7, стр. 2] який став вищою державною 

iнституцією в судових і адміністративних справах. 

Державний сенат складався із Адміністративного, 

Цивільного  і Кримінального Генеральних судів. 

Комплектування посад сенаторів здійснювалося за наказом 

гетьмана на підставі затвердженого Радою міністрів 

подання Міністра юстиції. На більш низькому рівні 

судоустрій періоду Гетьманату був представлений 

системою загальних судів (окружні суди та судові палати) і 

мирових судів. Разом з тим, функціонували також 

військові суди, які поділялися на вищі (Київський і 
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Катеринославський) і штабні (при штабах дивізій, корпусів 

і головному штабі). Справи в них розглядалися Головою 

суду та виборними суддями (вісім осіб у вищих судах і 

чотири – у штабних). У проведенні засідань Вищого 

військового суду була обов’язковою участь прокурора і 

захисника, у штабних судах їх присутність не була 

обов’язковою. У військових судах незалежно від рівня 

вводилися посади військових слідчих. 

8 липня 1918 р. було прийнято закон «Про Судові 

палати і Апеляційні суди» [8, стр. 2]. Судові палати мали 

розглядати справи про державні та посадові злочини. В 

свою чергу повітові суди діяли у складі адміністративного, 

кримінального і цивільного відділів. У своїй законодавчій 

політиці гетьманська влада залишала чинними ті 

нормативно-правові акти Російської імперії та Центральної 

Ради, які не викликали суперечностей з її iнтересами. 

Законодавчо-правова діяльність Гетьманату була 

розпочата визначенням основ самого процесу 

законотворчості. Зокрема у «Законах про тимчасовий 

державний устрій» від 29 квітня 1918 р. [4, стр. 1] 

вказувалося, що «закони мають обов’язкову силу», а 

відмінити закон можливо «тільки силою закону». 1 липня 

1918 р. гетьманом П. Скоропадським було підписано закон 

«Про громадянство Української держави» [9, стр. 2], в 

якому заборонялося подвійне громадянство, а на вибір 

громадянства відводився один рік. 

Поєднуючи у собі законодавчі та виконавчі функції, 

уряд змушений був приймати велику кількість 

розпорядчих актів у формі законів, левову частину яких 

складали тривіальні ухвали про виділення коштів. І лише 

кілька десятків були класичними законодавчими актами, 

покликаними регулювати правовідносини у 

найважливіших сферах життєдіяльності Української 

Держави [10, стр. 108]. 

Законодавство доби Гетьманату в галузі 

кримінального права мало відкрито каральну 

спрямованість. За вчинення злочинів було встановлено 



 146 

досить суворі покарання у вигляді смертної кари, 

тюремного ув’язнення, конфіскації майна і таке інше. 

Гетьманські правоохоронні органи намагалися 

розслідувати численні факти убивств, грабунків, погромів, 

які мали місце в період Тимчасового уряду й Центральної 

Ради. Однак у своїй роботі вони наштовхувались на досить 

консолідований опір населення. Селяни часто чинили 

розправи над односельцями, які вказували правоохоронцям 

на тих, хто брав участь у пограбуванні панських маєтків. 

Службовці Державної варти констатували, що селяни та їх 

органи на місцях втручались у справи судових слідчих, 

чинили їм усілякі перешкоди. В окремих місцевостях 

правоохоронні органи не мали змоги провести слідства й 

покарати винних, оскільки населення буквально 

тероризувало слідчих [11].  

Коли окупаційні війська внаслідок революційних 

подій в Німеччині та розпаду Австро-Угорської імперії 

залишали Україну, ситуація що склалася призвела в 

кінцевому рахунку до повалення гетьманського режиму. 

Замість законодавчо-правової підтримки народу, 

Гетьманатом постійно впроваджувались заходи репресії 

відносно свого суспільства. На думку І. Нагаєвського, «до 

упадку Української Держави у великій мірі причинився не 

лише неприхильний уклад міжнародних політичних сил, 

але також правове занедбання на початках державності» 

[12, стр. 425]. 

Гетьманській владі не вдалось повернути суспільне 

життя в русло державно-правових відносин, відновлення 

функціонування державного судочинства, наведення 

правового порядку, встановлення права приватної 

власності. Селянство, яке віками було відсторонене від 

державно-політичного життя та у сфері юрисдикції 

відділене від інших шарів громадянства, фактично 

перебувало у стані війни проти держави та вищих верств 

суспільства. Отже, правосвідомість селянства в період 

гетьманату визначалась, по-перше, ворожістю до держави 

та впроваджуваного нею правового порядку, по-друге - 
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несприйняттям права приватної власності і активною 

боротьбою проти його відновлення [11]. 
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