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Адаменко Є.В 

слухач 351 навчальної групи  

юридичного факультету  

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

МОБІНГ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ЗАХИСТУ 

 

На сьогодні в українському законодавстві поняття 

«мобінгу» не має відповідного закріплення та тлумачення. 

У загальному розмунні мобінгом називають  

психологічний тиск у трудових відносинах спрямований 

від керівника або ж членів трудового колективу на 

конкретного праціника з метою звільнення останнього або 

зміни місця роботи за власною ініціативою. Досить 

поширеним  це явище є серед українських працівників.  За 

результатами проведеного опитування 77 % українців 

стикалися з цим негативним явищем [1].       

Основоположником теорії мобінгу став швецький 

лікар та психолог Хайнц Лейман, під керівництвом якого 

група вчених провела дослідження явища психологічного 

насильства щодо працівників у Швеції у 80-х роках ХХ 

століття. У результаті цього дослідження було виділено 45 

варіацій поведінки,які є типовими для мобінгу. Головними 

серед яких є: соціальна ізоляція, приховування необхідної 

інформації, поширення необгрунтованих чуток, 

безпідставна критика, висміювання, шкідництво, відмова 

від допомоги, залякування, приниження людської честі та 

гідності, крадіжки та підробки, інсценування. Протягом 

наступних років проблема психологічного тиску на 

робочому місці знайшло підтвердження в інших країнах 

Європи та за її межами. 

Першою країною, де на законодавчому рівні було 

заборонено жорстоке ставлення на роботі, стала Швеція, де 

21 вересня 1993 р. був прийнятий окремий нормативний 

акт, спрямований на боротьбу з мобінгом на робочому 

місці (набув чинності 31 березня 1994 року)[2]. 
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На разі європейська спільнота приділяє велику увагу 

проблемі цькування на робочому місці, адже цей факт є 

досить поширеним у різних країнах та має руйнівний 

вплив як на психічне, так і фізичне здоровя працівника.  

Так, Міжнародна організація праці у 1998 році  прирівняла 

за негативними наслідками мобінг до згвалтування та 

вбивства на один щабель.  

В Україні не має законодавчо закріпленого механізму 

регулювання данного явища, але деякі законодавчі акти 

мають опосередкований вплив на вирішення цього 

питання. Так  у ст. 3 Конституції України зазначено що 

людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість 

і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. 

Згідно зі ст. 68 Конституції України «кожен зобов'язаний 

неухильно дотримуватися Конституції та законів України, 

не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей. Праву на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань відповідає 

обов'язок не поширювати про особу недостовірну 

інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи 

ділову репутацію» [3].    

У ст. 2 Кодексу законів про працю України 

закріплено право на здорові та безпечні умови праці як 

одне з основних трудових прав працівників. Право на 

захист гідності, честі та ділової репутації здійснюється 

відповідно до вимог Гл. 3 та статей 275-280 Цивільного 

Кодексу України. Слід зазначити, що основним способом 

захисту при цьому законодавець визначає судовий. Зміст 

цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової 

репутації становлять правовідносини, за яких морально 

потерпіла сторона наділяється правом вимагати через суд 

спростування відомостей, які порочать її честь, гідність та 

ділову репутацію, а друга сторона, яка такі відомості 

поширила, зобов’язана дати спростування, якщо не доведе, 

що відомості відповідають дійсності.  Але наявна 

сукупність законів не може вирішити питання протидії 
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психологічного тиску у трудовому колективі, тому що не 

має відповідного механізму реалізації. 

Нещодавно народні депутати  долучилися до 

боротьби з мобінгом і як результа, було зареєстровано 

законопроект №10118 від 01.03.2019. «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

мобінгу» в якому зазначені правки та зміни до трудового 

та адміністративного законодавства з метою протидії 

такому явищу, як мобінг. 

А саме, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення доповнити новою статтею 173-5 мобінг 

(цькування), у якій зазначають що це діяння учасників 

трудових відносин, які полягають у психологічному, 

фізичному, економічному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, виду діяльності 

і галузевої належності, а також осіб, які працюють за 

трудовим договором з фізичними особами або такою 

особою стосовно інших учасників трудових відносин з 

метою приниження їх людської гідності за певними 

ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, 

образливої атмосфери та примушування учасника 

трудових відносин до зміни місця роботи [4]. Також, данна 

стаття передбачає відповідальність у вигляді штрафу або 

громадських робіт як за безпосереднє вчинення тиску 

членами трудового колективу так і за неповідомлення 

органів Національної пооліції про випадки мобінгу 

власником або уповноваженою особою організації.     

Зокрема, у Кодексі законів про працю автори пропонують 

прописати, що у колективному договорі встановлюються 

зобовязання і щодо заходів, які спрямовані на запобігання 

та протидію мобінгу (цькування) на підприємствах, 

установах, організаціях та здійснення контролю за його 

виконанням. 

На жаль, данний законопроект був відкликаний і досі 

проблема протидії цькуванню на робочому місці є 
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актуальною та не має закріпленого правового механізму 

вирішення.  

Таким чином, проаналізувавши чинне нормативно-

правові акти України щодо протидії мобінгу можна дійти 

висновку, що задля забезпечення повною мірою прав та 

інтересів працівників і вдосконалення законодавства 

доцільним було б визначити та закріпити термін «мобінг», 

передбачити зобовязання роботодавця вживати заходів 

щодо протидії мобінгу, визначити відповідальність особи 

за вчинення мобінгу щодо жертви (у вигляді 

дисциплінарного стягнення на підприємстві або 

матеріальної компенсації), визначити форми та варіанти 

доказів, які є достатніми для доведення даного виду 

правопорушення.   
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ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНИХ 

ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН 

 

Інтеграція України до європейського простору 

зумовлює пожвавлення зв’язків між громадянами України 

та іноземцями, юридичними особами України та 

іноземними суб’єктами господарювання. Розширення кола 

суб’єктів права приватної власності на земельні ділянки в 

Україні за рахунок введення до них іноземних фізичних та 

юридичних осіб, гостра полеміка щодо питання 

доцільності зняття мораторію на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення свідчать про 

актуальність теми дослідження. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Земельного кодексу України 

об’єктом земельних правовідносин є:  

- землі в межах території України,  

- земельні ділянки  

- права на земельні ділянки, у тому числі на земельні 

частки (паї). Правовий режим землі встановлюється 

насамперед Конституцією України. Земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси 

її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об’єктами права власності 

Українського народу. Як бачимо, земля не може належати 

на праві власності окремим фізичним особам, незважаючи 

на їх громадянство. Тому землю не можна розглядати як 

об’єкт міжнародних приватних відносин.  

Законодавче визначення земельної ділянки як об’єкта 

приватної власності, наведено у ч. 1 ст. 79 Земельного 

кодексу України: земельна ділянка – це частина земної 

поверхні з установленими межами, певним місцем 
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розташування, з визначеними щодо неї правами. Поняття 

земля та земельна ділянка співвідносяться, як одне ціле та 

його частини. По суті земля (поверхневий простір України) 

складається з енної кількості земельних ділянок. І якщо 

суб’єктом права власності на землю України є Український 

народ, то суб’єктами права власності на земельну ділянку 

можуть бути окремі фізичні та юридичні особи. Саме 

земельні ділянки можуть виступати об’єктом міжнародних 

приватних відносин. Іноземці та особи без громадянства 

можуть набувати право власності на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення згідно ч. 2 ст. 81 

Земельного кодексу України. Іноземні юридичні особи 

можуть набувати право власності на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення згідно ч. 2 ст. 82 

Земельного кодексу України. 

Досліджуючи право власності на землю іноземців у 

зарубіжних країнах, Мірошниченко А.М. вказує, що у 

Бельгії, Великобританії, Італії, Люксембурзі, Франції, ФРН 

немає жодних обмежень на купівлю землі іноземними 

суб’єктами. У Польщі іноземець може придбати землю, 

лише отримавши дозвіл МВС та Міністерства сільського 

господарства. Федеральне США законодавство не обмежує 

придбання сільськогосподарських земель іноземцями, 

однак вимагає при цьому від останніх реєстрації своїх 

володінь і операцій у Міністерстві сільського господарства 

США. В Японії Сільськогосподарський земельний закон 

передбачає можливість відмови у дозволі на правочини з 

передачі землі іноземцям, якщо вони «оцінюються як такі, 

що потенційно призводять до системи великого 

землеволодіння» [1, с. 541-546]. 

Також можуть виступати об’єктом міжнародних 

приватних відносин окремі права на землю. Зокрема, право 

оренди земельної ділянки або оренди земельної частки 

(паю), право спадкування земельної ділянки або земельної 

частки (паю), право застави, право земельного сервітуту, 

емфітевзис, суперфіцій тощо. 
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Відносини визнаються міжнародними приватними та 

підпадають під сферу регулювання Закону України «Про 

міжнародне приватне право» за умови, що вони 

відповідають двом ознакам: 

1). Є приватноправовими за своєю суттю 

(ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності, їх суб’єктами є 

фізичні та юридичні особи); 

2). У їх складі є іноземний елемент, що може 

проявлятись в одній або в кількох з вищезазначених форм: 

- хоча б один учасник правовідносин є громадянином 

України, який проживає за межами України, іноземцем, 

особою без громадянства або іноземною юридичною 

особою; 

- об’єкт правовідносин знаходиться на території 

іноземної держави; 

- юридичний факт, який створює, змінює або 

припиняє правовідносини, мав чи має місце на території 

іноземної держави. 

Основною колізійною прив’язкою, що застосовується 

до правового становища земельної ділянки  у міжнародних 

приватних відносинах є закон місця знаходження речі (lex 

rei sitae). Закон місця знаходження речі (lex rei sitae) 

означає застосування права тієї держави, на території якої 

знаходиться річ, і застосовується щодо права власності та 

інших речових прав, а також у сфері спадкування.  

Частина 1 ст. 38 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» є відображенням загальноприйнятої 

колізійної прив’язки lex rei sitae. Згідно зазначеної норми 

право власності та інші речові права на нерухоме та 

рухоме майно визначаються правом держави, у якій це 

майно знаходиться, якщо інше не передбачено законом. 

Згідно з ч. 1 ст. 181 Цивільного кодексу України земельна 

ділянка належить до нерухомих речей. Отже, незважаючи 

на громадянство суб’єктів, які здійснюють повноваження 

щодо земельної ділянки, право володіння, користування та 

розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться на 
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території України, здійснюється згідно з національним 

законодавством України.  

Аналогічні норми зазначені у міжнародних угодах. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 38 Мінської конвенції про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 22 січня 1993 року право 

власності на нерухоме майно визначається за 

законодавством Договірної Сторони, на території якої 

знаходиться нерухоме майно. Питання про те, яке майно є 

нерухомим, вирішується у відповідності з законодавством 

країни, на території якої знаходиться це майно.  

Відповідно до ч.1 ст. 41 Конвенції про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах, укладеної в м. Кишинів 7 жовтня 

2002 року право власності на нерухоме майно визначається 

за законодавством Договірної Сторони, на території якої 

знаходиться нерухоме майно. Питання про те, яке майно є 

нерухомим, вирішується у відповідності з законодавством 

Договірної Сторони, на території якої знаходиться це 

майно.   

Закон місцезнаходження речі закріплено у 

внутрішньому законодавстві багатьох європейських країн: 

ст. 51(1) Закону Італії «Реформа італійської системи 

міжнародного приватного права» 1995 р. № 218; § 154 

Закону Естонії «Про загальні принципи Цивільного 

кодексу» 1994 р.; ст. 49 Закону Румунії «Стосовно 

регулювання відносин міжнародного приватного права» 

1992 р. № 105; ст. 23 Закону Туреччини «Про міжнародне 

приватне право» 1982 р.; (1) ст. 46 ЦК Португалії 1966 р.; § 

1 ст. 24 Закону Польщі «Про міжнародне приватне право» 

1965 р.; § 5 Закону Чехії «Про міжнародне приватне право 

і процес» 1963 р.; ст. 27 ЦК Греції 1940 р.; ст. 18 

Цивільного кодексу Латвії 1937 р.; ст. 10 (1) ЦК Іспанії 

1889 р. [2].                  

Якщо земельна ділянка знаходиться на території 

іноземної держави, згідно закону місцезнаходження речі 

право володіння, користування та розпорядження 
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земельною ділянкою регулюються законодавством 

іноземної держави.  

Спробуємо дослідити специфіку правового 

регулювання земельних відносин з іноземним елементом, 

якщо юридичний факт, який створює, змінює або припиняє 

правовідносини, мав чи має місце на території іноземної 

держави. Таким фактом може бути смерть спадкодавця, 

яка відбулася на території іноземної держави. Згідно ст. 71 

Закону України «Про міжнародне приватне право» 

спадкування нерухомого майна регулюється правом 

держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, 

яке підлягає державній реєстрації в Україні, - правом 

України. Якщо земельна ділянка знаходиться на території 

України, її спадкування буде здійснюватися згідно з 

законодавством України оскільки: 

- земельна ділянка є видом нерухомого майна; 

- земельна ділянка підлягає обов’язковій реєстрації 

згідно з положеннями Закону України «Про державний 

земельний кадастр». 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що 

земельна ділянка та права на неї є особливим об’єктом 

міжнародних приватних відносин. Як правило, держави 

надають можливість іноземним суб’єктам мати у власності 

земельні ділянки. Однак реалізація такого права має 

відбуватися виключно згідно з законодавством країни, на 

території якої розташована земельна ділянка. 
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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 

Існування судової влади обумовлюється покладенням 

на неї особливої функції – захисту прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб. Суд у процесі 

здійснення правосуддя повинен забезпечити захист усього 

комплексу соціально-економічних, політичних, особистих 

прав і свобод людини. В такому розумінні судовий захист 

уявляється як найвища гарантія забезпечення прав і свобод 

громадян та юридичних осіб, оскільки суд займає 

визначене конституційними приписами положення в 

системі органів державної влади.  

Але, на жаль, процесуальні гарантії як певна 

категорія, правове явище не знайшло нормативного 

визначення в Цивільному процесуальному кодексі 

України. Тому вважаємо за необхідне з’ясувати сутність 

поняття «процесуальна гарантія». 

Слово «гарантія» походить від французького слова 

«garantie» - порука; умова, яка забезпечує щось. В 

Словнику російської мови С. І. Ожегова під терміном 

«гарантія» розуміється порука в чому-небудь, 

забезпечення [1; c. 110]. Зрозуміло, що таке визначення 

поняття гарантії не може дати відповідь про природу 

процесуальних гарантій, але вже можна зробити висновок, 

що ключовим елементом у визначенні сутності гарантій є 

певні умови, що, в більшій чи меншій мірі, щось 

забезпечують.  

Правові гарантії - це встановлені законом засоби 

забезпечення використання, дотримання, виконання і 

застосування норм права [20; c. 555]. В свою чергу, під 
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гарантіями прав і свобод людини і громадянина розуміють 

— умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення і 

охорону прав та свобод особи [2; c. 555]. 

Поряд із зазначеним енциклопедичним визначенням 

правових гарантій в юридичній літературі навколо їх 

сутності та змісту протягом тривалого часу точиться 

широка дискусія. О. А. Антон досліджуючи сутність 

поняття «юридичні гарантії» приходить до висновку, що 

загальною теорією права було розроблено багато 

визначень даного поняття, але, по суті, їх можна звести у 

три групи. В першу включимо визначення, які 

формулюються за такою схемою: юридичні гарантії — це 

сукупність спеціальних правових засобів і способів, за 

допомогою яких реалізуються, охороняються та 

захищаються права, присікається їх порушення, 

поновлюються права, що зазнали посягання.  

Другу групу складають дефініції, які в основному 

формулюються таким чином: юридичні гарантії - це 

правові та організаційно-правові засоби і способи, за 

допомогою яких забезпечується реалізація та всебічна 

охорона суб’єктивних прав. У подальших своїх 

міркуваннях автори пояснюють, що під правовими 

засобами вони розуміють норми права, а під організаційно-

правовими — діяльність певних державних органів, 

громадських організацій та їх посадових осіб по 

забезпеченню прав. 

І відповідно до змісту визначень третьої групи 

авторів юридичними гарантіями є правові норми, які 

визначають специфічні юридичні засоби, реалізації прав, їх 

охорони та захисту у випадку порушення [3; c. 185-186]. 

Варто відмітити, що правові та процесуальні гарантії 

- це поняття не тотожні. Як зазначає російський науковець 

О. В. Єременко, процесуальні гарантії слід відрізняти від 

правових гарантій по об'єкту і суб'єкту їх регулювання, а 

також їх змісту. Так, об'єктом цивільних процесуальних 

гарантій є реально існуючі процесуальні відносини, які 

складаються в процесі захисту суб'єктивних прав і 
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законних інтересів між судом і будь-якими іншими 

учасниками цивільного судочинства, спрямовані на 

оптимальну реалізацію їхніх процесуальних прав, а також 

виконання процесуальних обов'язків. 

Суб'єкти цивільних процесуальних гарантій - це 

переважно учасники гарантованого правового зв'язку. До 

них відносяться: особи (фізичні та юридичні) та органи, 

що реалізують цивільні процесуальні гарантії і діють 

відповідно до приписів норм-гарантій. 

Зміст цивільних процесуальних гарантій складають 

цивільні процесуальні права та обов'язки учасників 

судочинства, їх законні інтереси, а також діяльність 

уповноважених суб'єктів, особливо суду, спрямована на 

охорону, захист і безпосередню реалізацію їх прав і 

обов'язків [4; c. 14]. 

Отже, можна сказати, що правові (юридичні) гарантії 

та процесуальні гарантії співвідносяться як ціле та частина 

відповідно. 

Щодо самого поняття «процесуальні гарантії», то в 

науці існує два підходи до його розуміння. Прихильники 

першого розглядають процесуальні гарантії - як систему 

умов, засобів і способів, що забезпечують захист 

суб'єктивних прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів (А. Г. Чернігівський [5; c. 4], Б. Н. Юрков [6; c. 

6]). 

Виділяється також друга позиція, прихильники якої 

розглядають процесуальні гарантії - як систему умов, 

засобів і способів , що забезпечують охорону суб'єктивних 

прав, свобод і охоронюваних законом інтересів  

(Д. X. Валєєв [7; c. 37]). 

З приводу співвідношення даних понять вважаємо 

обґрунтованою позицію О. В. Єременко, який вказує на 

різний змістовний аспект понять «охорона» і «захист». Він 

зазначає, що охороняються права та інтереси постійно, а 

захищаються тільки тоді, коли порушуються. Охорона 

прав доцільна, коли суб'єктивні права ще не порушені, і 

для того, щоб вони не були порушені, захист же - ті 
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заходи, які робляться у випадках, коли цивільні права 

порушені або оскаржені. 

Тому, гарантування досягне свого основного 

завдання, тільки в тому випадку, якщо воно буде 

направлено як на охорону, так і на захист суб'єктивних 

прав і законних інтересів [4; c. 14-15]. 

Узагальнюючі вищезазначене вважаємо, що під 

процесуальними гарантіями слід розуміти засновані на 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 

права, міжнародно-правових договорах, нормах 

Конституції і конкретизовані у чинному цивільним 

процесуальному законі умови, засоби і способи, що 

створюють реальні можливості для охорони, захисту та 

реалізації прав, свобод і законних інтересів учасників 

цивільного судочинства в рамках цивільної процесуальної 

форми. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО РОЗІРВАННЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ 

РОБОТОДАВЦЯ 

 

В умовах реформування національного трудового 

законодавства одними із найбільш актуальних питань в 

науці трудового права та правозастосовній практиці є 

теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

припинення трудового договору. Тому, цілком 

закономірно, що удосконалення законодавства про працю 

в сучасних умовах є однією з нагальних потреб, оскільки 

сьогодні в Україні ще діє «радянський» КЗпП. Особливе 

місце у цьому процесі належить дослідженню зарубіжного 

досвіду правового регулювання трудових відносин [1, с. 

247]. Саме тому, доцільно проаналізувати зарубіжний 

досвід правового регулювання з розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця.  

Варто зазначити, що у переважної більшості 

європейських держав обов’язковими умовами розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця є наявність 

поважної причини та, як правило, попередження. Тобто, 

можемо констатувати, що розірвати трудовий договір без 

причини в зарубіжних країнах неможливо.  

Зміст поняття «поважна причина» в різних країнах 

тлумачиться по-різному: встановлюється законодавством, 

колективним договором, судовою практикою. Наприклад, 

в законодавстві Франції проголошується загальний 

принцип звільнення з роботи з поважної причини, проте 

зміст її поважності визначають та уточнюють суди під час 

розгляду конкретних справ. Здебільшого такою причиною 
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суди визнають провину в поведінці працівника, а також 

виробничі потреби підприємства [2, с. 18-19]. Тобто, 

фактично, у Франції причини розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця – це випадки 

порушення працівниками трудової дисципліни. 

В свою чергу, на відміну від Франції, в інших 

країнах (Іспанія, США) сутність поважних причин 

звільнення розкривається здебільшого в самому 

законодавстві або в колективних договорах [3, с. 512-513]. 

У Німеччині будь-яке звільнення, як звичайне (за 

попередження), так і надзвичайне (без попередження), 

повинно бути обґрунтованим роботодавцем. До «вагомих 

причин» звільнення в Німеччині належать будь-які 

обставини, пов’язані з поведінкою працівника. 

Передбачається, що тарифні договори, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, а також 

індивідуальні трудові договори можуть містити певні 

склади (фактичні обставини), за наявності яких 

відбувається негайне звільнення. Проте, можливий їх 

судовий перегляд [4, с. 127]. У випадку судового розгляду 

підстави розірвання трудового договору з працівником за 

ініціативою роботодавця можуть змінюватися. 

На нашу думку, досить цікавим вбачається досвід 

Китаю щодо поважних причин розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця. Так, в Китайській 

Народній Республіці до таких поважних причин належать 

незадовільний результат випробування, грубе порушення 

трудової дисципліни чи правил внутрішнього трудового 

розпорядку, завдання підприємству шкоди внаслідок 

порушення працівником трудових обов’язків чи 

зловживання ним довірою з егоїстичною метою, 

порушення проти працівника кримінальної справи [5, с. 

143]. 

Таким чином, аналізуючи вказані поважні причини 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, 

які встановлено в законодавстві зарубіжних країн, 

колективних договорах, у загальному праві (судовій 
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практиці), можна розділити на три основні групи:  

- підстави, зумовлені поведінкою працівника; 

- підстави, що стосуються особистості працівника, 

проте не пов’язуються з його провиною;  

- підстави, зумовлені економічними й виробничими 

факторами[6, с. 67]. 

Досить схожі підстави можемо спостерігати й у 

вітчизняному законодавстві. 

Серед держав колишнього Радянського Союзу, на 

нашу думку, найбільш доречним буде для України досвід 

Білорусі. Це, зокрема, стосується додаткових підстав для 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, 

оскільки Трудовий кодекс Республіки Білорусь більш 

широко їх визначає. 

Відповідно до ст. 47 Трудового кодексу Республіки 

Білорусь окрім підстав, передбачених цим кодексом, 

трудовий договір з деякими категоріями працівників може 

бути припинений у випадках:1) одноразового грубого 

порушення трудових обов’язків керівником організації 

(відокремленого підрозділу) та його заступниками, 

головним бухгалтером та його заступниками;1-1) зміни 

власника майна організації (щодо керівника організації, 

його заступників і головного бухгалтера);1-2) порушення 

керівником організації без поважних причин порядку та 

строків виплати заробітної плати та (або) посібників;2) 

здійснення винних дій працівником, який безпосередньо 

обслуговує грошові та матеріальні цінності, якщо ці дії є 

підставою для втрати довіри до нього з боку 

роботодавця;3) вчинення працівником, який виконує 

виховні функції, аморального проступку, несумісного з 

продовженням даної роботи;4) направлення працівника за 

постановою суду до лікувально-трудового 

профілакторію;5) не підписання працівником, який є 

державним посадовою особою, письмового зобов’язання 

щодо дотримання обмежень, передбачених 

законодавством про боротьбу з корупцією;5-1) порушення 

працівником, який є державним посадовою особою, 
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письмового зобов’язання щодо дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про боротьбу з корупцією, 

здійснення правопорушення, що створює умови для 

корупції, або корупційного правопорушення;6) не 

підписання працівником, якому для виконання своїх 

трудових обов’язків необхідний доступ до комерційної 

таємниці, зобов’язання про нерозголошення комерційної 

таємниці або розголошення комерційної таємниці 

працівником, який має до неї доступ;7) виникнення 

(встановлення) обставин, що перешкоджають здійсненню 

педагогічної діяльності або педагогічної діяльності в 

сфері фізичної культури і спорту відповідно до 

законодавчих актів;8) відмови відповідно до законодавчих 

актів в наданні допуску до державних секретів 

працівникові, якому для виконання своїх трудових 

обов’язків необхідний такий допуск, а так само відмови 

такого працівника від надання йому допуску до 

державних секретів або припинення відповідно до 

законодавчих актів допуску до державних секретів такого 

працівника, коли припинення його допуску до державних 

секретів є перешкодою для продовження їм роботи по 

займаній посаді[7]. 

На нашу думку, позитивним досвід Білорусі в цьому 

аспекті є тим, що як додаткова підстава розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця визначено 

виникнення (встановлення) обставин, що перешкоджають 

здійсненню педагогічної діяльності або педагогічної 

діяльності в сфері фізичної культури і спорту відповідно 

до законодавчих актів.  

Ми вважаємо, що дана підстава, була б доцільною у 

вітчизняному трудовому законодавстві, оскільки якщо 

виникли певні обставини, то було б цілком логічно 

посилатися саме на цю підставу, а не на будь-яку іншу, 

зокрема, у випадку виявленої невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які 

перешкоджають продовженню даної роботи[8]. 
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Наприклад, якщо спортсмен отримає травму і не зможе 

виконувати свої трудові обов’язки то згідно нинішнього 

українського законодавства підставою для його 

звільнення буда п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП. У випадку 

запозичення вказаної норми ТК Білорусі це проблема була 

б вирішеною. 

Таким чином, зарубіжний досвід правового 

регулювання розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця, дозволяє зробити висновок, що в різних 

державах світу це питання вирішується по-різному, але в 

цілому, вітчизняне законодавство не суперечить 

аналогічним положенням зарубіжних країн. Проте, при 

наступному реформуванні трудового законодавства 

необхідно враховувати позитивний досвід зарубіжних 

країн. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА 

 

Професія юриста одна з найдавніших у людському 

суспільстві. Виокремлення серед інших суспільних 

професій відбулося після того, як держава почала активно 

займатися правовим регулюванням суспільних процесів, 

що призвело до ускладнення права і юридичних процедур, 

підвищення ролі права в суспільному житті, збільшення 

кількості юридичних проблем, появи постійної потреби 

членів суспільства у кваліфікованій юридичній допомозі. 

“Через усі ці обставини робота у сфері права почала 

здійснюватися на постійних засадах; вона вимагала 

ґрунтовних знань, досвіду, наступності і могла бути 

основним джерелом матеріального забезпечення особи, яка 

її виконувала. Таким чином, юридична робота поступово 

стала професією” [1, с. 64-65]. 

Отже, юрист – це спеціаліст, який має юридичні 

знання, причому не загальні відомості з права і держави, а 

професійні, тобто фундаментальні та спеціалізовані 

знання. Фундаментальними називають глибокі знання, які 

дають розуміння внутрішніх закономірностей держави і 

права. Вони складаються з твердих знань усіх важливих 

юридичних понять і категорій. Спеціалізованими 

називають конкретні юридичні знання, які використовують 

для потреб того чи іншого виду юридичної діяльності, 

наприклад слідчої чи прокурорської діяльності. Отже, з 

урахуванням вищенаведеного можна сказати, що юрист – 
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це спеціаліст, який використовує свої знання на практиці, 

тобто має навички щодо складання юридичних документів, 

виконання всіх дій та операцій із застосуванням 

необхідних засобів і способів у процесі вирішення 

юридичної справи, які належать до його професійної 

компетенції [2, с.18]. 

Для загальної характеристики професії юриста 

необхідно визначити ряд ознак, які дозволять висвітлити те 

особливе, що відрізняє її від інших професій. В 

попередньому матеріалі ми вже відмічали, що юридична 

діяльність багато в чому за своїми ознаками відповідає 

вимогам організаційно-управлінської, творчої роботи. При 

цьому юридичну професію можна охарактеризувати 

такими рисами: 

Масовість юридичної професії. Юридичну роботу 

здійснюють на сьогоднішній день тисячі уповноважених 

на те спеціалістів (прокурори, адвокати, судді, слідчі...), які 

виконують значну кількість юридично значущих дій, 

вирішують щоденно десятки та сотні тисяч юридичних 

справ. Це не просто величезна армія спеціалістів, це 

окрема сфера соціальної діяльності, в якій вирішуються 

життєво важливі інтереси, задовольняються потреби. 

Всеосяжний характер та значущість цієї сфери для 

суспільства передбачають наявність значної кількості 

спеціальностей в межах юридичної професії. Це відповідно 

створює широкі можливості для реалізації своїх здібностей 

та творчого потенціалу багатьох суб’єктів. 

Елітність. З іншої точки зору, юридичну роботу 

виконують не всі, хто бажає, а лише уповноважені особи, 

які володіють відповідними знаннями та навичками. 

Враховуючи недостатню кількість в нашій країні 

кваліфікованих спеціалістів-юристів, постійно зростаючу 

роль права та юридичної процедури, враховуючи престиж 

юридичної роботи та юридичного навчання, можна 

стверджувати про елітний характер юридичної професії. 

Особлива відповідальність. Від поради або рішення 

юриста багато в чому залежить доля людини, 
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благополуччя сім’ї, її майновий стан, економічний 

розвиток суспільства. При цьому, помилки в роботі юриста 

- це пряма загроза суспільним інтересам, які охороняються 

правом. За свої помилки кожний юрист несе особисту 

відповідальність. Однак слід зробити акцент на 

відповідальності позитивній, яка полягає у 

відповідальному, свідомому ставленні до своєї роботи, що 

забезпечує її високу якість [3]. 

Конфліктність. Юридична діяльність дуже часто 

відбувається на стику протилежних інтересів в умовах 

протидії або відкритої боротьби: позивач  відповідач, 

обвинувачений  потерпілий, правопорушник  співробітник 

правоохоронного органу тощо. Наявність подібних 

суперечностей у професійній діяльності юристів 

обумовлено протилежністю індивідуальних потреб та 

інтересів. Тому у більшості випадків юридична діяльність 

здійснюється на основі компромісу із суспільством та його 

представниками. 

Інтелектуальна привабливість. Всяка кваліфікована 

роботи вимагає від свого виконавця наявності певного 

рівня інтелекту (професійних знань, оціночних критеріїв, 

почуттів, професійного етикету). Однак, щодо роботи 

юриста, слід сказати, що це в більшості випадків 

інтелектуальна робота. В ході вирішення юридичної 

справи юристу доводиться застосовувати загальні вимоги 

правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом 

прийняття відповідного рішення. Це передбачає 

необхідність прогнозування подальшого розвитку подій, 

моделювання можливих ситуацій, визначення засобів для 

їх попередження, що свідчить про інтелектуальну 

напруженість юридичної роботи. При цьому, слід 

відзначити, що окремі юридично значущі дії в професійній 

діяльності юриста вимагають від нього не лише інтелекту, 

а ще й значної фізичної підготовки [3]. 

Колективність праці. Поряд з принципами 

самостійності, індивідуальної відповідальності, 

процесуальної незалежності робота юристів багато в чому 
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має колективний характер. Значна кількість рішень 

приймаються не від імені конкретного виконавця, а від 

імені органу держави або всієї держави, що вказує на 

колективність його вироблення, прийняття та забезпечення 

реалізації. Наприклад, рішення суду базується на 

результатах колективної праці багатьох учасників процесу 

(слідство, адвокати, прокуратура, оперативні служби, 

свідки, експерти). Слід сказати і про системну єдність 

юридичних установ в цілому, які можуть виконувати свої 

функції лише у тісному контакті та взаємодії. 
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ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОГО МЕДІА СЕРЕДОВИЩА 

 

Так склалося, що сучасне суспільство не роздільне 

від новітніх цифрових технологій. З кожним роком 

діджиталізація різного виду послуг стає звичним явищем, 

це і призводить до того що частина нашого життя 

переноситься до віртуального виміру. І що ж це за 

віртуальний вимір? Дуже часто стосовно цього виміру 

застосовують термін «цифрове медіа середовище». 

Словосполучення «цифрове медіа середовище» в 

законодавстві взагалі не зустрічається. Навіть поодинці ці 

терміни майже не визначені. Тому будемо розглядати 

кожен термін окремо. 

Так як в законодавстві термін «медіа» не освітлений, 

будемо визначати його відповідно до аналізу робіт різних 

науковців та джерел які вивчали це питання. Навіть в 

тлумачному словнику Української мови відсутній такий 

термін як «медіа». Але як зазначає інтернет-ресурс 

«Словопедіа» - словник із соціальної роботи, то «медіа – це 

слово, що означає засоби масової інформації (ЗМІ). Під 

цим терміном розуміють газети, радіо та телебачення, а 

також різноманітні інформаційні агенції типу УНІАН або 

Рейтер»
1
.  

Відповідно до визначення зазначеного вище, 

зникають межі між мас-медіа та медіа. Значення терміну 

«мас-медіа» в законодавстві є, а саме в ч.2 ст. 22 Закону 

України «Про Інформацію», засоби масової інформації 

визначаються як – засоби, призначені для публічного 

поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. 

                                                 
1
Словопедіа. Словник із соціальної роботи. 

URL:http://slovopedia.org.ua/98/53404/1036823.html (дата звернення: 

17.09.2019). 
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Якщо взяти історичні дані то і термін «мас-медіа» 

був введений в законодавство тільки 12 червня 1990 року 

Законом СРСР «Про пресу та інші засоби масової 

інформації» де в другій частині ст. 2 зазначено «Під 

засобами масової інформації розуміються газети, журнали, 

теле- і радіопрограми, кінодокументалістика, інші 

періодичні форми публічного розповсюдження масової 

інформації».
1

 Як зазначає М.А. Федотов, російський 

дослідник, до введення значення «засоби масової 

інформації», та і взагалі введення такої галузі, не існувало 

жодного акту який би регулював такі відносини, все 

регулювання проводилось виключно за партійними 

нормами. Законодавство про засоби масової інформації 

розглядалось в «цензурному праві»
2
 

Ні нинішнє законодавства і навіть законодавство 

Радянського союзу не може дати значення слова медіа, а 

для того щоб вивести достовірне значення звернемося до 

літературного визначення. 

Медіа (англ. media — засоби, способи) — це канали 

та інструменти, що використовуються для зберігання, 

передачі і подання інформації або даних. Він часто 

згадується як синонім мас-медіа або новинних медіа, але у 

ширшому користуванні означає єдине середовище, яке 

використовується для передачі будь-яких даних в будь-

яких цілях.
3
 

Отже медіа часто використовують як синонім масс-

медіа. Але якщо проаналізувати визначення засобів 

масової інформації в законодавстві та останнє визначення 

                                                 
1
Про пресу та інші засоби масової інформації. Закон Союзу 

Радянський Соціалістичних Республік від 12 червня 1990 року №1552-

І. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1552400-90 (дата звернення: 

18.09.2019). 
2
Федотов М.А. ЗаконодательствоРосийскойФедирации о 

средствахмассовойинформации. Научнопрактическийкоментарий. 

1999. с.28. 
3
Тема 2 Що таке медіа. Види медіа. 

URL:http://myritaa.blogspot.com/2015/06/2.html (дата звернення: 

30.05.2019) 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
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медіа, то є деякі розбіжності. Так як в законодавстві 

зазначено що це засоби, призначені тільки для поширення 

інформації, а в визначені медіа це ще і канали та 

інструменти що зберігають опубліковану інформацію. 

Тобто деякі розбіжності між цими термінами існують. 

Як зазначає Л. А. Ороховська термін “медіа” з’явився 

у ХХ ст. для позначення феномену масової культури 

(«massculture», «massmedia»). Цей термін стали вживати в 

теоріях культурології для позначення особливого типу 

культури інформаційного суспільства, яка являється 

посередником між суспільством і державою, соціумом і 

владою. 
1
 

Ще один науковець констатує факт того, що значення 

медіа використовується як мас-медіа. Вчитель української 

мови О. П. Матвієнко в своїй роботі «майстер клас» 

зазначає що "Медіа" з грец. – середина або посередник. 

Згадаємо поняття "Mediterranean Sea" – Середземне море 

або "медіум" – посередник між живими та померлими. У 

сучасному значенні "медіа" – засіб, через який 

опосередковано здійснюється зв’язок.
2
 

Отже виходячи з усіх визначень, медіа – це певні 

засоби, які є посередником подачі і передачі інформації 

між суб’єктами інформаційний відносин та 

використовуються для її зберігання. 

Термін “цифровий” в законодавстві зустрічається в 

прикінцевих положеннях ЗУ “Про державну підтримку 

кінематографії в Україні” в дужках після слова 

“електронний” як синонім до цього слова. Отже 

електронна (цифрова) інформація — аудіовізуальні твори, 

музичні твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні 

програми, фонограми, відеограми, програми (передачі) 

                                                 
1
Ороховська Л.А. Мас-медіа як складова людської комунікації. 

Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету.  
2
Матвієнко О.П. Майстер-клас. Персональний сайт вчителя 

Української мови та літератури Оксани Петрівни Матвієнко.  

URL:http://matviienko-ok.at.ua/Virshi/majster-klas.docx (дата звернення: 

17.09.2019). 
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організацій мовлення, що знаходяться в електронній 

(цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення 

комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у 

вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), 

записів у базі даних на зберігаючих пристроях 

комп’ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет, а також 

програми (передачі) організацій мовлення, що 

ретранслюються з використанням мережі Інтернет
1
. Як 

зазначає О. Мацкевич у англомовному середовищі 

використовуються терміни digitalization, digitization, від 

слова digital — цифровий. В українській мові немає 

жодного доречного еквіваленту. Сьогодні воно 

перекладається і як цифровізація, і як оцифрування 

(оцифровка). При зверненні до літературних джерел для 

визначення цього терміну, знову констатуємо відсутність 

однозначного його тлумачення. Одні автори 

використовують цей термін як «цифровізацію» і розуміють 

під ним перетворити весь наявний контент в цифровий 

формат, який розуміють сучасні комп’ютери. Інші 

дослідники мають на увазі переведення контенту на 

бінарну мову. 

Стосовно значення середовище, то в нього є синонім 

«простір» і знову ж таки ці значення як окремі в 

законодавство не введені, тому визначити їх правильність 

застосування будуть допомагати науковці з інших наук. 

Так наприклад, О.М. Дженжебір
2

 пише що із 

психологічного погляду простір має ознаки оточення, 

фізичного і соціального середовища чийогось існування. У 

такому розумінні терміни «простір» («інформаційний 

простір», «медіа простір») і «середовище» («інформаційне 

                                                 
1
Про державну підтримку кінематографії в Україні: Закон України від 

26.04.2017 р. №20. Дата оновлення: 26.04.2017. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19 (дата 

звернення:30.05.2019). 
2
 Дженебір О.М. Поняття «Медіасередовище» у сучасній науці про 

соціальні комунікації. Українське журналістикознавство, 2013. №14. 

с.75-79. 
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середовище», «медіасередовище») є синонімічними й 

імпліцитно містять конотацію впливу: те, з чого 

складається середовище (у разі інформаційного 

середовища це інформація, тексти), має фактичне і 

потенційне значення для тих, хто в ньому перебуває 

(реципієнтів інформаційного впливу)». Отже взагалі ці 

терміни можна використовувати разом для уникнення 

тавтології. 

Взагалі саме значення «медіа простір» в 

соціологічній проблематиці починає дуже глибоко 

теоретизуватись. І незважаючи на це саме поняття «медіа 

простору» інколи використовується як самоочевидне, яке 

не потребує визначення та розгорнутого поняття.  О.Б. 

Зінчина визначає три форми відображення медіа простору 

як найбільш поширених інтерпретацій соціального 

простору: фізичний простір, простір соціальних відносин 

та символічний простір. Цим відображенням відповідають 

три складові медіапростору: мас-медіа, відносини між 

соціальними суб’єктами у процесі виробництва і 

споживання інформації, символічні значення (поля) 

меседжів.
1
 

Досліджених джерел достатньо для формування 

загального визначення «цифрового медіа простору» – це 

середовище яке є посередником подачі, передачі та 

зберігання інформації в електронному виді між суб’єктами 

інформаційних відносин за допомогою різних засобів і 

каналів. 

                                                 
1

Зінчина О.Б., Токар В.С. Медіапростір сучасного суспільства: 

проблеми дефініції. Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

URL:http://eprints.kname.edu.ua/46159/1/ilovepdf_com-82-85.pdf (дата 

звернення: 18.09.2019). 
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СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Проблема забезпечення прав людини наприкінці XX 

– на початку ХХІ ст. стала однією з найактуальніших 

проблем людства та має складні внутрішньодержавні й 

міжнародні аспекти прояву. Ця проблема тісно пов’язана з 

недостатнім рівнем дотримання закріплених у Конституції 

України прав і свобод особи з боку держави, що знаходить 

свій прояв як у певних труднощах реалізації деяких з них 

(передусім це стосується соціально-економічних прав), так 

і в недостатньому рівні їх захищеності від правопорушень. 

Під конституційно-правовим статусом особи слід розуміти 

закріплену в Конституції систему взаємовідносин між 

особою та державою, що має такі складові елементи, як 

конституційні права, свободи та обов’язки, основні 

принципи конституційно-правового статусу особи, що є 

закріпленим у Конституції, громадянство. Прийняття 

Конституції України стало важливим кроком у 

нормативній регламентації Парламентом України 

основних прав і свобод громадян. Сучасне конституційне 

законодавство України в частині закріплення прав та 

свобод громадян відповідає міжнародно-правовим 

стандартам прав людини, Загальній декларації прав 

людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародному пакту про 

громадянські та політичні права від 19 грудня 1966 р., 

Міжнародному пакту про економічні, культурні й 

соціальні права від 19 грудня 1966 р. «Людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
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визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» – 

таким твердженням починається ст. 3 Конституції  України. 

Тим самим на найвищому конституційному рівні 

закріплюється та проголошується  якісно новий підхід до 

розуміння взаємовідносин держави й особистості, що 

модифікує нові взаємовідносини між зазначеними 

суб’єктами, в яких на перше місце висувається людина, а 

не держава. Конституція України передбачає, що «права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і напрями 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави» (ст. 3). Слід мати 

на увазі, що фактично з цієї статті розпочинається виклад 

офіційно проголошеної Українською державою та 

закладеної в Конституції філософії прав людини. Ця стаття 

є базисною, фундаментальною, яка характеризує самі 

підвалини того суспільного і державного ладу, що 

закріплюється в Конституції. Вона є нормативно-

юридичним фундаментом гуманістичного спрямування 

розвитку суспільного і державного життя в Україні. 

Завершується ст. 3 Конституції положенням, де 

наголошено на тому, що «утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини є головним обов’язком держави». Це 

положення, як, до речі, й попередні, є принциповою 

новелою у вітчизняному конституціоналізмі. Тут 

потребують роз’яснення два поняття: «утвердження» і 

«забезпечення» (прав і свобод людини) Утвердження прав 

і свобод людини – це їх визнання державою, що в 

контексті реалізації може здійснюватись різними засобами, 

шляхом відповідних дій держави, її органів і посадових 

осіб, наприклад виголошенням у деклараціях, заявах, 

закріпленням прав людини в Конституції, інших законах, 

участю в підготовці і прийнятті міжнародних документів 

щодо прав людини шляхом приєднання до відповідних 

міжнародних договорів, їх ратифікації. Забезпечення прав і 

свобод людини – це створення відповідних умов для 

здійснення прав і свобод людини, що має такі три 
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телеологічні домінанти (цілеспрямовані напрями) 

державної діяльності: 1) сприяння реалізації прав і свобод 

людини (шляхом позитивного впливу на формування їх 

загальносоціальних гарантій); 2) охорона прав і свобод 

людини (шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, для 

запобігання правопорушенням); 3) захист прав і свобод 

людини (у разі їх порушення з боку будь-якого суб’єкта). 

Враховуючи викладене вище, можна дійти висновку, що 

такий напрям діяльності сучасної України, як утвердження 

і забезпечення прав і свобод людини, є головною функцією 

Української держави. Права і свободи людини і 

громадянина, що закріплені в чинній Конституції України, 

не є вичерпними, тобто в майбутньому система прав і 

свобод може бути розширена і вдосконалена. 

Проголошення на конституційному рівні захисту прав і 

свобод людини як вищої соціальної цінності означає 

кореспондуючий обов’язок держави утворювати 

спеціальні установи з охорони таких прав і свобод: суди, 

органи охорони громадського порядку, прокуратуру, 

інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 

визначити основи їхнього правового статусу в Конституції 

України, інших нормативно-правових актах. Обов’язок 

держави забезпечувати права людини і громадянина 

виступає як головна телеологічна домінанта Конституції, і 

в цьому перш за все виявляється її могутній 

демократичний та гуманістичний потенціал. Положення 

Конституції про те, що «конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані» (ст. 22), що вони 

захищаються судом (ст. 55), свідчать про те, що за 

державою закріплюється її обов’язок різними правовими 

заходами забезпечити захист прав і свобод, здійснювати 

нормативне регулювання в цій важливій сфері відносин. 

Виключно законами України визначаються права і свободи 

людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, права 

корінних народів і національних меншин (пункти 1, 3 ст. 

92). Гарантом прав і свобод людини і громадянина є 

Президент України(ст. 102), обов’язок вживати заходів 
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щодо їх забезпечення покладений на Кабінет Міністрів 

України (п. 2 ст. 116). Правозахисна функція виступає 

головною в діяльності судової влади, а місцеві державні 

адміністрації на відповідній території зобов’язані 

забезпечувати законність і правопорядок, дотримання прав 

і свобод громадян (п. 2 ст. 119). Варто зазначити, що 

положення ст. 3 Конституції України деталізуються в 

численних статтях її Розділу II «Права, свободи і обов’язки 

людини і громадянина», норми якого не можна розглядати 

поза зв’язком із принципом визнання людини, її прав і 

свобод як найвищої цінності, і, звичайно, не можна 

вносити в них зміни та доповнення, які суперечать цьому 

принципу. Слід зауважити, що за роки незалежності в 

нашій державі утворено досить задовільну законодавчу 

базу з прав людини і громадянина. Перш за все, як згадано 

вище, у цих прав є чіткі конституційні гарантії, а також 

було прийнято низку законодавчих актів, які 

безпосередньо стосуються цієї сфери. Серед законодавчих 

актів, що є найважливішими в зазначеній сфері, слід 

назвати такі: закони України «Про громадянство в 

Україні» (нова редакція), «Про Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини», «Про імміграцію», «Про біженців», 

«Про мови в Україні», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій», «Про приєднання України до 

Конвенції ООН про статус біженців і Протоколу про 

статус біженців» тощо [1]. Кожний із вище перелічених 

законів відповідно сприяє забезпеченню соціальних 

стандартів і гарантій, є адекватним вимогам світового 

співтовариства щодо забезпечення захисту прав людини і 

громадянина. В Україні прийнято демократичне 

законодавство у сфері прав і свобод людини, однак в 

умовах соціально-економічної і політичної кризи, падіння 

культури і моралі немає ефективних механізмів захисту 

цих прав, що призводить до їх масових і систематичних 

порушень, а іноді просто до неможливості їх реалізації. 

Для побудови в Україні демократичної правової держави 

суттєве значення має боротьба з правовим нігілізмом, з 
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правовим інфантилізмом, феноменом переродження 

правосвідомості, який проявляється, насамперед, у 

злочинності [2]. Всі ці форми деформації правосвідомості 

не сприяють становленню демократичної правової 

культури, зорієнтованої на цінності конституціоналізму. 

Особливе значення тут має викорінення організованої 

злочинності, корупції, які суттєво підривають віру 

громадян у право і закон, здатність влади навести у країні 

правопорядок. Розвиток тіньової економіки, беззаконня, 

правове свавілля  
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психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів  
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 судовий експерт сектору  

дослідження наркотичних засобів, психотропних  

речовин, їх аналогів та прекурсорів  відділу  

досліджень матеріалів, речовин і виробів  

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

 

ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ 

ЕКСПЕРТИЗ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ І 

ВИРОБІВ З НИХ 

 

Незважаючи на те, що в наш час з'являються все 

більш сучасні методи дослідження речових доказів, які 

дозволяють з високою долею вірогідності встановити 

злочинця (наприклад, молекулярно-генетична експертиза), 

виявлення нашарувань мікрооб'єктів текстильної природи 

та експертиза волокнистих матеріалів і виробів з них 

залишаються доцільним, корисним, і в деяких випадках 

необхідним видом досліджень при розслідуванні злочинів, 

перш за все, скоєних проти особистості. 

Особлива роль мікрооб’єктів – текстильних волокон 

обумовлена постійною їх присутністю на місці скоєння 

злочину - більша частина правопорушень виникає в 

обстановці активної взаємодії суб’єкта злочину та інших 

осіб з предметами речової обстановки, де внаслідок 

механічного впливу проходить відокремлення окремих 



 44 

текстильних волокон, які стають об’єктами 

криміналістичного дослідження [2].  

Слід зазначити, що встановлення взаємного 

нашарування текстильних волокон (підозрюваного та 

потерпілого), є, як правило, непрямим доказом, що 

пов'язане з достатньо широкою поширеністю текстильних 

об'єктів (відсутності індивідуалізуючих ознак одиничних 

волокон), а також з тим, що текстильні вироби відносяться 

до товарів масового виробництва. Навіть у разі 

ексклюзивного виготовлення одягу використовуються 

тканини, які випускаються відносно великими партіями. 

Внаслідок чого, як правило, при встановленні взаємних 

нашарувань тканин предметів одягу експерт вимушений 

обмежуватися констатацією їх загальної родової  

(групової) належності [3]. 

Але, не зважаючи на це, нашарування текстильних 

волокон, як джерело доказів має надзвичайно важливе 

значення. В деяких випадках дані об'єкти є - незамінними 

доказами, перш за все, при розслідуванні кримінальних 

справ по фактах вбивства, зґвалтування, спричинення 

тілесних ушкоджень, дорожньо-транспортні події, і в 

інших випадках де передбачається контактна взаємодія 

між злочинцем і потерпілим, злочинцем і речовою 

обстановкою, злочинцем та знаряддям скоєння злочину. 

Іноді нашарування текстильних волокон є майже єдиним 

джерелом речових доказів. 

При цьому об’єктами криміналістичного дослідження 

можуть бути: волокна-нашарування на фрагментах липкої 

плівки, волокна-нашарування на предметах одягу або на 

предметах речової обстановки або на знаряддях злочину, 

відрізки та обривки ниток, тканини, пряжі і т.д., фрагмента 

предметів одягу та взуття. 

Експертизи волокнистих матеріалів і виробів з них 

вирішують діагностичні (або реєстраційні) та 

ідентифікаційні (або порівняльні) завдання. Далі 

докладніше розглянемо їх. 
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Діагностичні експертизи мають на меті 

встановлення наявності мікрооб’єктів волокнистої 

природи на певних предметах-носіях (фрагментах липкої 

плівки, предметах одягу, взуття, предметах речової 

обстановки, знаряддях злочину, тощо) [3]. На вирішення 

діагностичної експертизи волокнистих матеріалів і виробів 

з них, як правило виносяться такі питання: 

- Чи є на предметі-носії сторонні волокна-

нашарування? Якщо так, то які? 

- Чи придатні виявлені волокна-нашарування для 

проведення порівняльного дослідження? 

Досить часто в практиці зустрічається і таке питання: 

«Чи придатні волокна-нашарування для індивідуального 

ототожнення відповідного конкретного об’єкта?». В таких 

випадках у висновку експерта необхідно вказувати, що 

одиничні волокна-нашарування не відображають, в цілому, 

склад за волокном певного предмету одягу, не є 

унікальними і не є достатніми для ідентифікації 

конкретного об’єкта; волокна, які мають подібні ознаки 

входять до складу широкого асортименту виробів, які 

знаходяться в масовому промисловому виробництві [3]. 

Слід зазначити крайню нераціональність 

призначення таких експертиз, коли метою дослідження є 

встановлення нашарувань чужорідних одиничних волокон 

на предметах одягу потерпілих.  Тобто на вирішення 

експертизи виносяться питання: «Чи є на предметах одягу, 

наданих на дослідження, мікрооб’єкти волокнистої 

природи? Якщо так, то які саме?». Будь яка експертиза, що 

призначається, має певну мету - отримання речових 

доказів, які з часом можуть стати джерелом доказової 

інформації, наприклад встановити - у що був одягнений 

злочинець у момент скоєння злочину. Вирішити дане 

завдання за допомогою виявлених сторонніх волокон-

нашарувань на предметах одягу потерпілого не є 

можливим унаслідок неможливості виділити будь яким 

чином волокна-нашарування - як результат контактної 

взаємодії з предметами одягу злочинця з волокнами-
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нашаруваннями, що мають випадковий характер. Як 

свідчить практика, в більшості випадків переважаючими 

чужорідними текстильними волокнами-нашаруваннями, 

що виявляються на предметах одягу, є випадкові, що 

з'явилися на предметах одягу внаслідок контакту з 

об'єктами навколишнього оточення. Перераховування ж 

всіх виявлених на об'єктах текстильних волокон, яких 

може бути більше ста різновидів, і їх ознак, при 

неможливості їх диференціювання, не має практичного 

значення при розкритті злочинів. 

В розрізі вищевказаного пропоную продовжити 

практику співпраці з органами слідства шляхом 

проведення занять, підготовки інформаційних листів, 

надання консультацій, де докладно пояснювати слідчим 

доцільність або недоцільність призначення певних 

експертиз та питання, винесені на вирішення тої чи іншої 

експертизи. Так, по предметам одягу потерпілого  доцільно 

виносити такі питання: 

- Чи є на предметах одягу, наданих на дослідження, 

мікрооб’єкти волокнистої природи? Якщо так, то прошу їх 

вилучити для подальшого ідентифікаційного дослідження 

за умов наявності зразків для  порівняння. 

Поставлена таким чином задача вирішується 

набагато швидше шляхом вилучення сторонніх волокон-

нашарувань на відрізки липкої плівки (з кожного предмету 

одягу на окремий відрізок), та вилучення вирізок тканини з 

кожного предмету одягу (упаковані в окремі пакети або 

паперові згортки, позначені відповідним чином). Крім 

того, мінімізуються втрати одиничних волокон-

нашарувань при переносі з предметного скла на плівку. 

Ідентифікаційні експертизи волокнистих матеріалів 

і виробів з них полягають у проведенні порівняльного 

дослідження з метою  встановлення спільної родової 

(групової) належності порівнюваних об’єктів. Об’єктами 

дослідження виступають одиничні волокна-нашарування 

(на фрагментах липкої плівки, на предметах, в 

піднігтьовому вмісті руки), фрагменти тканини, пряжи, 
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нитки, предмету одягу, взуття, речової обстановки, тощо 

[3]. 

На вирішення ідентифікаційної експертизи 

волокнистих матеріалів і виробів з них, виносяться такі 

питання: 

- Чи є на предметі-носії сторонні волокна-

нашарування? Якщо так, то які та чи придатні виявлені 

волокна-нашарування для проведення порівняльного 

дослідження? Чи мають волокна-нашарування з фрагменту 

дактилоплівки (або з іншого предмету-носія, вказується за 

яких обставин вилучено) спільну родову (групову) 

належність з волокнами, які входять до складу  

конкретного предмету одягу (взуття, предмету речової 

обстановки, вказується чий одяг, тощо)? 

- Чи є на предметі одягу (або іншому предметі) 

сторонні волокна-нашарування та чи придатні виявлені 

волокна-нашарування для проведення порівняльного 

дослідження? Чи мають виявлені волокна-нашарування 

спільну родову (групову) належність з волокнами, які 

входять до складу  конкретного предмету одягу 

(вказується чий одяг)?  

- Чи є в піднігтьовому вмісті руки конкретної 

людини мікрооб’єкти волокнистої природи  та чи 

придатні виявлені волокна-нашарування для проведення 

порівняльного дослідження? Чи мають виявлені волокна-

нашарування спільну родову (групову) належність з 

волокнами, які входять до складу  конкретного предмету 

одягу (вказується чий одяг)? 

Також призначаються ідентифікаційні експертизи для 

встановлення взаємного нашарування текстильних 

волокон та інших мікрооб'єктів на предметах одягу або/та 

предметах речової обстановки [4]. 

Проте в експертній практиці часто слідчі хочуть 

отримати відповідь на таке питання: «Чи ідентичні (або 

тотожні) волокна-нашарування з фрагменту дактилоплівки 

(або з іншого предмету-носія, вказується за яких обставин 

вилучено) з волокнами, які входять до складу  конкретного 
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предмету одягу (взуття, предмету речової обстановки, 

тощо)?». В загальному випадку питання щодо ідентичності 

(тотожності) порівнюваних волокон-нашарувань, 

текстильних виробів неправильне. В криміналістиці 

встановлення  ідентичності (тотожності) порівнюваних 

об’єктів допускається лише відносно конкретного, 

індивідуально визначеного об’єкта – елемента речової 

обстановки. 

Індивідуальне ототожнення елемента речової 

обстановки можливе лише у випадках коли на основі 

вивчення властивостей волокнистих матеріалів і виробів з 

них виявлено сукупність ознак, які включають в себе 

індивідуалізуючи особливості, та може вирішитись при 

дотриманні як мінімум двох умов, і то теоретичних: 

1. У досліджуваного об’єкта (елемента речової 

обстановки) повинен бути унікальний (практично 

неповторний) склад за волокном. 

2. Для предмета-носія, на якому виявлені волокна-

нашарування, однозначно виключається можливість, як 

контактного, та і безконтактного потрапляння на його 

поверхню волокон поза зв’язком з досліджуваною подією. 

Знову ж таки, у розрізі проведення ідентифікаційної 

експертизи ставиться питання: «Чи могли походити 

волокна-нашарування від конкретного об’єкта речової 

обстановки?». В таких випадках у висновку експерта 

необхідно вказувати, що одиничні волокна-нашарування 

не відображають, в цілому, склад за волокном певного 

предмету речової обстановки, не є унікальними і не є 

достатніми для ідентифікації конкретного об’єкта; 

волокна, які мають подібні ознаки входять до складу 

широкого асортименту виробів, які знаходяться в 

масовому промисловому виробництві [1]. 

Ще одне питання, популярне при призначенні 

експертиз волокнистих матеріалів і виробів з них: «Чи 

складали зразки волокнистого матеріалу або/чи залишки 

виробів волокнистих матеріалів, що порівнюються, одне 

ціле?», тобто стосується встановлення цілого по частинам і 
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звичайно ж не вирішується в рамках проведення судової 

експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною 

спеціальністю 8.3 «Дослідження волокнистих матеріалів і 

виробів з них», оскільки виходить за межі спеціальних 

знань експерта-хіміка [2]. 

Окремо хочу зупинитись на такій проблемі при 

призначенні судових експертиз волокнистих матеріалів і 

виробів з них,  як надання на дослідження великої 

кількості предметів одягу. При чому досить часто 

вилучається одяг у підозрюваного, який був у його вжитку 

поза зв’язком з досліджуваною подією, або через тривалий 

час після скоєння злочину.  Крім того бувають випадки 

призначення експертиз по предметам одягу фігурантів 

справи, які мешкають у одному приміщення та мають 

спільний побут. Хочу відмітити даремність таких 

експертиз, оскільки неможливо встановити походження 

виявлених волокон-нашарувань. 

Знову ж  таки, уникати таких трудомістких і, що 

найважливіше, неінформативних експертиз допоможе 

лише плідна співпраця з органами слідства: спільні 

заняття, підготовка інформаційних листів, надання 

консультацій. 
 Не можна перебільшувати значення позитивної 

експертизи волокнистих матеріалів і виробів з них. 

Експертиза волокнистих матеріалів не є джерелом 

безпосередніх прямих доказів - це не відбитки пальців і не 

ДНК, і як джерело доказової інформації - може 

розглядатись тільки в комплексі з іншими доказами. На 

практиці судовий експерт може максимум – це встановити 

спільну групову належність порівнюваних об’єктів, що 

зовсім не означає, що досліджувані волокна походять від 

одного виробу. 

Разом з тим значення позитивної експертизи по 

встановленню взаємного нашарування текстильних 

волокон (та інших мікрооб'єктів), особливо при скоєнні 

злочинів проти особи не повинно зменшуватися. 

Виявлення цього взаємного нашарування, або відсутність 
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такого нашарування, є важливим джерелом доказу, а в 

більшості випадків необхідною і обов'язковою вимогою. 
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«ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 

ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ В УКРАЇНІ» 

 

В державному управлінні апріорі існують умови для 

виникнення конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів є 

основною причиною корупції на державній службі. Він 

проявляється у зловживанні владою та службовим 

становищем. Одним із засобів протидії цьому явищу є 

законодавче врегулювання механізму його подолання.  

Серед заходів, які спрямовані на недопущення 

зловживання владою, є законодавчо визначений механізм 

врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. 

Виникнення конфлікту публічного та приватного інтересів 

впливає на об’єктивність, справедливість та повноту 

виконання особою державно-владних повноважень. Саме 

на публічній службі існує високий ризик виникнення 

конфлікту інтересів. Як слушно зазначає Ю. Битяк, 

прийняття управлінських рішень, тим більше вирішення 

ряду проблем, в яких зацікавлені юридичні особи і 

громадяни, може здійснюватися лише посадовими особами 

органів виконавчої влади або місцевого самоврядування [1, 

с. 190], що безпосередньо пов’язане з розпорядженням 

владою, матеріальними та людськими ресурсами.  

Публічні службовці мають широкий доступ до 

інформації, яка стає відомою з огляду на виконані функції. 

Усе це потенційно створює умови для виникнення 

конфлікту інтересів, а відтак виникає потреба у 

нормативному закріплені запобіжних заходів чи їх 

розв’язання на користь інтересів суспільства. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII (далі – Закон № 1700), який введено 
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в дію з 26 квітня 2015 року, значно детальніше, ніж його 

попередник, Закон України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, регламентує 

питання, пов’язані з конфліктом інтересів на публічній 

службі та його врегулюванням. 

Норми Закону № 1700 щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів поширюються на осіб, 

зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, тобто на осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та на 

прирівняних до них осіб [2]. 

Таким чином приписи законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів поширюються не лише 

на чиновників, але і на посадових осіб державних або 

комунальних підприємств, установ та організацій, а також 

осіб, які надають публічні послуги. 

Виникнення конфлікту інтересів пов’язане з етичним 

моментом, коли прагнення задоволення власних інтересів і 

отримання матеріальних благ виступає на перший план, 

витісняючи добросовісне виконання службових обов’язків 

і підпорядкування інтересам держави та суспільства. 

Найпоширенішими формами є працевлаштування чи 

сприяння у працевлаштуванні близьких осіб на посади в 

органи влади, кадровий протекціонізм, «спрощена 

процедура» отримання матеріальних благ чи послуг. Грань 

між публічними і приватними інтересами при прийнятті 

рішень чи вчинення дій (або бездіяльності, наприклад, не 

виконання заходів інспекційного характеру) є дуже тонкою 

і на практиці не завжди однозначно можна встановити 

рівень балансу між публічним і приватним інтересом 

службовця. Саме через це законодавець має прописати 

критерії оцінювання подібних ситуацій. 

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, також 

має свої грані і  здійснюється шляхом: усунення особи від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті в умовах реального чи 

потенційного конфлікту інтересів; застосування 
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зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду 

обсягу службових повноважень особи; переведення особи 

на іншу посаду;  звільнення особи. 

Так, Закон № 1700 зобов'язує суб'єктів 

відповідальності: 

1. вживати заходів щодо недопущення виникнення 

реального, потенційного    конфлікту інтересів; 

2.  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з 

моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися 

про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 

інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності 

у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному 

органі – Національне агентство з питань запобігання 

корупції  чи інший визначений законом орган або 

колегіальний орган, під час виконання повноважень у 

якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

3.  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів; 

4. вживати заходів щодо регулювання реального чи 

потенційного конфлікту інтересів [2]. 

Про наявність окремих прогалин в антикорупційному 

законодавстві свідчить кількість звернень Національного 

агентства з питань запобігання корупції до науковців з 

проханням висловити наукову позицію, зокрема щодо 

суміщення посад особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави чи місцевого самоврядування, щодо 

уточнення співвідношення категорій «близькі особи» і 

«члени сім’ї» суб’єкта декларування, щодо моніторингу 

способу життя декларанта та деякі інші. 

Сьогодні Національне агентство формулює певні 

методичні розробки, але іноді цього замало, необхідним є 

врегулювання відповідних питань на законодавчому рівні. 

Відтак основними завданнями щодо запобігання 

конфлікту інтересів на публічній службі залишається: 
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нормативне закріплення чітких правил врегулювання 

конфлікту інтересів на публічній службі; узгодження ст. 

72-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [3] з положеннями Закону України «Про 

запобігання корупції»; визначення заходів з виявлення 

корупційних ризиків, які можуть спричинити потенційні 

конфлікти з метою їх усунення.  

Проте залишається незмінним факт, що реалізація 

навіть найкращого антикорупційного законодавства 

значною мірою залежить від доброї волі тих, хто його 

застосовує. 

Способи врегулювання конфлікту інтересів мають 

забезпечити своєчасність реагування на порушення 

законодавства і запобігти прийняттю рішень чи вчинення 

дій в умовах існування конфлікту інтересів. Тому, 

пропонується застосовувати вищезазначені способи 

врегулювання конфлікту інтересів у службовій діяльності 

державних службовців. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Життя в епоху науково-технічного прогресу 

урізноманітнюється і ускладнюється. Воно потребує від 

людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, 

гнучкості мислення, швидкого орієнтування і адаптації до 

нових умов, творчого підходу до вирішення великих і 

малих проблем. Промислові і технічні революції принесли 

великі зміни у життя людини. Актуальність теми 

дослідження зумовлена потребою глибшого вивчення 

розвитку творчих аспектів становлення особистості, 

особливо в контексті підвищення конкурентоздатності 

майбутнього працівника на ринку праці. Тому, питання 

розкриття творчого потенціалу людини є 

вагомим пріоритетом освіти. Без розвитку унікальних 

енергетичних, уявних і творчих здібностей життя втрачає 

те, що називається силою особистості – змістовність, 

яскравість, цілеспрямованість, значущість. 

Поняттям творчість охоплюються всі форми 

створення і появи нового на фоні існуючого, стандартного 

[2. 142]. Вочевидь поняття «творчість» тісно пов’язане з 

поняттями «творча діяльність» та «креативність». Творчою 

діяльністю ми вважаємо таку діяльність людини, в 

результаті якої створюється щось нове – чи предмет 

зовнішнього світу, чи побудова мислення, що веде до 

нових знань про світ, або почуття,  що відображуе нове 

ставлення до дійсності [6. 49]. 
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Багатоаспектність вивчення психолого-педагогічних 

проблем креативності слугує доказом зацікавленості 

сучасної науки у феномені творчості і творчого мислення. 

Психологія намагається розглянути особливості творчого 

мислення і діяльності в межах прояву особистістних 

властивостей людини. Дослідники підкреслюють, що в 

житті кожної людини мислення не існує як чисто 

інтелектуальний процес, а невідривно пов’язане з іншими 

психічними процесами, виражаючи настанову пізнання і 

оцінку світу, творчого перетворення дійсності. В цьому 

контексті влучним є вираз Л.С. Виготського, «мислить не 

мислення, мислить людина».[1. 184] 

Відповідно, одним з головних компонентів 

формування творчих здібностей є процес мислення. 

Психологічні характеристики творчого мислення мають 

відмінні типологічні ознаки, що відповідають поведінковій 

моделі осіб. Дослідження творчих осіб, проведені К. 

Тейлором, К. Коксом, Э. Роу дозволили виділити стійкі, 

поведінкові риси, що проявляються архетипічно. Людей з 

яскраво вираженою творчою стратегією мислення 

відрізняє толерантність до невизначеності, готовність до 

зіткнення з перешкодами і їх подоланню, мотивація 

самовдосконалення (інтелектуального, духовного, 

соціального), помірна готовність до ризику, прагнення до 

визнання і готовність трудитися заради визнання. Такі 

люди більш автономні у вибудовуванні своїх взаємодій з 

суспільством, вони, як правило, неконформні, їх відрізняє 

чітка етична позиція, вони можуть володіти деякою 

схильністю до гри, спонтанності поведінки, філософської 

іронії або гумору, вони менш схильні до симптомів 

тривожності і менш ригідні, впевненіші в собі і 

наполегливіші в досягненні мети, стійкіші до стресу. На 

думку дослідників, творча стратегія життя виявляється не 

тільки стратегією саморозвитку, але і стратегією 

виживання в жорстких реаліях сучасності. У контексті 

проблем сучасності і досвіду особи, що реалізовує свій 

індивідуальний план устрою життя, може бути розглянута 
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і концепція актуалізації базових потенціалів людини К. 

Роджерса з її ідеалом «повністю функціонуючої особи», і 

концепція самоактуалізації А. Маслоу з її ієрархічним 

принципом реалізації людських потреб, де вершиною стає 

потреба в самоактуалізації  – розвитку і втіленні своїх ідей, 

здібностей, особової унікальності.  

Таким чином, розвиток креативного мислення може 

розглядатися як фундамент творчої особистості, 

«детермінантою якої виступає творча активність індивіда»; 

креативність як сукупність творчих задатків, умінь 

особистості, що зумовлюють певний рівень і характер 

розвитку творчих якостей особистості, її пізнавальних 

процесів, мислення, знань, умінь і навичок із урахуванням 

певних об’єктивних умов. Креативність як різнобічне 

явище інтегративного характеру не тільки визначає 

об’єктивні перспективи творчого розвитку, а й забезпечує 

функціонування актуальної зони творчої діяльності 

людини. Креативність може виявлятися в різних видах 

діяльності різною мірою; це зумовлено як відмінністю 

засобів реалізації, так і джерелом походження, рівнем 

усвідомлення та її стійкістю. 

Тому, сучасний освітній процес, має розвивати не 

тільки критичне мислення, але і творче мислення, що 

спонукатиме до пошуку нового та генералізації власних 

оригінальних ідей учнем. Навчання більш творчому 

повсякденному мисленню сприятиме кращим результатам 

як у навчанні, так й у професійному житті. 
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Довбань І. М.  

кандидат юридичних наук,  

м. Київ, Україна 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ ТА 

ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, 

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ 

СЛУЖБОВЦЯМИ В УКРАЇНІ 

 

Розбудова України як правової держави передбачає 

ефективне функціонування всіх ланок державного 

механізму загалом й апарату держави зокрема, 

покликаного створювати оптимальні умови для виконання 

головного обов’язку держави, визначеного ст. 3 

Конституції України, щодо утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини. 

Тому в Україні, починаючи з моменту здобуття 

незалежності, тривають процеси реформування (розвитку) 

державної служби, котра являє собою публічну, 

професійну, політично неупереджену діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави. Для 

виконання поставлених завдань визначені спеціальні 

суб’єкти – державні службовці, правовий статус (права, 

обов’язки, гарантії тощо) і завдання (залежно від напрямів 

діяльності) яких визначаються Законом України «Про 

державну службу» та низкою галузевих законів залежно 

від того або іншого напряму формування та реалізації 

державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях, виконання законів, інших 

нормативно-правових актів, відповідних програм тощо. 

Виходячи з поставлених перед державною службою і 

відповідними службовцями завдань, державою й 

суспільством ставляться перед державними службовцями 

підвищені вимоги щодо рівня їхньої компетентності, 

доброчесності й дотримання законності. Це випливає 

насамперед із того, що державні службовці, а особливо 
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керівники категорії «А» (вищий корпус державної служби) 

завдяки особливостям свого соціально-правового статусу 

та наданим державою повноваженням мають можливість 

впливати на значну кількість людей. Зазначений обсяг 

повноважень створює дуалістичну можливість досягати як 

позитивних результатів своєї діяльності, приносячи 

суспільну користь державного й регіонального рівня, так і 

відповідний рівень шкоди від протиправних діянь завдяки 

невиконання, неналежного виконання або різного роду 

зловживань і перевищень своїх службових повноважень. 

Саме тому актуалізується потреба виділення 

державних службовців категорії «А» (вищий корпус 

державної служби), перелік посад яких визначено п. 1 ч. 2 

ст. 6 в особливий вид суб’єктів юридичної 

відповідальності. Тому й не дивно, що діяння «найвищого 

ешелону» державної служби перебувають під 

найсуворішим і прискіпливішим контролем у контексті 

можливого вчинення правопорушень в цій сфері. І тим 

більше будь-яке кримінальне правопорушення, вчинене 

державним службовцем категорії «А» (вищий корпус 

державної служби), є резонансною подією, що завдає 

шкоди не лише безпосереднім потерпілим, а й авторитету 

відповідного органу державної влади. 

Водночас аналіз наявної статистики, яка ведеться 

Міністерством внутрішніх справ, Генеральною 

прокуратурою України щодо вчинення державними 

службовцями категорії «А» кримінальних правопорушень 

свідчить: по-перше, про відсутність самостійної системи 

обліку відповідних діянь за критерієм «суб’єкт злочину – 

державний службовець», оскільки наявна на сьогодні 

система статистичної звітності формується за «статейним 

критерієм» вчинення кримінальних правопорушень; по-

друге, високим рівнем латентності злочинів, що 

вчиняються державними службовцями загалом і особливо 

категорії «А», що пояснюється низкою об’єктивних 

(насамперед небажанням оприлюднювати інформацію, що 

може дискредитувати авторитет того чи іншого 
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державного органу) і суб’єктивних (наявність прихованих і 

позаслужбових зв’язків відповідної категорії державних 

службовців із правоохоронними органами, наявність 

спільних, «взаємовигідних» інтересів тощо) чинників. 

Також наявна проблема вчинення державними 

службовцями категорії «А» злочинів посилюється тим, що 

в деяких випадках вони, маючи так зване «право 

останнього підпису» несуть відповідальність за 

управлінське рішення, що є спільним результатом роботи 

підлеглих (помічників, радників, керівників підлеглих 

структурних підрозділів) і часто на перевірку такого 

рішення в умовах терміновості ситуації немає часу. У 

такому разі актуалізується такий напрям, що буде 

висвітлено в нашому дослідженні, як суб’єктивні ознаки 

злочинів, що вчиняються державними службовцями. 

Залишається малодослідженою й остаточно 

невирішеною і проблема щодо гарантій захисту керівника 

державної служби в системі заходів запобігання злочинам. 

Справа в тому, що на сьогодні в Україні функціонує ціла 

система державних органів (органи державного бюро 

розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України), що здійснюють контроль за діяльністю 

відповідної категорії державних службовців. Часто дії 

таких осіб під час провадження відповідних заходів 

виходять за межі режиму законності, створюючи таким 

чином перешкоди для належного виконання державними 

службовцями категорії «А» посадових обов’язків та 

дискредитуючи відповідні державні органи. 

Особливої актуальності обрана тема дослідження 

набуває в умовах реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини (затвердженої Указом Президента України 

від 25 серпня 2015 р. № 501/2015), Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року 

(затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р) та плану заходів з 

її реалізації на 2019–2021 роки (схваленого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 
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2016 р. № 474), положення яких орієнтовано: по-перше, на 

зміцнення національної безпеки, подолання економічної 

кризи, реформування державного управління; по-друге, на 

об’єднання суспільства довкола розуміння цінності прав і 

свобод людини, які захищаються на основі принципу 

рівності та без дискримінації; по-третє, на забезпечення 

пріоритетності прав і свобод людини як визначального 

чинника під час визначення державної політики, прийняття 

рішень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування; по-четверте, на запровадження 

системного підходу до виконання завдань та забезпечення 

узгодженості дій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері прав і свобод людини, 

створення в Україні ефективного (доступного, зрозумілого, 

передбачуваного) механізму реалізації та захисту прав і 

свобод людини; по-п’яте, на модернізацію державної 

служби та управління людськими ресурсами. 

Теоретико-прикладні проблеми функціонування 

державної служби й роботи державних службовців 

розробляли українські вчені-адміністративісти Д. В. Балух, 

О. М. Бандурка, О. О. Бандурка, Ю. П. Битяк, 

Ф. В. Бортняк, І. Е. Данильєва, К. М. Зубов, А. В. Кірмач, 

В. Р. Кравець, О. О. Кравченко, О. В. Литвин, 

У. І. Ляхович, А. В. Матіос, С. М. Одегова, 

О. М. Охотнікова, О. С. Продаєвич, В. А. Яцюк та ін. 

Серед зарубіжних учених проблем функціонування 

державної служби слід зазначити праці Р. В. Андрюшкіна, 

К. Г. Бабелюк, О. О. Гришковця, В. С. Груздєва, 

М. Г. Кіржиманова, О. В. Клімкіної, М. О. Ковальчук, 

В. А. Козбаненка, В. І. Колеснікової, С. П. Мінасяна, 

Н. В. Новосьолової, Д. Нямцерена, О. А. Овсепяна, 

О. М. Позднишова, О. В. Сєргєєва, І. А. Смагіної, 

І. А. Станкевича, Ю. В. Туркової, І. В. Черепанової, 

О. В. Чуєва, С. О. Шушпанова, В. М. Юрченка та ін. 

Наукові доробки вищепоіменованих вітчизняних і 

зарубіжних учених заклали методологічне підґрунтя при 

дослідженні розроблюваної проблематики. 
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Окремі кримінально-правові та кримінологічні засади 

функціонування державної служби, кримінальної 

відповідальності державних службовців, кримінологічну 

характеристику й запобігання злочинам, у яких суб’єктом 

вчинення є державний службовець (службова особа) були 

обʼєктами уваги низки наукових досліджень низки 

українських учених, таких як: П. П. Андрушко, 

В. С. Батиргареєва, І. Г. Богатирьов, М. Г. Вербенський, 

П. А. Воробей, В. О. Глушков, В. В. Голіна, 

Б. М. Головкін, В. К. Грищук, І. М. Даньшин, 

С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, О. М. Джужа, 

В. М. Дрьомін, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, 

А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, 

В. В. Коваленко, О. Г. Колб, І. М. Копотун, 

О. М. Костенко, І. П. Лановенко, О. М. Литвак, 

О. М. Литвинов, О. А. Мартиненко, П. П. Матишевський, 

М. І. Мельник, В. А. Мисливий, П. П. Михайленко, 

A. А. Музика, В. І. Осадчий, А. В. Савченко, В. В. Сташис, 

В. Я. Тацій, В. О. Туляков, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, 

В. І. Шакун, Н. М. Ярмиш, О. Н. Ярмиш, С. С. Яценко та 

ін. Серед зарубіжних дослідників зазначені проблеми 

розробляли О. Я. Асніс, Л. В. Багрій-Шахматов, 

А. Г. Безверхов, Б. В. Волженкін, А. І. Долгова, 

С. В. Ізосімов, І. І. Карпець, В. М. Кудрявцев, В. В. Лунєєв, 

В. К. Максимов, М. В. Ремізов, О. В. Старков, 

О. В. Тарасова, А. В. Шнітєнков, І. М. Юзефович та ін. 

Однак наявні наукові розробки безпосередньо не 

стосувалися комплексного кримінально-правового та 

кримінологічного аналізу злочинів, що вчиняються 

державними службовцями категорії «А» (передусім після 

2015 р. – в умовах дії нового Закону України «Про 

державну службу»), а саме: дослідження категорій 

«державна служба» та «державний службовець» як 

об’єктів кримінологічного дослідження; надання 

кримінально-правової та кримінологічної характеристик 

злочинів, що вчиняються державними службовцями, в 

тому числі враховуючи специфіку осіб, які обіймають 
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посади державної служби найвищої категорії (категорії 

«А»); розроблення правового та організаційного 

забезпечення запобігання злочинам, що вчиняються 

державними службовцями; формулювання системи 

(загальносоціальних, спеціально-кримінологічних, 

індивідуальних, а також віктимологічних) заходів 

запобігання злочинам, що вчиняються державними 

службовцями; вироблення гарантій захисту керівника 

державної служби в системі заходів запобігання злочинам; 

аналіз зарубіжного досвіду запобігання злочинам, що 

вчиняються державними службовцями, та обґрунтування 

перспектив його впровадження в Україні. 

Вирішення окресленого кола проблемних питань 

надасть можливість істотно вдосконалити теоретико-

правові та організаційні засади запобігання злочинам, що 

вчиняються державними службовцями в Україні, значно 

посилити антикриміногенний вплив на різні форми їх 

вияву, враховуючи категорії посад державної служби. 

Таким чином, безумовна важливість, актуальність і 

складність теоретичних та прикладних проблем 

запобігання злочинам, що вчиняються державними 

службовцями в Україні, а також необхідність розроблення 

практично спрямованих пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення науково-прикладних засад запобігання 

злочинним виявам у сфері державної служби зумовлюють 

необхідність проведення відповідного наукового 

дослідження. 
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Дрижак Я.І. 

 завідувач сектору вибухотехнічних та 

пожежотехнічних досліджень  

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

Мельник Є.П. 

 старший судовий експерт-вибухотехнік сектору 

вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень 

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

Киричек Є.М. 

 судовий експерт-вибухотехнік сектору 

вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень 

Чернігівського НДЕКЦ МВС. 

 

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

ВЕДУТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛАХ ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, ЯКІ МОЖЛИВО 

ВИКОРИСТАТИ СУДОВОМУ ЕКСПЕРТУ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ З ВИРІШЕННЯМ ПИТАННЯ ЩОДО 

ДІЙ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

ТА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

Дослідження ефективності дій підрозділів пожежно-

рятувальної служби має базуватись на аналізі тих чи інших 

дій з урахуванням фактичного  і необхідного часу на їх 

здійснення. 

Раніше не було окремої методики з даного питання, 

але зараз ми її вже маємо. Це Методика дослідження дій 

особового складу органів управління та пожежно-

рятувальних підрозділів під час проведення пожежно-

технічної експертизи, яка розроблена Харківським НДІСЕ 

Міністерства юстиції України, реєстраційний код 10.8.34. 

Але, на сьогоднішній день, деякі нормативні 

документи, на які є посилання у даній методиці, втратили 

чинність, що може поставити під сумнів висновок експерта 

при її використанні.  

Так, Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів 
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управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, затверджений наказом МНС України 

від 13.03.2012 № 575, втратив чинність у зв’язку із 

набуттям чинності (27.07.2018) наказу МВС України від 

26.04.2018 № 340 "Про затвердження Статуту дій у 

надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та 

Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння 

пожеж" зареєстрований в Мін'юсті 10.07.2018 за № 

801/32253, яким затверджено Статут дій у надзвичайних 

ситуаціях + додаток та  Статут дій під час гасіння пожеж + 

додаток [2]. 

Також в даній методиці є посилання на Справочник 

руководителя тушения пожара (В.П.Иванников, П.П.Клюс. 

— М. : Стройиздат, 1987. — 288 с.) [1], який видавався ще 

за часів СРСР, а на сьогоднішній день УкрНДІЦЗ виданий 

новий Довідник керівника гасіння пожежі – Київ, ТОВ 

«Література-Друк» 2016 – 320 с.  

Тому, є необхідність при проведенні експертиз за 

даним напрямком користуватися зазначеними вище 

документами та додатково вказувати їх у переліку 

використаних методик та інформаційних джерел. 

Нижче наведений приблизний перелік інформаційних 

джерел та  документів, що на сьогоднішній день ведуться в 

пожежно-рятувальних підрозділах та які можливо 

використовувати при проведенні досліджень щодо 

встановлення правильності дій підрозділів під час гасіння 

пожежі [3]. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

1 Аудіозаписи 
повідомлень про 

Відповідно до керівних 

документів пожежно-

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%A1%20%D0%A6%D0%97.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%A1%20%D0%A6%D0%97.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%A1.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

виникнення пожеж 

та інформацію з 

місця події (у разі 

наявності аудіо 

реєстраторів на ОКЦ 

та ПЗЧ підрозділів). 

рятувальної служби, всі 

пункти зв’язку частин 

повинні бути обладнані аудіо 

реєстраторами телефонних 

розмов та інформації, що 

передається по радіостанціях. 

Дана інформація дає 

можливість встановити 

точний час надходження 

повідомлення про пожежі, 

обстановку з місця події та 

інше. Але хочу зазначити, що 

термін зберігання даної 

інформації обмежений і 

залежить від характеристик 

комп’ютерного обладнання 

(серверів). 

2. Розклад виїзду 

(складається для 

населених пунктів, в 

яких дислокується 2 

і більше пожежно-

рятувальних 

підрозділи) 

Кількість основної та 

спеціальної техніки що 

необхідно залучати для 

гасіння пожеж по першому 

виклику або за вимогою 

керівника гасіння пожежі 

(далі – КГП) 

3 План залучення 

сил та засобів для 

гасіння пожеж на 

території району 

 

Складається кожний рік, 

погоджується з усіма 

суб’єктами реагування (які 

згідно даного плану 

залучаються) і 

затверджується 

розпорядженням РДА. 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

Визначає яку кількість та вид 

техніки необхідно залучати 

для гасіння пожеж по 

першому виклику в 

конкретному населеному 

пункті району 

4 Обласний план  

залучення сил та 

засобів на гасіння 

пожеж та надання 

допомоги у 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій на 

території області 

Затверджується наказом 

начальника обласного 

гарнізону ОРС ЦЗ та визначає 

перелік техніки пожежно-

рятувальниї підрозділів 

ДСНС, що за вимогою КГП 

або рішенням оперативного 

чергового ОКЦ можуть бути 

залучені для гасіння пожеж на 

території сусідніх районів. 

5 План взаємодії 

щодо надання 

взаємної допомоги 

під час ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій та гасіння 

пожеж на 

територіях сусідніх 

обласних гарнізонів 

оперативно-

рятувальної 

служби цивільного 

захисту 

Затверджується спільним 

наказом начальників 

обласних гарнізонів ОРС ЦЗ 

та погоджується ДСНС. 

Визначає підстави, для 

залучення та які сили і засоби 

з сусіднього Гарнізону 

можуть бути залучені для 

виконання завдань 

6 Книга служби Складається з листів наряду 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

пожежно-

рятувального 

підрозділу (аркуш 

наряду на службу) 

на службу, який заповнюється 

і затверджується щоденно. В 

листі наряду на службу 

зазначається кількість та 

П.І.Б. особового складу, який 

заступив на службу, кількість 

та вид техніки в 

оперативному розрахунку та 

резерві, наявність та кількість 

апаратів захисту органів 

дихання, дані про всі виїзди 

(гасіння пожеж, ліквідацію 

НС, заняття, тощо), кількість 

та вид пожежних рукавів, що 

використовувалися при 

роботі, дані про несправність 

джерел протипожежного 

водопостачання в районі 

обслуговування 

7 Журнал пункту 

зв’язку частини 

Зазначається інформація з 

часовими показниками про 

всі виїзди підрозділу та 

інформація з місця події, 

також зазначається куди, яка, 

та в який час інформація 

передавалася диспетчерами і 

хто її прийняв 

8 Картка 

оперативно-

тактичних дій 

Складається в пожежно-

рятувальних підрозділах після 

пожежі. В ній зазначається: 

- Загальна інформація 



 70 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

(дата, адреса, час, 

характеристика об’єкта, 

характеристика місця 

виникнення пожежі, дані про 

осіб, що виконували 

обов’язки КГП, дії КГП); 

- Хронологія дій по 

гасінню пожежі із 

зазначенням часу, обстановки 

та опису оперативних дій; 

- Загальну інформацію 

про залучені сили та засоби; 

- Умови, що зумовили 

розвиток пожежі; 

- Явища, що 

спостерігалися під ачс 

пожежі; 

- Обставини, які 

ускладнювали гасіння пожеж. 

Також до розділу 2 Картки 

обов’язково складаються 

схеми організації гасіння 

пожежі на момент локалізації, 

ліквідації та прибуття 

кожного КГП. 

9 Оперативні плани 

пожежогасіння на 

об’єкти 

Складаються на об’єкти, 

перелік яких затверджується 

начальником гарнізону ОРС 

ЦЗ за №3 та №2. В планах 

зазначається найменування 

об’єкта, адреса, маршрут 

слідування, номер (ранг) 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

виклику, контактна 

інформація представників 

об’єкта. Оперативно-тактична 

характеристика об'єкта 

включає інформацію про: 

загальні відомості про об'єкт, 

пожежне  навантаження, 

системи забезпечення 

пожежної безпеки, 

характеристики інженерного 

обладнання, прогнозування 

розвитку пожежі, 

характеристику 

водопостачання 

(внутрішнього і зовнішнього), 

організацію проведення 

рятувальних робіт, 

організацію гасіння пожежі, 

розрахунок сил і засобів при 

гасінні пожежі, розташування 

сил та засобів, вимоги 

безпеки праці.  

Додатки: Рекомендації 

керівнику гасіння пожежі, 

рекомендації начальнику 

тилу, рекомендації 

начальнику оперативної 

дільниці (для кожної дільниці 

окремо), рекомендації 

відповідальному за безпеку 

праці. Аркуш коригування 

оперативного плану 



 72 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

пожежогасіння. Аркуш 

відпрацювання оперативного 

плану пожежогасіння. 

Графічна частина: План-

схема об'єкта (ситуаційний 

план), плани поверхів, горищ, 

підвалів. 

10 Оперативні картки 

пожежогасіння на 

об’єкти 

Складаються на об’єкти, 

перелік яких затверджується 

начальником гарнізону ОРС 

ЦЗ. В картках зазначається 

найменування об’єкта, адреса, 

контактна інформація 

представників об’єкта, 

маршрут слідування, 

найменування та кількість 

підрозділів, що залучаються 

по першому повідомленню, 

кількість людей (в денний та 

нічний час), коротка 

оперативно-тактична 

характеристика об’єкта, 

наявність небезпечних 

речовин, характеристики 

енерго- та водопостачання, 

схема об’єкта та схеми 

поверхів, горищ, підвалів. 

Аркуш коригування та 

відпрацювання 

11 Оперативні картки 

пожежогасіння на 

Складаються на всі населені 

пункти у районі 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

сільські населені 

пункти 

обслуговування. У текстовій 

частині вказується: 

найменування сільського 

населеного пункту; телефон 

адміністрації; вид наявної 

пожежної охорони (місцева 

пожежна охорона, ДПД тощо) 

та її технічна оснащеність; 

маршрут слідування; відстань 

до найближчого пожежно-

рятувального підрозділу 

ДСНС; наявність та стан 

вододжерел у даному 

сільському населеному 

пункті; розташування 

вододжерел, не вказаних у 

ситуаційному плані; коротка 

характеристика найбільш 

важливих об'єктів; сили та 

засоби, що залучаються на 

гасіння пожежі, порядок і 

можливий час їх 

зосередження; особливості 

оперативно-тактичної 

характеристики сільського 

населеного пункту. 

За необхідності конкретні 

рекомендації КГП щодо 

застосування перших 

прибулих підрозділів і 

пристосованої для гасіння 

пожежі сільськогосподарської 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

та іншої техніки, організації 

та ведення рятувальних робіт 

(евакуювання людей, тварин), 

а також захисту і 

евакуювання матеріальних 

цінностей. 

У графічній частині 

наводиться ситуаційний план 

сільського населеного пункту, 

виконаний відповідно до 

генплану забудови, із 

зазначенням: планування і 

характеру його забудови з 

вказанням напрямків до 

сусідніх населених пунктів; 

розташування найбільш 

важливих об'єктів (дитячих 

дошкільних закладів, шкіл, 

лікарень, магазинів, 

агропромислових комплексів 

тощо); проїзних шляхів, 

вододжерел; небезпечних 

ділянок можливого переходу 

лісових і торф'яних пожеж на 

об'єкти і житлові будинки; 

інших відомостей, які є 

важливими для організації 

гасіння можливих пожеж. 

Аркуш відпрацювання та 

коригування. 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при проведенні 

експертизи 

Оперативно-службова документація штабу 

пожежогасіння: 

12 Оперативна 

обстановка під час 

гасіння пожежі 

Зазначаються: об’єкт, 

адреса, дата, час, обстановка 

про пожежу, час локалізації, 

ліквідації, кількість 

врятованих (загиблих), 

перелік інших служб, що 

залучені, оперативний час, 

облік інформації та 

розпоряджень, облік 

залучених пожежно-

рятувальних підрозділів, 

облік оперативних дільниць, 

облік керівництва та 

оперативних групп 

13 Схема 

розташування сил 

та засобів  

Складається штабом 

пожежогасіння на різні 

періоди часу (подачі першого 

ствола, локалізації, ліквідації 

та кожного КГП) 

 

Проаналізувавши зазначені вище інформаційні 

джерела та документи можна отримати необхідну 

інформацію про залучені сили і засоби, порядок дій 

пожежно-рятувальних підрозділів, про дії та 

розпорядження КГП під час гасіння пожеж та роботі з 

документами оперативного реагування.  

При цьому, даний перелік не є вичерпним і може 

змінюватись в залежності від запитань, що ставляться на 

вирішення пожежно-технічної експертизи, набуття 

чинності нових або втрати чинності старих нормативних 
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документів. 

Окремо необхідно зупинитися на моменті наявності 

допусків у особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів на право виконання обов’язків керівника 

гасіння пожежі.  

Відповідно до пункту 1 глави 9 Статуту дій під час 

гасіння пожеж, затвердженого наказом МВС України від 

26.04.2018 № 340, КГП можуть бути посадові особи 

органів управління та підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які 

отримали (підтвердили) в установленому порядку допуск 

до самостійного виконання обов’язків КГП [2]. 

Але необхідно зазначити, що на сьогоднішній день 

порядок отримання (підтвердження) допуску посадових 

осіб органів управління та підрозділів гарнізонів ОРС 

ЦЗ до самостійного виконання обов’язків КГП 

відсутній, а допуски, що видавалися до моменту 

закінчення дії попереднього Статуту (27.07.2018), мали 

термін дії 2 роки. 

Також сьогодні, у зв’язку із активним процесом 

децентралізації влади та утворенням територіальних 

громад, ми можемо спостерігати створення значної 

кількості підрозділів місцевої пожежної охорони. 

Але, у зв’язку із втратою чинності Положення про 

місцеву пожежну охорону, яке було затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 

202 (згідно ПКМУ від 30.12.2015 № 1171), їх діяльність 

нормативно, крім статті 62 Кодексу цивільного захисту 

України, якою визначено ким утворюється МПО, її 

фінансування, можливість співфінансування, ким 

розробляється та погоджується положення про МПО, не 

регламентована [4]. 

Тобто питання надання допуску до керівництва 

гасінням пожеж, порядок підготовки персоналу МПО, 

ведення документації МПО на сьогодні не регламентоване 

і залишається відкритим. 

 

 

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf


 77 

Список використаних джерел 

1. Методика дослідження дій особового складу 

органів управління та пожежно-рятувальних підрозділів 

під час проведення пожежно-технічної експертизи яка 

розроблена Харківським НДІСЕ Міністерства юстиції 

України. Реєстраційний код 10.8.34. 

2. Статуту дій органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під 

час гасіння пожеж, затверджений наказом МВС від 

26.04.2018 № 340, зареєстрованим в Мін'юсті 10.07.2018 за 

№ 801/32253.  

3. Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та 

караульної служб в органах управління і підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
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https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
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ІНОЗЕМНИЙ СУД ЯК ОРГАН ЦИВІЛЬНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПРОБЛЕМНІСТЬ 

 

Конституційною гарантією ст. 55 Основного Закону 

України проголошено «право на звернення за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна, після 

використання всіх національних засобів правового 

захисту» [1].  

Питання про визнання та виконання рішень 

іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів в 

Україні та про надання дозволу на примусове виконання 

рішень третейських судів в цивільному судочинстві 

досліджувалися  в науці до 15 грудня 2017 року І. 

Венедіктовою, А.Волковим, Н. Керноз, Н.Костюком, 

А.Мисишиним. 

Наразі, виникла необхідність у аналізі нових норм 

Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 

України, Кодекс) [2], що регулюють діяльність іноземного 

суду як органу юрисдикції, а також у переосмисленні його 

впливу на національне правосуддя. 

Проблемним питанням щодо законодавчого 

закріплення іноземного суду як нововведеного органу 

цивільної юрисдикції та відмежування його від суміжних 

понять автором досліджувалося [3, с. 92-95]. 
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15 грудня 2017 набув чинності Закон України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів». По суті, кожен з цих кодексів 

викладений у оновленій редакції, що істотно відрізняється 

від змісту раніше діючих процесуальних норм щодо 

законодавчого закріплення інституту юрисдикції. 

Однією з новел, що закріплена в ст. 22 Цивільного 

процесуального кодексу України, стала норма відповідно 

до якої: «у випадках, встановлених законом або 

міжнародним договором, ратифікованих Верховною Радою 

України спір, який відноситься до юрисдикції загального 

суду, може бути переданий за угодою сторін на вирішення 

суду іншої держави» [2].  

Також новелами цивільного процесуального 

законодавства України, якими закріплюються 

повноваження впливу іноземного суду, є: 

1) визначаючи предметну та суб’єктну юрисдикцію, 

у ч. 8 ст. 19 ЦПК України передбачено, що справи про 

оскарження рішень третейських судів, про видачу 

виконавчих листів на примусове виконання рішень 

третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу, а також про визнання та надання 

дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу, іноземного суду відносяться до юрисдикції 

загальних судів; 

2) відповідно до ч. 8 ст. 95 ЦПК України «іноземний 

офіційний документ, що підлягає дипломатичній або 

консульській легалізації, може бути письмовим доказом, 

якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні 

офіційні документи визнаються письмовими доказами без 

їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України» - виникає запитання що це за 

випадки?  
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3) відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 114 ЦПК України 

учасники справи мають право подати до суду висновок 

експерта у галузі права щодо: змісту норм іноземного 

права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим 

тлумаченням, практикою застосування і доктриною у 

відповідній іноземній державі; 

4)  у п. 5 ч. 1 ст. 186 ЦПК України вказано, що суддя 

«відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо є 

рішення суду іноземної держави, визнане в Україні в 

установленому законом порядку, щодо спору між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав»;  

5) відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 253 ЦПК України суд 

має право: «зупинити провадження у справі у випадку 

звернення із судовим дорученням про надання правової 

допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів 

до іноземного суду або іншого компетентного органу 

іноземної держави» в строки регламентовані в п. 12 ч. 1 ст. 

253 Кодексу «до надходження відповіді від іноземного 

суду або іншого компетентного органу іноземної держави 

на судове доручення про надання правової допомоги, 

вручення виклику до суду чи інших документів»; 

6) відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 468 Кодексу: якщо 

раніше ухвалене рішення суду України у спорі між тими 

самими сторонами, з того самого предмета і на тих самих 

підставах, що набрало законної сили, або якщо у 

провадженні суду України є справа у спорі між тими 

самими сторонами, з того самого предмета і на тих самих 

підставах, яка порушена до часу відкриття провадження у 

справі в іноземному суді - якщо міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, такі випадки не передбачено, у 

задоволенні клопотання може бути відмовлено[2]. 

У Главі 1 з назвою «Визнання та звернення до 

виконання рішення іноземного суду, що підлягає 

примусовому виконанню» Розділу IX ЦПК України 

«Визнання та виконання рішень іноземних судів, 
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міжнародних комерційних арбітражів в Україні, надання 

дозволу на примусове виконання рішень третейських 

судів» деталізуються умови визнання та виконання 

рішення іноземного суду (ст. 462);  строки пред’явлення 

його до примусового виконання (ст. 463); суди, що 

розглядають справи про надання дозволу на його 

примусове виконання (ст. 464); порядок подання 

клопотання про надання дозволу на його примусове 

виконання (ст. 465); вимоги до клопотання про надання 

дозволу (ст. 466); розгляд клопотання про надання дозволу 

(ст.467); підстави для відмови у задоволенні клопотання 

про надання дозволу (ст. 468); оскарження ухвали суду (ст. 

469); звернення до примусового виконання рішення 

іноземного суду (ст. 470 ЦПК України). 

У Главі 2 з назвою «Визнання рішення іноземного 

суду, що не підлягає примусовому виконанню» Розділу IX 

ЦПК України всього три статті, якими врегульовано умови 

визнання такого рішення (ст. 471), порядок подання 

клопотання про визнання такого рішення (ст. 472) та 

розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду 

(ст. 473 Кодексу).  

Порівнюючи змінену редакцію ЦПК України з 

попередньою, можна зазначити, що оновлений розділ IX 

повністю дублює Розділ VIII з назвою «Про визнання та 

виконання рішень іноземних судів в Україні», що існував 

до 15 грудня 2017 року. 

Щодо саме іноземного суду як нововведеного органу 

цивільної юрисдикції, то в Україні ще не має прецедентів 

застосування статті 22 ЦПК України в національному 

судочинстві.  

Таким чином, уявляється можливим констатувати, 

що до цивільного процесуального законодавства України 

були внесені значні зміни, які визначають та 

конкретизують засади визнання рішень суду іноземної 

держави, але не положення які необхідні для звернення до 

іноземного суду. Хоча вже не має потреби у використанні 

всіх національних засобів судового захисту для передачі 
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спору до іноземного суду, оскільки це може здійснюватися 

за угодою сторін, але у випадках встановлених законом 

або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, які на законодавчому 

рівні так і не виписані.  

Отже, існує необхідність визначення категорій справ, 

які можуть бути вирішені іноземним судом як органом 

цивільної юрисдикції. Саме тому гальмується реалізація 

статті 22 Цивільного процесуального кодексу України 

щодо можливості звернення до іноземного суду як 

нововведеного органу цивільної юрисдикції та нової 

перспективи в цивільному судочинстві. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

Інформація відіграє значну роль у життєдіяльності 

будь-якої людини, соціуму та держави в цілому. Без 

належного визначення статусу інформації, її різновидів, 

правового режиму, регламентації порядку допуску до 

інформації, меж її використання, а також захисту 

приватних і публічних інтересів під час порушення 

встановленого порядку її отримання та поширення 

побудова правової держави неможлива. Правовідносини у 

сфері інформації регулюються нормами багатьох галузей 

права, таких як конституційне, цивільне, кримінальне, 

адміністративне та трудове право.  

Паралельно з розвитком суспільства відбувається і 

розширення ролі та значення інформаційних відносин. У 

зв’язку з розвитком інформаційних технологій з’являються 

нові засоби доступу до інформації, її збору й переробки. 

На даний момент кожна особа може знайти потрібні їй 

відомості й забезпечити їх використання для своїх власних 

потреб. За таких умов нагальним завданням вітчизняної 

правової системи є ефективне регулювання відносин, які 

виникають у зв’язку з використанням інформації. 

А. О. Кодинець зазначає, що поняття інформації в 

юридичній науці – це проблема, яка потребує свого 

розв’язання в межах, що, по-перше, відповідають 

уявленням про неї в інших галузях знань і, по-друге, має 
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зайняти місце відповідно до прийнятих в юриспруденції 

категорій [1, c. 112].  

Інформація  - це будь-які відомості та/або дані, які 

можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді, саме таке тлумачення 

терміну надає ст. 200 Цивільного кодексу (далі - ЦК) 

України [2].  

Важливим є питання розбіжностей у визначенні 

поняття «інформації» між науковцями та законодавцем. 

Перші розглядають поняття у більш ширшому форматі, 

аніж законодавець. Так, О. О. Кулініч визначає 

інформацію як задокументовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що мали або мають місце у 

суспільстві, державі та навколишньому середовищі [3, c. 

127].  

Інформацію також можна визначити як знакові 

комбінації у формі відомостей та/або даних, що є 

об’єктами публічного або приватного інтересу [4, с. 76]. 

Пануючі у закордонних учених точки зору щодо 

інформації добре систематизував Ф. Махлуп: 

1) інформація - процес передачі знань, сигналу чи 

повідомлення; 

2) інформацією є поточні дані про перемінні 

величини в деякій галузі діяльності, систематизовані 

відомості щодо основних причиних зв"язків, котрі 

містяться у знанні як понятті більш загального класу, по 

відношенню до якого інформація є підлеглою; 

3) інформацією є знання, які передані кимось іншим 

чи набуті шляхом власного дослідження чи вивчення; 

4) інформацією є знання про якусь особу подію, 

випадок чи щось подібне. [4, с.36-37]. 

Проаналізувавши вище надані визначення, на нашу 

думку, під поняттям «інформація» необхідно розуміти як 

задокументовані чи публічно оголошені відомості про 

явища чи події, що мали чи мають місце у суспільстві, 

державі та навколишньому середовищі та зберігаються на 

матеріальних носіях чи в електронному вигляді. Вважаємо, 
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що таке визначення максимально відображає ті ознаки, які 

притаманні інформації та має бути закріплене у ст. 200 ЦК 

України. 

Відповідно до ст. 177 ЦК України інформація є 

об’єктом цивільних прав. Законодавець поширює також на 

інформацію положення щодо оборотоздатності об’єктів 

цивільних прав, оскільки вона як об’єкт цивільних прав 

може вільно відчужуватись або переходити від однієї 

особи до іншої в порядку правонаступництва чи 

спадкування або іншим чином, якщо вона не вилучена із 

цивільного обороту, не обмежена в обороті або не є 

невід’ємною від фізичної чи юридичної особи (ст. 178 

ЦКУ). Інформація з огляду на її поширеність посідає 

особливе місце в системі цивільних прав. Правовий режим 

окремих видів інформації визначається спеціальними 

актами цивільного законодавства, які враховують її 

особливість та визначають співвідношення публічних і 

приватних інтересів під час її пошуку, збирання, 

зберігання, переробки, поширення й використання. 

За своєю правовою природою інформація є 

подільною, споживною, рухомою категорією, наділеною 

індивідуально визначеними ознаками речі, і за певних 

умов може приносити її володільцю дохід. 

Інформація має певні властивості, що відрізняють її 

від інших об’єктів цивільного права, а саме наступні. 

Першою властивістю є її нематеріальність, оскільки вона 

не представляє собою об’єкт матеріального світу. 

Інформація може "пережити" свій матеріальний носій, 

якщо такий є, і в разі його знищення  залишитись у пам'яті 

людей, а може, навпаки, втратити значення до моменту 

знищення матеріального носія чи його зникнення, тобто 

втратити свою цінність. Наступною ознакою є 

змістовність, яка полягає у наповненості певним змістом 

[5, c. 241]. Інформація як нематеріальне благо містить у 

своїй внутрішній структурі будь-які відомості, які являють 

собою сукупність певних думок, знань, ідей. Вони, 

відбиваючись в людській свідомості, можуть змінюватися, 
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наповнюючи інформацію новим змістом, тобто є 

прообразом для інформації [6, c. 250].  

Важливою ознакою є загальнодоступність 

інформації, що розкривається  у вільному доступі до неї 

без будь-яких правових обмежень. Але слід зазначити, що 

вільний доступ виступає не єдиною ознакою 

загальнодоступної інформації, оскільки поняття повинно 

розглядатися в широкому розумінні. В такому випадку 

необхідно зазначити всі правові властивості 

загальнодоступної інформації, а ними є: право вільно 

збирати загальнодоступну інформацію; право зберігати 

загальнодоступну інформацію; право використовувати 

загальнодоступну інформацію; право поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 

власний вибір. В тій сукупності ознак інформація 

представлена в ст. 34 Конституції України [7].  

Отже, спеціальними властивостями, характерними 

для інформації як об’єкта цивільних прав, є: 

нематеріальність, змістовність, трансформованість у інші 

нематеріальні об’єкти цивільних прав, здатність до 

фіксації на матеріальних носіях інформації, змінний 

характер форми інформації (динамічність та статичність) 

та відокремленість. 

За видами цивільно-правових відносин, до яких 

належить той чи інший вид інформації, інформацію 

запропоновано класифікувати на такі типи: 1) інформацію, 

яка є самостійним особливим об’єктом цивільних прав 

(відомості та інші види інформації, що не належать до двох 

інших типів); 2) інформацію як об’єкт виключних прав 

інтелектуальної власності (твори); 3) інформацію як об’єкт 

особистих немайнових прав (особисте немайнове благо) [8, 

с. 214].  

Кожний об’єкт цивільних прав має властивості 

задовольняти ті чи інші потреби учасників цивільних 

правовідносин. Характер таких потреб, як і способи їх 

задоволення, може бути різним та залежить від 

конкретного різновиду інформації і її правового режиму.  
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Отже, підсумовуючи вищевикладене приходимо до 

висновку, що інформація є благом особливого роду, яке 

відрізняється від усіх раніше відомих праву благ за 

багатьма критеріями, що ще недостатньо досліджені й 

вимагають подальших розробок як у сфері загальної теорії 

права, так і в цивільному праві.  
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ІНСТИТУТ ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВИ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

Інституту визнання в науці міжнародного права 

приділено велику увагу. І це цілком природно, тому що він 

безпосередньо пов'язаний зі змінами в міжнародному 

правопорядку і особливо з міжнародною 

правосуб'єктність. За останні півстоліття з'явився ряд 

монографій, присвячених різним аспектам визнання Але, 

незважаючи на це, все ще можна почути про те, що це 

інститут «невловимий», «сумнівний», навіть «викликає 

роздратування» Дійшло до того, що деякі юристи 

називають визнання «великим невідомим». Не бракує в 

конструкціях, які в кінцевому рахунку зводяться до 

напівзаперечення або повного заперечення юридичного 

характеру визнання часто бачать в ньому лише акт 

політичного компромісу. Рідко який-небудь з інститутів 

міжнародного права викликав стільки суперечливих 

суджень і, як справедливо було помічено, непотрібних 

суперечок. 

У доктрині немає єдиної думки навіть з приводу 

самого поняття визнання. Одні вважають, що це акт 

держави, за допомогою якого вона констатує наявність 

певного факту або ситуації або висловлює свою згоду з 

діями інших держав та інших суб'єктів міжнародного 

права. Інші відносять визнання до односторонніх актів, в 

силу яких «держава вважається такою, що визнала 

відповідні зміни в міжнародному правовому порядку». 

Деякі автори вважають, що визнання відноситься до так 

званих супраінстітутам, що належать одночасно до систем 

внутрішньодержавного і міжнародного права, хоча, 

зрозуміло питома вага визнання в окремих галузях 
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міжнародного права різна. Особливо велику роль воно 

відіграє в праві міжнародної правосуб'єктності і тому 

розглядається в розділах курсів міжнародного права, 

присвячених цьому питанню. Але в спеціальних 

монографіях визнання іноді виділяється з різних галузей 

міжнародного права і розглядається; як окрема юридична 

категорія. Так, деякі вчені вважають визнання 

декларативним актом про реально існуючому об'єкті 

(положенні, факт) і підкреслюють, що в цій іпостасі воно 

входить в односторонні акти, що містять якби два 

елементи: суб'єктивний (волю визнає) і об'єктивний - 

реально існуючий об'єкт, який потрібно визнати. 

Підсумовуючи різні точки зору, можна відзначити, 

що під визнанням в міжнародному праві розуміється 

односторонній акт держави (суб'єкта міжнародного права), 

за допомогою якого констатується наявність певного 

юридично значущого факту або ситуації, висловлюється 

згода держави з юридично значущими і міжнародно-

правомірними діями інших держав чи інших суб'єктів 

міжнародного права. 

Нові держави виникають в наш час головним чином в 

результаті корінних соціальних і політичних змін, в деяких 

випадках як наслідок об'єднання або поділу держав, 

відділення частини території і утворення на ній нової 

держави. 

Загальновизнано, що міжнародна правосуб'єктність 

держави не залежить від інших учасників міжнародного 

спілкування. Це прямо закріплено в Декларації про 

принципи міжнародного права 1970 р, в якій сказано, що 

«кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність 

інших держав». 

При цьому Декларація не проводить ніякого 

розмежування між вже існуючими державами - суб'єктами 

міжнародного права і тими, які тільки що з'явилися або 

можуть з'явитися па міжнародній арені. Прояв поваги до 

правосуб'єктності нової держави знаходить відображення в 

її визнанні. 
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Більшість юристів-міжнародників розглядають 

визнання нової держави як вільний акт. Існуючі держави 

можуть надати йому визнання, а можуть і утриматися від 

нього. 

З питання про сутність визнання нових держав багато 

років існував спір між представниками конститутивної та 

декларативної теорії визнання. Якщо представники першої 

доводили, що без визнання нова держава не може стати 

суб'єктом міжнародного права, то представники другої 

наділяли визнання лише декларативним характером. В 

даний час ця суперечка доктриною вирішена на користь 

другої теорії. 

Виникнувши на зорі нової історії, досягнувши свого 

розквіту в епоху панування Священного союзу і 

отримавши особливо широке поширення в політиці 

імперіалістичних держав, конститутивна доктрина 

визнання віджила свій вік. Її консерватизм і реакційність з 

усією очевидністю проявилися вже в ході невизнання 

Радянської держави, а потім і ряду соціалістичних держав 

після Другої світової війни. Спроби гальванізувати 

конститутивізм за допомогою різних еклектичних 

концепцій, зрозуміло, приречені на провал, оскільки вони 

суперечать основним принципам міжнародного права і 

практикою, що склалася під час застосування інституту 

визнання. 

Що стосується декларативною теорії, то, на думку 

юристів-міжнародників, вона робить акцент на 

констатуюче, а не конституюче значення акту визнання. 

Правда, сама назва цієї теорії не зовсім точно характеризує 

справжній її зміст, оскільки визнання не тільки декларує 

факт появи нової держави, але і сприяє зміцненню її 

міжнародного статусу і реалізації основних прав, що 

належать їй незалежно від визнання. 

Народження нової держави і поява нового суб'єкта 

міжнародного права - це процес одночасний. Відповідно 

до сучасного міжнародного права ані існуючі держави, 

взяті окремо, ані держави, об'єднані в міжнародні 
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організації, не можуть наділяти нові держави якістю 

міжнародно-правової суб'єктності, яким вони володіють 

внаслідок реалізації народами права на самовизначення і 

утворення нових незалежних держав. Визнання аж ніяк не 

породжує суб'єктність, воно створює юридичну базу для 

відносин між державою що визнає і державою яку 

визнають. Не можна ігнорувати виникнення нової держави 

на міжнародній арені: вона не може жити ізольовано. 

Визнання нової держави - це акт, в якому 

виражається намір держави, що визнає вступати в 

стабільні міжнародно-правові відносини з визнаною 

стороною. Тим самим воно створює загальні сприятливі 

юридичні умови для нормальних економічних, політичних 

та інших відносин між державами що визнає яку визнають. 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЇ 

  

1. Теоретичні основи конституції 

- Термін «конституція» походить від латинського 

слова «сопstitutio», що означає «устрій», «встановлення». 

Так іменувалися деякі з актів, проголошуваних 

римськими імператорами. Застосування терміна 

«конституція» в сучасному його розумінні пов'язане з 

пізнішими часами — з епохою буржуазних революцій, 

коли інтереси нового класу, вимагали скасування 

віджилих феодальних відносин й диктували потребу 

особливого правового захисту.[1, 9 ст. ] 

- Першою конституцією в сучасному її розумінні була 

Конституція США, прийнята в 1787 p., яка діє й досі. 

Це найстабільніша конституція в світі — більш як за 200 

років існування до неї було внесено лише 27 поправок.[1, 

10 ст. ] 

- За юридичною формою конституції можуть бути 

поділені на писані й неписані. 
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Писані конституції складаються у суворо встановле-

ному порядку, який має чітку внутрішню структуру. (До 

цього виду належить абсолютна більшість конституцій, що 

діють у світі, в тому числі й Конституція України) 

Неписані конституції складаються з кількох законів, 

що мають самостійне значення і прийняті в різний час і в 

різному порядку. (Конституція Великобританії)[1, 10 ст. ] 

- У відповідності з державним устроєм конституції 

поділяються на федеративні (США, ФРН та ін.) й 

унітарні (Франція, Україна та ін.).[1, 12 ст. ] 

 

2. Основні етапи історії українського 

конституціоналізму 

- Ще в часи Київської Русі був створений документ, 

який, за сучасними поняттями, мав конституційну силу. Це 

«Руську Правда». Слово «правда» означало в ті часи 

«закон». «Руська Правда», встановлюючи правові норми, 

багато в чому випливала зі звичаїв, що регулювали 

відносини між людьми ще в додержавний період.[2, 17ст. 

] 

- Як акти конституційного характеру розглядаються 

договори часів становлення Гетьманської держави, такі як 

: договір і морська конвенція з Османською Портою 

(1648 p.), Зборівська угода з Польським Королівством (1649 

p.), «Березневі статті», де були сформульовані умови, на 

яких Україна об'єднувалася в союз із Московщиною, 

жалувані грамоти царя Олексія Михайловича Богданові 

Хмельницькому та Війську Запорозькому. [2, 19 ст. ] 

- Далі відбулося відродження ідеї самостійності 

української держави, що знайшло своє втілення у «Пак-

тах і Конституції законів та вольностей Війська 

Запорозького», Гетьмана Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 

р. в Бендерах. За своїм змістом цей документ можна 

розцінювати як першу в Європі конституцію в сучасному 

її розумінні. [2, 20 ст. ] 

- Пізніше проблеми української державності 

розглядалися в працях Михайла Драгоманова, який у 
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1884 р.  розробив конституційний проект реорганізації 

Російської Імперії в децентралізовану федеративну 

державу на зразок США або Швейцарії. [2, 22 ст. ] 

- Ці ідеї розвинув Михайло Грушевський, виклавши 

свій проект майбутнього конституційного ладу в статті 

«Конституційне питання і українство в Росії», 

опублікованій у 1905 р. Пропонувався механізм націо-

нально-територіальної децентралізації Російської 

Імперії.[2, 23 ст. ] 

- 29 квітня 1918 р. вКиєві відбувся з'їзд хліборобів-

землевласників. З'їзд утворив Гетьманат на чолі з Павлом 

Скоропадським, статус якого фактично був монархічним. 

У «Грамоті до всього українського народу» й в «Законах 

про тимчасовий державний устрій України» 

проголошувалася належність усієї повноти влади 

Гетьманові. [2, 26 ст. ] 

- Після встановлення радянської влади й аж до 

розпаду СРСР в Українській РСР діяли чотири 

конституції, які були прийняті, відповідно, в 1919, 1929, 

1937 та 1978 pp.В Основних Законах 1937 та 1978   pp.    

було   задекларовано низку справді демократичних 

положень, які стосувалися передусім правового статусу 

громадян, виборів до вищих і місцевих органів 

державної влади. Але в повсякденному житті вони не 

знаходили свого належного втілення.[2, 27-28 ст. ] 

- Після розвалу СРСР і набуття Україною 

незалежності стала нагальною необхідність розробки та 

прийняття Конституції. Першими актами, що мали кон-

ституційне значення, були Декларація про державний 

суверенітет України від 16 липня 1990 р. й Акт 

проголошення незалежності України від 24 серпня 

1991 р. Певний час роль конституції фактично відігравав 

Конституційний Договір між Верховною Радою України та 

Президентом України. Починаючи з 1991 р. було 

підготовлено цілу низку проектів нового Основного 

Закону. Декотрі з них досить активно обговорювалися, та 

з ряду причин, а головним чином через гостроту політич-
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них процесів, лише 28 червня 1996 р. було прийнято 

Конституцію суверенної й незалежної України.[2, 28 ст. ] 

-  
3. Цікаві факти про конституцію  

1) Процес підготовки Конституції України затягнувся 

на шість років – з 1990 по 1996 рік. Прийняття документа 

гальмувалося протистояннями між президентом України та 

парламентом на фоні тривалої соціально-економічної 

кризи в країні.  

2) Протягом 1990-1996 рр. було запропоновано 15 

проектів Конституції України  

3) Найбільш гострі дискусії точилися навколо питань 

розподілу повноважень між гілками влади, державної 

символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим 

та російської мови.  

4) Конституція України могла бути не прийнята 28 

червня, так як напередодні історичного засідання 

парламенту президент України видав указ про проведення 

всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про 

прийняття нової Конституції України. Однак після 

прийняття Конституції цей указ був скасований.  

5) Президент України Леонід Кучма не був присутній 

на доленосному засіданні парламенту, однак за кілька 

хвилин до остаточного прийняття депутатами Конституції 

прийшов до сесійної зали. Його прибуття народні депутати 

привітали оплесками. Кучма у своєму короткому виступі 

назвав прийняття Конституції історичною подією. Після 

безсонної ночі нардепам влаштували скромний банкет з 

цукерками і шампанським.  

6) Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію 

України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО 

УКРАЇНИ, ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І 

СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З 

КОРУПЦІЄЮ 

 

У сучасному світі корупція є однією з найбільших 

проблем, що гальмують розвиток демократичної і правової 

держави, громадянського суспільства та ринкової 

економіки. Не оминула ця проблема і Україну. Наша 

держава активно розвивається та прямує до удосконалення 

свого законодавства в боротьбі з корупцією. Прикладом 

цього є наявність істотних змін в українському 

антикорупційному законодавстві після Революції Гідності, 

які мають на меті покращити стан боротьби з корупцією в 

Україні. Одним із основних нововведень стало прийняття 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14 жовтня 2014 р, а також створення на його 

основі нової інституції забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері запобігання та протидії корупції – 

Національного антикорупційного бюро України [1].  

Для розуміння цього поняття слід звернутися до ст. 1 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України», яка визначає, що Національне антикорупційне 

бюро України є державним правоохоронним органом, на 

який покладається попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання 
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вчиненню нових. До основного та головного завдання 

Національного антикорупційного бюро України відносять 

протидію кримінальним корупційним правопорушенням, 

які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та становлять загрозу національній 

безпеці.    

Національне антикорупційне бюро України на 

сьогодні є основним елементом системи інституційних 

гарантій забезпечення прав і свобод громадян у сфері 

запобігання та протидії корупції в Україні.  

Для неупередженої та ефективної діяльності 

Національного антикорупційного бюро України існують  

правові гарантіі його незалежності та самостійності. 

Незалежність Національного антикорупційного бюро 

України у його діяльності, зокрема, гарантується:  

1) особливим порядком конкурсного відбору 

Директора Національного антикорупційного бюро України 

та вичерпним переліком підстав припинення повноважень 

Директора Національного антикорупційного бюро 

України, які визначені відповідним Законом;  

2) конкурсними засадами відбору інших працівників 

Національного антикорупційного бюро України, їх 

особливим правовим та соціальним захистом, належними 

умовами оплати праці;  

3) установленим законом порядком фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення Національного 

антикорупційного бюро України;  

4) визначеними законом засобами забезпечення 

особистої безпеки працівників Національного 

антикорупційного бюро України, їхніх близьких родичів, 

майна. 

Зокрема слід зазначити, що  згідно з ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

використання Національного антикорупційного бюро 

України в партійних, групових чи особистих інтересах не 

допускається. Діяльність політичних партій у 
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Національному антикорупційному бюро України 

забороняється [1]. 

 Забороняється незаконне втручання державних 

органів, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб, політичних партій, 

громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних 

осіб у діяльність Національного антикорупційного бюро 

України.  

Керівництво  діяльності  Національного 

антикорупційного бюро України здійснює  його Директор, 

який призначається на посаду та звільняється з посади 

Президентом України в порядку, визначеному профільним 

Законом. Структура, штатна чисельність управлінь 

Національного антикорупційного бюро України та 

положення про них затверджуються Директором. Для 

забезпечення виконання завдань Національного 

антикорупційного бюро України він утворює своїм 

рішенням не більше семи територіальних управлінь 

Національного антикорупційного бюро України. Директор 

може створювати комісії у складі працівників 

Національного антикорупційного бюро України, 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

службових осіб інших державних органів, органів 

місцевого самоврядування, представників громадських 

об’єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення 

прав осіб, які співпрацюють із Національним 

антикорупційним бюро України та видають рекомендації 

щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких 

комісій є обов’язковими для розгляду державними 

органами, органами місцевого самоврядування.  Існує 

заборона, щодо можливості займання посади Директора 

для особи, яка впродовж двох років до подання заяви на 

участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від 

тривалості, входила до складу керівних органів політичної 

партії або перебувала у трудових чи інших договірних 

відносинах з політичною партією. Забороняється  

призначати на посаду Директора Національного 
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антикорупційного бюро України особу, яка не пройшла 

перевірку у порядку, встановленому Законом України 

«Про очищення влади», з метою відновлення довіри до 

влади та створення умов для побудови нової системи 

органів влади відповідно до європейських стандартів [2]. 

Дуже важливе значення у діяльності Національного 

антикорупційного бюро України має його співпраця з 

іншими органами влади України у сфері запобігання та 

протидії корупції. Зокрема, вже започатковано співпрацю 

між Національним антикорупційним бюро України та 

Службою безпеки України [3], а також між Національним 

антикорупційним бюро України, Міністерством юстиції та 

Міністерством внутрішніх справ України [4]. 

Істотним чинником для реалізації антикорупційної 

політики в Україні є надання можливості контролю 

громадянському суспільству за роботою Національного 

антикорупційного бюро України. Для цієї мети в Україні 

створена та ефективно функціонує Рада громадського 

контролю при Національному антикорупційному бюро 

України, яка утворюється відповідно до Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» для 

забезпечення прозорості та цивільного контролю за 

діяльністю Національного антикорупційного бюро 

України. Вона здійснює свою діяльність на основі 

Положення про Раду громадського контролю при 

Національному антикорупційному бюро України, 

затвердженого Указом Президента України від 15 травня 

2015 року [5]. 

Отже, на основі вищевикладеного, можна зробити 

такі висновки: на даний час Національне антикорупційне 

бюро України є провідною інституційною гарантією 

забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання 

та протидії корупції в України та є основним органом по 

виявленню та боротьбі з нею. Державна політика в Україні 

здійснюється шляхом боротьби держави з корупцією, 

підтвердженням цього є стрімкий розвиток національного 

антикорупційного законодавства, налагодження 
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міжнародного співробітництва у цій сфері. Формування 

нових антикорупційних органів в Україні, зокрема 

Національного антикорупційного бюро України як 

інституційної гарантії забезпечення прав і свобод громадян 

у сфері запобігання та протидії корупції, є важливим 

кроком до якісного покращення стану забезпечення прав і 

свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції в 

Україні., залишається серйозною проблемою в Україні, яка 

стоїть перед приватним бізнесом, пересічними 

громадянами та суспільством взагалі. 
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Система інтелектуальної власності являє собою 

складне правове утворення, що функціонує на кількох 

фундаментальних принципах, які в одних країнах прямо 

сформульовані в законодавстві (dejure), а в інших країнах 

якщо й не встановлені або нечітко визначені, але на defacto 

використовуються практиці. З розвитком міжнародного 

товарообігу і виникненням колізій між володільцями прав 

інтелектуальної власності, з одного боку, і торговими 

організаціями і дистриб’юторами, з іншого, для 

збалансування інтересів сторін постала необхідність 

введення деяких обмежень дії виключних прав, які в силу 

своєї природи виступають перепоною у вільному руху 

товарів і послуг. Саме таким засобом обмеження дії 

виключних прав виступає принцип вичерпання права, що 

широко використовується в правових системах 

європейських держав і нещодавно почав 

використовуватись у правовій системі Україні. 

Принцип вичерпання права на розповсюдження 

полягає в тому, що після введення в цивільний оборот 

товару, в якому були втілені об’єкти інтелектуальної 

власності, для подальшого поширення цього товару згода 

правовласників відповідних об’єктів інтелектуальної 

власності не потрібна. Власник товару може його 

подарувати, продати або іншим чином передати будь-

кому. Якби цей принцип не виконувався, то для будь-якого 

перепродажу товару кожен раз було б потрібно отримувати 

дозвіл правовласника, що призвело б до колапсу всієї 

торгівлі або до повсюдного порушення закону [1, с. 50]. 

Цей принцип застосовується і при використанні об’єктів 
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інтелектуальної власності у виробництві інших товарів, 

наприклад високотехнологічна продукція зазвичай 

виробляється з комплектуючих виробів. Незважаючи на те 

що даний принцип лежить в основі торгівлі, в 

законодавстві він зазвичай формулюється тільки для 

об’єктів авторського права і суміжних прав.  

Вичерпання права на розповсюдження присутнє у 

міжнародних договорах. Наприклад, ст. 6 Угоди ТРІПС 

встановлює, що «ніщо в цій Угоді не може бути 

використано для вирішення питань про вичерпання прав 

інтелектуальної власності» [2]. Ст. 6 Договору ВОІВ з 

авторського права зазначає, що країни вільні 

встановлювати принцип вичерпання права на 

розповсюдження оригіналу і примірників творів [3]. 

Аналогічне положення встановлено ст. 8 і 12 Договору 

ВОІВ щодо записаних виконань та фонограм. 

Потрібно зазначити, що згадка в Угоді ТРІПС 

«питань про вичерпання прав інтелектуальної власності» 

може вести до помилок. Справа в тому, що після першого 

продажу товару вичерпується тільки право на поширення, 

а не на все право інтелектуальної власності. Найважливіше 

виключне право автора або винахідника – право на 

відтворення – вичерпанню не підлягає. Саме це право 

забороняє відтворювати об’єкти інтелектуальної власності, 

втілені в товарі. Таким чином, товар може як завгодно 

поширювати, але ніхто не має права його відтворювати, 

тобто копіювати, оскільки це означає відтворення об’єктів 

інтелектуальної власності, втілених у товарі. 

Право на розповсюдження закріплене 

законодавством ЄС. Відповідно ст. 4 ч. 1 Директиви 

200/29/ЄС «Про гармонізацію деяких аспектів авторського 

права і суміжних прав в інформаційному суспільстві»: 

«Держави – члени передбачають за авторами виключне 

право дозволяти або забороняти в будь-який формі 

розповсюдження публіці, безпосередньо шляхом продажу 

або іншим чином, оригіналів або копій їх творів» [4]. 

Закріплене в Директиві про гармонізацію права на 
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розповсюдження є формою імплементації положень 

вищезгаданої ст. 6 Договору ВОІВ про авторські права 

1996 р. 

Відповідні положення було введено і в законодавство 

України. Так, ч. 7. ст. 15 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права»: «Якщо примірники правомірно 

опублікованого твору законним чином введені у цивільний 

обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то 

допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, 

дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має 

авторське право) і без виплати авторської винагороди» [5]. 

Як бачимо, національний принцип вичерпання прав 

застосовується за наявності двох умов: 

1. примірники твору правомірно обнародувані; 

2. примірники введені у цивільний обіг шляхом їх 

першого продажу в Україні. 

Важливим є те, що в наявності повинні бути 

дотримані одночасно дві умови. 

Таким чином, принцип вичерпання права 

розповсюдження має велике практичне значення. Його 

застосування виправдовується інтересом користувачів і 

суспільства щодо вільного і безперешкодного руху товарів, 

а забезпечення й охорона обігу товарів необхідні, тому що 

рухомі речі багато разів поширюються повторно. Його 

зміст полягає в тому, що правовласник результату 

інтелектуальної діяльності в момент першої ініціації 

належного йому об’єкта в комерційний обіг шляхом 

продажу будь-де на визначеній законодавством території 

втрачає своє право на контроль за подальшим 

розповсюдженням цього результату інтелектуальної 

власності, що надає можливість об’єкту інтелектуальної 

власності вільно циркулювати в масштабах країни без 

будь-яких обмежень. 
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ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Важливою умовою здійснення юристами 

професійних обов´язків є усвідомлення та використання 

ними у своїй діяльності основоположних ідей — 

принципів моралі. 

Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас 

професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і 

правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій 

серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в 

реальних моральних стосунках між юристами, юристами й 

іншими громадянами держави (моральність юриста). 

Мораль як форма суспільної свідомості має багато 

спільного з правосвідомістю. Як мораль, так і право є 

сукупністю відносно усталених норм, правил поведінки 

людини, які ґрунтуються на уявленнях про належне і 

справедливе. Ці норми є загальними і поширюються, 

принаймні формально, на всіх громадян суспільства. І 

моральні, і правові норми стосуються всіх сфер життя 

людини. 

В загальному розумінні мораль - це система норм та 

принципів, які виникають з потреби узгодження інтересів 

індивіда з певною соціальною групою та з суспільством в 

цілому, що спрямовані на регулювання поведінки людей у 

відповідності до категорій добра і зла, честі і гідності, 

совісті та справедливості, і підтримується особистими 
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переконаннями, вихованням традиціями та силою 

суспільної думки. 

У професії юриста моральні принципи виконують 

специфічні функції. Вони допомагають орієнтуватися у 

найбільш складних, нормативно не визначених ситуаціях, 

що дає змогу приймати нестандартне рішення, яке не 

суперечить інтересам справи в цілому. Завдяки 

усвідомленню принципів моралі, що склалися в колективі 

службовців юридичної установи, виникає можливість 

програмування дій окремих співробітників, гарантування 

впевненості щодо виконання ними професійного обов´язку 

на належному рівні. Моральні принципи також 

забезпечують стабільність мікроклімату в колективі, а, 

отже, стабільність його роботи, що є необхідною умовою 

функціонування всіх правоохоронних органів. 

Серед принципів моралі, які істотною мірою 

здійснюють позитивний вплив на сферу юридичної 

діяльності, слід назвати принципи: 

 гуманності; 

 демократизму; 

 законності; 

 справедлиості;  

 колективізму; 

 чесності; 

 порядності.  
Принцип гуманності – це один із загальновизнаних та 

найважливіших принципів,який розкриває ціннісний 

аспект організації людських відносин. 

Гуманізм (лат. humanus — людяний, людський) 

означає людяність, любов до людей, вимогу на захист 

гідності людини, її право на щастя, всебічний розвиток. Як 

моральний принцип, що трансформується у сферу 

юридичної діяльності, він зі змістовного боку формулює 

певну систему вимог: 

• розуміння людини як вищої цінності, а не як засобу 

для досягнення цілей, все робити для забезпечення потреб 

та інтересів людини; 
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• забезпечення свободи та захисту гідності особи, 

права на щастя, на духовний розвиток; 

• повага до особистих якостей; 

• рівне ставлення та повага до чоловіка та жінки, 

повага до ідеалів людини, її вікових, національних ознак, 

політичних поглядів; 

• чутливість, душевність у відносинах; 

• чесність, прямота в оцінці дій, доброзичливість до 

критики, несприйнятливість аморальних вчинків. 

Принцип демократизму, законності найбільше 

характерні для сфери державного управління, яке 

здійснюється у формі законодавчої діяльності. Ці 

принципи передбачають дотримання таких вимог: 

здійснення законодавчих повноважень тільки 

компетентними органами та впорядку, визначеному 

юридичною процедурою, урахування інтересів народу 

взагалі та окремих соціальних груп населення, надання 

права народу на самостійне визначення шляхів та 

перспектив соціально-політичного та економічного 

розвитку. 

Принцип колективізму, який також притаманний 

юридичній роботі, щодо якої ставлять певні вимоги: 

1. єдність мети та волі колективу; 

2. ідейна єдність; 

3. співробітництво та взаємодопомога; 

4. керівництво колективом як організаційний та 

об´єднавчий фактор його існування; 

5. чітке дотримання дисципліни всіма членами 

колективу незалежно від стажу, досвіду, посади тощо. 

Справедливість панує в професійній діяльності 

юристів. Саме поняття «юстиція» по-латині означає 

справедливість (justitia). Юрист, таким чином, 

«представник справедливості». 

Основним завданням юриста є професійне та 

правомірне ведення юридичної справ, але в деяких 

випадках неможливо нормативно визначити вимоги до 

юриста або суб'єкта, інтереси якого він захищає, крім того 
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юрист володіє конфіденційною інформацією, оцінка та 

використання якої залежить особисто від нього тощо. Ці та 

інші особливості юридичної практичної діяльності 

обумовлюють й особливе ставлення до таких якостей 

юриста як чесність, порядність у веденні юридичної 

справи. 

Етична культура юриста - це визнання юристом 

його моральних прав та обов'язків, та використання їх у 

його професійній діяльності. 

Слід вирізняти в особі юриста соціальне, професійне 

та індивідуальне, але саме в єдності цих аспектів 

виявляється ідеальний образ, який шанується всім 

суспільством. При цьому особливу увагу привертає етична 

сторона діяльності юриста, що визначається як нормами 

права, так і нормами суспільної моралі. Сприйняття цих 

нормативів, використання у повсякденній роботі, у 

спілкуванні з оточенням називають виявом етичної 

культури юриста. В сучасному науковому уявленні, 

виходячи з ролі та соціального значення юридичної 

професії, видається можливим сформулювати основні 

положення правил етикету, які становлять зміст етичної 

культури юриста: 

1. служіння суспільним інтересам шляхом зміцнення 

законності та правопорядку; 

2. безумовне виконання вимог закону та 

процесуальної норми в юридичній практиці; 

3. досягнення об´єктивної істини та справедливого 

рішення в юридичному спорі; 

4. співвідношення мети юридичної діяльності з 

моральними засобами її досягнення; 

5. пріоритет гуманістичної націленості в діяльності 

юриста, визнання людини найвищою соціальною цінністю; 

6. самокритичність, готовність до конструктивного 

діалогу з опонентом; 

7. самостійність мислення, розумний скептицизм та 

конструктивний критицизм у спілкуванні; 
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8. коректність та шанобливе ставлення до 

співрозмовників. 

Таким чином, характеристику особистої культури 

юриста можна розкласти на окремі елементи, де 

обов´язковими частинами є моральність та етикет 

поведінки. Це випливає з об´єктивної взаємодії норм права 

та норм моралі, які формувалися паралельно, виходячи з 

уявлень суспільства про добро, зло, справедливість. І 

виконання одних приписів передбачає відповідно 

дотримання інших, які з різних обставин не набули чіткого 

формалізованого вираження. Тому у підготовці фахівців 

права слід враховувати обов´язкове знання ними не тільки 

норм, що видаються від імені держави, а й тих нормативів, 

що складалися історично протягом усього періоду 

розвитку суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У 

НАЦІОНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Подання доказів у національному судочинстві 

вважається одним з основних правил доказування. 

Класично поняття «подання доказів» закріплене у ч. 1 ст. 

80 Господарського процесуального кодексу України (далі 

– ГПК України) [1] та ч. 1 ст. 83 Цивільного 

процесуального кодексу України ( далі – ЦПК України) 

[2], відповідно до якої «сторони та інші учасники справи 

подають докази у справі безпосередньо до суду».  

Вивченням даного питання займалися такі вчені як 

А.В. Аксютіна, В.В. Бабенко, У.П. Бек, К.Б. Дрогозюк, 

А.Ю. Каламайко, Д.Д. Луспеник, В.А. Мутаф та інші. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 43 ЦПК передбачено право 

учасників справи подавати докази, аналогічне право 

передбачене пунктом 2 ч. 1 ст. 42 ГПК України. Але 

нормами ч. ч. 2,3 статті 83 ЦПК України та ч. ч. 2,3 ст. 80 

ГПК України таке право трансформовано в обов’язок, так 

як чітко окреслені часові межі подання доказів сторонами 

до суду першої інстанції: позивач, особи, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

«повинні» подати докази разом з поданням позовної заяви; 

відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору, «повинні» подати суду докази разом 

з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.  
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Відповідно до ч. 8 ст. 83 ЦПК та ч.8 ст.80 ГПК 

«докази, не подані у встановлений законом або судом 

строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, 

коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх 

подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї, 

що підтверджується новим положенням виписаним 

законодавцем в ч.5 ст. 83 ЦПК та відповідно у ч.5 ст. 80 

ГПК: « у випадку визнання поважними причин неподання 

учасником справи доказів у встановлений законом строк 

суд може встановити додатковий строк для подання 

вказаних доказів» [1;2]. 

Згідно з ч.3 ст. 175 ЦПК України та відповідно ч.3 ст. 

162 ГПК України у позовній заяві мають бути зазначені 

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини 

(якщо подаються письмові чи електронні докази – позивач 

може додати до позовної заяви копії відповідних доказів); 

перелік документів та інших доказів, що додаються до 

заяви; докази, які не можуть бути подані разом із позовною 

заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у 

позивача або іншої особи оригіналів письмових або 

електронних доказів, копії яких додано до заяви. 

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються 

до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, 

яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до 

уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження 

надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, 

крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника 

справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до 

суду в електронній формі, або є публічно доступними. 

Уніфікованими новелами цивільного та 

господарського судочинства є положення: 

- щодо подання доказів через канцелярію суду, з 

використанням Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи (ЄСІТС) або в судовому 

засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів 

справи, що, в частині використання ЄСІТС, на сьогодні 
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реалізувати неможливо, оскільки відповідно до абз. 2 п. п. 

15 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України, 

ЄСІТС починає функціонувати через 90 днів з дня 

опублікування Державною судовою адміністрацією 

України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової 

влади оголошення про створення та забезпечення 

функціонування ЄСІТС (ст. 80 ГПК та ст. 83 ЦПК України 

на відміну від попередніх редакцій кодексів); 

- у разі подання заяви про те, що доданий до справи або 

поданий до суду учасником для ознайомлення документ 

викликає сумнів з приводу його достовірності або є 

підробленим, особа, яка подала цей документ, може 

просити суд до закінчення підготовчого засідання 

виключити його з числа доказів і розглядати справу на 

підставі інших доказів - новела ч.11 ст. 80 ГПК та ч.11 

ст.83 ЦПК України; 

- достовірними є докази, на підставі яких можна 

встановити дійсні обставини справи - новела ст. 78 ГПК та 

ст. 79 ЦПК України. 

На початковому етапі необхідно визначити та зібрати 

необхідні докази, оскільки у майбутньому це може 

виявитися неможливим. Але ч. ч. 4, 5, 6, 7 ст. 83 ЦПК 

України та аналогічно ч. ч. 4, 5, 6, 7 ст. 80 ГПК України 

передбачені уніфіковані винятки із загального правила 

подання доказів, коли суд бере до уваги докази, подані 

пізніше, а саме:  

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений 

законом строк з об’єктивних причин, то учасник справи 

повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: 

доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не 

може бути подано у зазначений строк; докази, які 

підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, 

спрямовані на отримання вказаного доказу, тоді суд може 

встановити додатковий строк для подання вказаних 

доказів; 

- у випадку прийняття судом відмови сторони від 

визнання обставин (ч. 2 ст. 79 ГПК та ч. 2 ст.82 ЦПК 
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України ) суд може встановити строк для подання доказів 

щодо таких обставин; 

- якщо зі зміною предмета або підстав позову або 

поданням зустрічного позову змінилися обставини, що 

підлягають доказуванню[1;2]. 

Порядок витребування доказів в господарському та 

цивільному судочинстві подібний, зокрема, ст. 81 ГПК та 

ст. 84 ЦПК України передбачається що: 

 - учасники справи, у разі неможливості самостійно 

надати докази, вправі подати клопотання про витребування 

доказів судом в строк, зазначений у ч. ч. 2,3 ст. 84 ЦПК та 

у ч. ч. 2,3 ст. 81 ГПК;  

- зміст клопотання про витребування доказів судом 

однаково більш детально виписаний законодавцем у ч. 2 

ст. 81 ГПК та ч.2 ч. 2 ст.84 ЦПК: 1) який доказ 

витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей 

доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) 

підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна 

особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для 

отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких 

заходів та (або) причини неможливості самостійного 

отримання цього доказу; щодо п. 5 ч. 2 ст. 81 ГПК 

принциповим його, на погляд авторів, вважати неможливо, 

оскільки він дублює положення п.4; 

- у разі подання клопотання з пропуском 

встановленого строку, суд залишає його без задоволення, 

крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує 

неможливість його подання у встановлений строк з 

причин, що не залежали від неї; 

- відповідно до ч. 9 ст. 81 ГПК та ч. 10 ст. 84 ЦПК суд 

наділений дискреційними повноваженнями у разі 

неподання учасником справи з неповажних причин або без 

повідомлення причин доказів, витребуваних судом, а саме 

може: визнати обставину, для з’ясування якої 

витребовувався доказ; відмовити у його визнанні; 

здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, 

залишити позовну заяву без розгляду.  
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- суд може витребувати докази також до подання 

позову як захід забезпечення доказів у порядку, 

встановленому ст. 110 – 112 ГПК та 116 – 118 ЦПК; 

- однаково в ЦПК та ГПК зазначається щодо 

дискреційних повноважень суду: суд може уповноважити 

на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану 

сторону; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна 

видати його на вимогу суду; особи, які не мають 

можливості подати доказ, який витребовує суд, або не 

мають можливості подати такий доказ у встановлені 

строки, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням 

причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали; у разі 

неповідомлення суду про неможливість подати докази, 

витребувані судом, або неподання таких доказів без 

поважних причин, суд застосовує до відповідної особи 

заходи процесуального примусу.  

У Господарському процесуальному кодексі України 

на відміну від Цивільного процесуального кодексу України 

не зазначена норма про те, що «притягнення винних осіб 

до відповідальності не звільняє їх від обов’язку подати 

витребувані судом докази». Також у ГПК України відсутня 

норма про витребування доказів на вимогу інших судів та 

учасників справи у таких судах (ч.11 ст. 84 ГПК України) 

[1;2]. 

Можна стверджувати, що питання щодо правової 

регламентації подання доказів та обов’язку доказування 

залишається дискусійним через суперечливість: право 

учасників справи подавати докази встановлене п. 2 ч. 1 ст. 

43 ЦПК України та п. 2 ч. 1 ст. 42 ГПК України як міра 

можливої поведінки резонує обов’язкам учасників справи 

«подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, 

встановлені законом або судом, не приховувати докази», 

виписаними так вперше законодавцем в п. 4 ч. 2 ст. 43 

ЦПК та відповідно у п. 4 ч. 2 ст. 42 ГПК, що 

підтверджується ч.5 ст. 81, ч. ч. 2, 3 ст. 83 ЦПК та ч. 3 ст. 

74, ч. ч. 2, 3 ст. 80 ГПК. Щодо розподілу обов’язків із 

доказування (тягар доказування) між сторонами 
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врегульовано в змінених кодексах по іншому в ч. 4 ст. 81 

ЦПК, ч. 2 ст. 74 ГПК, зокрема: «у разі посилання учасника 

справи на невчинення іншим учасником справи певних дій 

або відсутність певної події суд може зобов’язати такого 

іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення 

цих дій або наявності певної події; у разі ненадання таких 

доказів суд може визнати обставину невчинення 

відповідних дій або відсутності події встановленою» [3, с. 

33]. 

Отже, уявляється можливим констатувати тенденцію 

законотворця щодо уніфікації порядку подання доказів у 

національному судочинстві, зокрема порівнюючи 

Цивільний процесуальний кодекс України та 

Господарський процесуальний кодекс України.  
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СУСПІЛЬНА ДОВІРА ЯК ПОКАЗНИК 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Рівень довіри до правоохоронної системи прямо 

залежить від ефективності роботи правоохоронних органів, 

їх структурних підрозділів та окремих службовців. 

На сучасному етапі Державна кримінально-виконавча 

служба (далі – ДКВС) України має на меті перш за все 

виправну функцію, результатом якої має бути повернення 

до суспільства фізично та психічно здорової, 

правослухняної людини. Для досягнення даної мети 

необхідно, щоб система органів і установ виконання 

покарань працювала злагоджено, не порушуючи правових 

та етичних засад. Підтримка з боку суспільства відіграє 

важливу роль у відношенні самих співробітників до 

покладених на них обов’язків, їх мотивованості та 

ставленні до загальної мети – зниженню рівня злочинності 

в державі. 

Введення в діяльність ДКВС України принципу 

гласності, кроки до роботи з громадськістю мали б 

підвищити рівень довіри та знищити стереотипи, які 

залишились ще з радянських часів. Натомість, бажаного 

результату досягнуто не було. 

Ефективність виконання завдань, визначених перед 

ДКВС України, переважним чином залежить від 

результативності й рівня роботи органів і установ 

виконання покарань. Імідж пенітенціарної служби 
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безпосередньо залежить від кадрового потенціалу органів і 

установ виконання покарань: від професіоналізму, уміння 

працівників реалізовувати завдання, покладені на них 

державою, моральних і особистих якостей осіб рядового та 

начальницького складу, їх рівня культури, здатності 

працювати з людьми тощо. Таким чином, персонал органів 

і установ виконання покарань – це обличчя ДКВС України 

[1, с. 7]. 

У Законі України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» і Кодексі професійної етики 

персоналу ДКВС України взагалі відсутнє поняття «довіра 

суспільства» [2]. В законопроекті «Про пенітенціарну 

систему» дане поняття також не з’являється.  

Наприклад, в Законі України «Про міліцію» від 

20.12.1990 року поняття «довіри суспільства» не було 

закріплено, натомість ч. 3 ст. 11 Закону України «Про 

Націоналу поліції» від 02.07.2015 року передбачає, що 

рівень довіри населення до поліції є основним критерієм 

оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції 

[3]. 

Ураховуючи поліцейський приклад, було б доречно 

закріпити термін довіри населення законодавчо, як один із 

показників ефективності ДКВС України. 

Зниження рівня довіри до правоохоронних органів 

формує у суспільстві атмосферу страху, невпевненості в 

майбутньому, відчуття незахищеності. І навпаки, повага і 

довіра до правоохоронних органів громадян є неодмінною 

умовою ефективної держави, ознакою соціально-

політичного благополуччя. Відкритість має бути головною 

умовою функціонування сучасного правоохоронного 

органу, щоб громадяни мали змогу аналізувати реальний 

стан речей та надавати об’єктивну оцінку діяльності 

держави у сфері безпеки [4, с. 226]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим є 

ефективна діяльність прес-служб органів і установ 

виконання покарання, які б мали змогу боротися з 

дискредитацією служби, тісно співпрацювали із засобами 



 119 

масової інформації, оперативно реагували на викривлення 

фактів, що стосуються діяльності ДКВС України. Можна 

навести приклад з органами поліції США, де журналіст або 

звичайний громадянин після певної процедури може 

провести деякий час із поліцейськими, які знаходяться на 

патрулюванні. 

Головним фактором, який буде впливати на оцінку 

довіри суспільства до ДКВС України, будуть офіційні та 

достовірні статистичні дані про рівень повторності 

вчинення злочинів особами, які раніше відбували 

покарання за вчинення кримінальних правопорушень. 

Чинники, що можуть впливати на оцінку суспільства, 

можна поділити на прямі, за рахунок яких складається 

ставлення громадян до конкретної посадової особи, 

структурного підрозділу чи служби в цілому, та непрямі, 

які не мають прямого впливу на ставлення суспільства, але 

тим чи іншим чином впливають на авторитет та імідж 

системи. 

До прямих слід віднести: 

– висвітлення діяльності служби в засобах масової 

інформації; 

– рівень корумпованості співробітників; 

– виконання покладених функцій співробітниками; 

– стан захищеності та безпеки населення від 

злочинності; 

– дотримання службовими особами принципу 

законності в усіх сферах життєдіяльності; 

– побут, особисте життя, зовнішній вигляд, 

професіоналізм, освіченість персоналу; 

– дотримання ділових, професійних, етичних та 

загальнолюдських правил поведінки персоналом 

ДКВС України. 

У свою чергу, непрямі чинники охоплюють такі, як: 

– рівень матеріального забезпечення органів та 

установ виконання покарань і персоналу; 

– гідна оплата праці; 

– соціальні гарантії працівників; 
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– дотримання прав та свобод працівників; 

– сучасні умови праці та несення служби; 

– рівень захищеності персоналу, особливо під час 

виконання службових обов’язків, та ін. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що суспільна 

довіра може стати важливим показником результату 

реформування ДКВС України. У свою чергу, об’єктивне 

визначення рівня довіри населення можливо за умови 

широкого соціального діалогу, відповідних змін у 

законодавстві, що стосується діяльності ДКВС України та 

інших правоохоронних органів, та станом їх виконання і 

реалізації, тісної співпраці із засобами масової інформації 

та громадськістю, а також збільшення матеріального 

забезпечення і створення гідних умов несення служби, що 

позитивно вплине на притік високомотивованих кадрів. 
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ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТТЯ «УСИНОВЛЕННЯ» 

 

Наука сімейного права давно обґрунтовує думку про 

те, що сім'я є одним із найважливіших інститутів 

соціалізації дитини, фундаментом для закладання основ 

освіти та формування ідентичності майбутнього члена 

суспільства. Сімейне середовище та батьківське виховання 

завжди були і залишаються основним природним 

середовищем для нормального фізичного, соціального та 

духовного розвитку дитини в будь-якому суспільстві. 

Загальна атмосфера в сім'ї, моральний, культурний, 

виховний рівень батьків, їхнє ставлення один до одного, 

життєві принципи чинять значний вплив на дитину. 

Усиновлення дитини здійснюється з метою 

забезпечення стабільного та гармонійного середовища 

проживання. Через це інститут усиновлення покликаний 

забезпечити дитину всіма необхідними засобами для 

соціалізації в суспільстві. 

Існують різні трактування поняття усиновлення, і 

незалежно від того, яке визначення, суть усиновлення не 

зміниться. Усиновлення завжди буде означати прийняття 

чужих дітей у сім'ї як власних, тобто бути однією з форм 

сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Сімейний кодекс України (Далі - СК України) у ст. 

207 підкреслює, що усиновленням є прийняття 
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усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи 

сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, 

передбаченого ст. 282 СК (Усиновлення дитини, яка є 

громадянином України, але проживає за межами України) 

[1].  

Як підкреслює В.В. Рязанцев, усиновлення є 

складним правовим актом, який відображає волю осіб, які 

висловили бажання усиновити дитину; батьки, які дали 

згоду на усиновлення своєї дитини; самої дитини; інші 

особи, встановлені законом; воля держави, виражена у 

відповідному судовому рішенні. Таким чином, прояв 

держави в тій чи іншій мірі впливає на виникнення 

відносин, породжених усиновленням. Держава через судові 

органи прямо висловлює свою волю і бере участь у 

виконанні правового акта усиновлення. Реалізація 

прийняття відповідного акта без чітко вираженої волі 

держави виникнути не може. Враховуючи вищевикладене, 

рішення суду включено до змісту акта усиновлення як його 

невід'ємну частину. 

Таким чином, багато вчених, вивчаючи різні аспекти 

усиновлення, поставили собі за мету дати інституту 

усиновлення оптимальне визначення, і це створило значну 

множинність визначень цього поняття. Кожен учений, у 

контексті власних наукових досліджень, сформував 

оригінальний погляд на усиновлення і розглянув це 

правове явище з різних точок зору. Більшість існуючих 

наукових поглядів на визначення поняття прийняття 

можуть бути згруповані в кілька концептуальних 

напрямків, які мають яскраво виражену «вісь». Так, до 

першої групи можна віднести дефініції усиновлення, які 

мають дитино-центристський характер. Спільною «віссю» 

даних наукових поглядів є те, що вони визначають 

усиновлення через права та інтереси дитини. 

Прибічниками такого підходу усиновлення трактується як: 

а) засіб задоволення інтересів неповнолітніх дітей.  

б) інститут, що гарантує дотримання прав дітей.  
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в) пріоритетна форма особливого захисту й допомоги, 

що надається державою дітям, які позбавлені свого 

сімейного оточення. 

г) пріоритетна юридична форма влаштування в сім’ю 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх 

виховання, утримання, навчання, захисту, основний вид 

визначення долі дитини.  

ґ) спосіб захисту прав дитини жити і виховуватися у 

сім’ї, знати своїх батьків та інших родичів, повноцінно з 

ними спілкуватися, отримувати від них піклування й 

матеріальне утримання, реалізовувати свої майнові права, 

що витікають з факту споріднення та реалізація принципу 

пріоритету сімейного виховання дітей, турботи про їх 

благополуччя та розвиток. 

д) як спосіб судового захисту прав дитини [3-5].  

До другої групи дефініцій усиновлення можна 

віднести ті, які намагаються розтлумачити поняття 

усиновлення через загальні юридичні категорії. У межах 

даного напряму усиновлення розглядається як поняття, що 

відноситься до тієї чи іншої правової конструкції. Даний 

концептуальний напрям має власну внутрішню 

диференціацію, яку можна представити наступним чином: 

а) усиновлення як юридичний факт; 

б) усиновлення – це така юридична дія, з якою 

пов’язується виникнення, зміна і припинення 

правовідносин; 

в) усиновлення як юридичний акт, тобто така 

правомірна дія, яка спрямована на досягнення конкретного 

правового результату; 

Найбільш поширеною є точка зору, яка ототожнює 

юридичний акт із рішенням суду, яке прийняте в результаті 

судового розгляду. При цьому автори розставляють різні 

акценти у своїх варіантах визначення: 

г) усиновлення, як правовідношення, тобто 

урегульоване нормами права суспільне відношення, 

учасники якого є носіями суб’єктивних прав і обов’язків;  

ґ) усиновлення – штучний правовий зв’язок; 
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д) усиновлення – це правовий інститут;  

е) усиновлення – це фікція [6-8]. 

Головною і вирішальною ідеєю інституту 

усиновлення є догляд за дітьми, які втратили своїх батьків 

або з тих чи інших причин, позбавлених батьківського 

піклування, що створює для них середовище, характерне 

для сім'ї (турбота про розвиток дитини, освіта, спілкування 

з дорослими, матеріальне забезпечення). 

Отже, інститут усиновлення призначений для 

забезпечення нормального сімейного життя та виховання 

дітей, які не мають батьків або позбавлені батьківського 

піклування з інших причин. Усиновлення здійснюється в 

інтересах дитини для забезпечення стабільного і 

гармонійного середовища проживання. Більше того, 

законодавство не встановлює обмежень на усиновлення 

дітей на основі раси, національності, ставлення до релігії. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА 

СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Проблема забезпечення безпеки завжди турбувала 

людство у процесі його цивілізаційного розвитку. На 

сьогодні існує велике розмаїття визначень національної 

безпеки, та їх автори мають власні думки і підходи з 

приводу трактування даного поняття, у більш вузькому 

або, навпаки, більш широкому значенні даного 

словосполучення. Тому, доцільно висвітлити хоча б 

декілька з них, для розкриття загальної картини розуміння 

даного терміна.  

Національна безпека – захищеність життєво 

важливих інтересів особистості, суспільства і держави в 

різних сферах життєдіяльності від зовнішніх і внутрішніх 

загроз, що забезпечує стійкий розвиток країни. За іншим 

визначенням національна безпека – сукупність офіційно 

прийнятих поглядів на цілі і державну стратегію в області 

забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави 

від зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, 

економічного, соціального, військового, техногенного, 

екологічного, інформаційного та іншого характеру з 

урахуванням наявних ресурсів і можливостей.  

Національну безпеку також розуміють як здатність 

нації задовольняти потреби, необхідні для її 

самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення з 
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мінімальним ризиком збитку для базових цінностей її 

нинішнього стану. [2] 

Деякі дослідники визначають безпеку як стан, за 

якого відсутні загрози. Так, А. В. Возженніков зазначає: 

«Під національною безпекою розуміється стан країни, при 

якому відсутні або усунені реальні зовнішні та внутрішні 

загрози її національним інтересам і національному 

характеру життя». [3, с. 55]  

За визначенням російського політолога Н. А. 

Косолапова, національна безпека – це стабільність, яка 

може підтримуватися протягом тривалого часу, стан 

досить розумної динамічної захищеності від найбільш 

істотних з реально існуючих загроз і небезпек, а також 

здатність розпізнавати такі виклики і своєчасно вживати 

необхідні заходи для їх нейтралізації. [4, с. 67] 

Національна безпека може бути визначена в якості 

рівня захищеності життєво важливих інтересів особи, 

суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз 

реального і потенційного характеру. Відповідний рівень 

забезпечення національних інтересів характеризується 

низкою показників у різних видах безпеки: політичній, 

економічній, соціальній, демографічній, інформаційній, 

екологічній та воєнній. Забезпечення ж національної 

безпеки передбачає підтримку відповідного рівня 

стабільності соціальної системи, що гарантував би її 

подальше існування і розвиток. 

 Необхідно зазначити, що головними об’єктами 

національної безпеки виступають громадяни (їх права і 

свободи), суспільство (його духовні та матеріальні 

цінності), держава (її конституційний устрій, суверенітет і 

територіальна цілісність). На цій підставі основними 

показниками національної безпеки можна визначити 

наступні чинники: 

 − національну незалежність і суверенітет, 

територіальну цілісність держави;  
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− розвиненість громадянського суспільства, рівень 

демократизму, сформованість та дієвість законодавчої бази 

правової держави, захищеність особи;  

− економічні можливості держави;  

− стан збройних сил, їхню боєздатність та 

боєготовність;  

− національне визначення та самобутність;  

− розвиток національної самосвідомості та культури;  

− наявність загальної стратегії національного 

розвитку, «національної ідеї», загальновизнаної мети;  

− національну згоду і єдність;  

− внутрішньополітичну стабільність;  

− готовність та здатність політичних сил реалізувати 

загальновизначені цілі. [5, 44] 

 Іншими словами, національна безпека − це міра 

реального рівня прав і свобод членів людського 

співтовариства (громадян) відповідної цьому 

співтовариству держави. [6, с. 28] 

Процес виникнення і ствердження української 

держави передусім пов’язаний з проблемами забезпечення 

її національної безпеки. Цілком очевидним є те, що 

подальше існування, самозбереження і сталий розвиток 

України як суверенної, демократичної, соціальної, 

правової держави залежить від реалізації національно 

спрямованої внутрішньої та зовнішньої політики щодо 

захисту інтересів держави, суспільства та особи. Тобто 

йдеться про створення певної системи, що дає змогу їй 

гарантувати захищеність життєво важливих інтересів 

держави (її конституційний лад, суверенітет, територіальну 

цілісність і недоторканність державних кордонів), 

суспільства (його матеріальні та духовні цінності) і особи 

(її права та свободи) від внутрішніх та зовнішніх загроз.  

Для створення ефективної системи національної 

безпеки та узгодження її з державно-правовим статусом 

України як незалежної, демократичної держави, а також 

вимогами соціально-економічного, науково-технічного і 

духовного розвитку українського суспільства необхідно не 
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тільки об’єднання зовнішніх і внутрішніх чинників її 

забезпечення, а й напрацювання відповідних теоретико-

правових та методологічних досліджень цієї 

проблематики.  

Досліджуючи теоретико-правові проблеми системи 

національної безпеки, слід зазначити, що спроба вчених 

простежити ґенезу поняття «система» робилася останнім 

часом неодноразово.   

Національна безпека як соціальне явище має також 

складну структуру, елементи і зв’язки якої за своєю суттю 

є також складними як за структурою, обсягом, зв’язками, 

так і закономірностями свого розвитку. Розглядаючи 

національну безпеку як систему на теоретичному рівні її 

сприйняття, слід зазначити, що основною проблемою тут 

постає саме визначення поняття «система національної 

безпеки». Аналізуючи цей аспект, необхідно звернути 

увагу на те, що в існуючих дослідженнях і публікаціях 

серед більшості як російських, так і українських учених 

немає єдності поглядів при визначенні цієї дефініції. 

Так, представники російської школи загальної теорії 

національної безпеки, зокрема А. В. Возженіков, О. А. 

Прохожев, О. А. Проханов, С. В. Смульський та ін., 

розглядають систему національної безпеки крізь призму 

системно-функціонального аналізу, який відображає 

процеси взаємодії інтересів і загроз. 

Серед українських учених, які досліджують 

проблеми, що пов’язані із визначенням даного поняття, 

слід назвати О. П. Дзьобаня та О. В. Сосніна, які, 

спираючись на політологічний підхід, розглядають цю 

категорію як певну сукупність суспільних і державних 

структур та недержавних організацій, які функціонують у 

сфері захисту прав та свобод громадян, базових цінностей 

суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 

підсистему державних законодавчих актів та нормативних 

документів недержавних (суспільних) організацій. 

З викладеного матеріалу можна зробити такі 

висновки: 
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 по-перше, що поняття «національна безпека» має 

велику кількість вимірів та аспектів, різниця між якими 

полягає в тому числі і у відповідних позиціях, з яких 

розглядається дане питання.  

Доречно звернути увагу також на те, що комплексне 

дослідження феномена національної безпеки передбачає 

врахування різних, навіть суперечливих точок зору і 

підходів у даній сфері, які у критичному поєднанні 

значною мірою доповнюють одна одну. Забезпечення 

високого рівня захищеності національних інтересів, за 

якого створюються належні умови для стабільного 

розвитку особистості, суспільства та держави, є завданням 

політики національної безпеки держави.  

По-друге, що система національної безпеки 

української держави утворює єдиний державно-правовий 

механізм, у якому якісно визначені складові елементи 

безпеки і який вирішує завдання та виконує функції щодо 

захисту життєво важливих інтересів особи, держави і 

суспільства в межах повноважень, визначених чинним 

законодавством України. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

За останні десятиліття інновації проникли в усі сфери 

життєдіяльності суспільства. Сучасний світ неможливо 

уявити як без вже впроваджених інновацій, так і без 

майбутніх нововведень, що сприяють подальшому 

прогресу. Вчені та фахівці з усього світу сходяться на 

думці, що сьогодні саме інновації складають основну 

рушійну силу соціально-економічного розвитку. Проте 

попри загальне визнання високого значення інноваційних 

процесів для економічного розвитку держави, сучасний 

стан системи їх фінансового забезпечення, як одного з 

ключових чинників інноваційної діяльності, свідчить про її 

неспроможність створити необхідні умови для реалізації 

існуючого інноваційного потенціалу.  

У зв’язку з цим особливу увагу слід приділити 

вдосконаленню фінансових інструментів. Саме 

недостатність власних фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на інноваційну діяльність, і недоступність 

до зовнішніх джерел фінансування в більшості випадків 

визначає низький рівень інноваційної активності 

економічних суб'єктів, який на сьогоднішній день не 

перевищує 9-10%. 

А.В. Карпенко зазначає, що з державного бюджету 

України фінансування інноваційної діяльності 

здійснювалося лише на рівні 1-3%, що відображає майже 

пасивність держави до інноваційної діяльності. Незначне 

фінансове забезпечення державою інноваційних процесів 

майже не впливає на загальний розвиток інноваційної 

діяльності. Прикрим є також те, що навіть іноземні 

інвестиції майже завжди перевищували за розміром 
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державні обсяги коштів, що виділялися на інноваційну 

діяльність [1, с. 74].  

Дослідження особливостей фінансування 

інноваційної діяльності західних країн показало, що доволі 

активну роль в інноваційній діяльності відіграють саме 

державні органи влади через створені ефективні державні, 

економічні та адміністративні механізми підтримки 

інновацій. У світовій практиці у зв’язку із підвищенням 

ролі держави у фінансуванні інновацій спостерігається 

підвищення наукомісткості продукції, яка становить в 

країнах ЄС 35%, США - 25%, Японії - 11%, Сінгапурі - 7%, 

Кореї - 4,5%, Китаї - 2%, в Росії - 0,13%, тоді як в Україні - 

лише 0,05% від ВВП [2].  

Існують різні методи державного стимулювання 

інноваційної діяльності, які загалом поділяють на прямі та 

опосередковані. Прямі методи стимулювання 

фінансування інноваційної діяльності переважно 

передбачають бюджетне фінансування, кредитування, 

державні замовлення, субсидії, гранти. Непрямі методи 

стимулювання фінансування інноваційної діяльності, як 

правило, передбачають податкове стимулювання. яке 

проявляється у формі податкових кредитів, удосконаленні 

законодавства, покращенні інноваційної інфраструктури 

тощо. Сьогодні в світі спостерігається поступове зростання 

непрямих методів стимулювання інноваційної діяльності 

через податкові пільги [3, с. 252].  

Кожна країна самостійно обирає співвідношення між 

використанням прямих та опосередкованих форм 

підтримки інноваційної діяльності, переважно віддаючи 

перевагу одній з них.  

Велику роль серед непрямих методів державного 

стимулювання фінансування інноваційної діяльності 

відіграє саме податкове стимулювання. Податкові кредити 

активно використовуються урядами 11 країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку. Зокрема, у 

Франції діє податковий кредит у розмірі 30% від перших 

100 млн. євро, вкладених у НДДКР. Крім того, 
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передбачена й підвищена величина податкового кредиту у 

розмірі 50% для молодих французьких компаній, які 

вперше здійснили фінансування НДДКР. Доволі активно 

податкове стимулювання використовується і в Японії. 

Саме в Японії вперше впроваджено надання податкових 

кредитів національним компаніям з метою збільшення 

фінансування НДДКР. Активно держава підтримуює і 

німецькі підприємства, яким надаються податкові пільги, 

пряме державне фінансування важливих розробок. За 

більшістю інноваційних показників до найбільш 

економічно та інноваційно-ефективних країн світу 

належить і Німеччина [3, с. 252-253]. 

Отже, за прикладом держав-членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку доцільно 

використовувати не лише прямі, а й непрямі методи 

стимулювання інноваційної діяльності. Адже, як зазначає 

В. Місарюк, спеціальні вимоги, які пред'являються до 

підприємства відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність», ускладнюють фінансову 

підтримку перспективних проектів. Часто особи, які 

реалізують прогресивну бізнес-ідею, не мають спеціальних 

знань і часу для реєстрації інноваційного проекту. Тому 

важливе регулююче значення набувають податкові пільги 

для суб'єктів підприємництва, які займаються 

інноваційною діяльністю [44]. 

О. І. Тивончук вказує, що основні пільги були 

визначені законами України «Про оподаткування прибутку 

підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про 

плату за землю», «Про спеціальний режим інвестиційної та 

інноваційної діяльності технологічних парків». Статтями 

21 та 22 закону України «Про інноваційну діяльність» було 

передбачено пільгове оподаткування підприємств, що 

реалізують інноваційні проекти, та інноваційних 

підприємств, тобто підприємств, більше ніж 70 % обсягу 

продукції (у грошовому вимірі) яких за звітний податковий 

період становлять інноваційні продукти і (або) інноваційна 

продукція. Хоча встановлений законом механізм 
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податкового стимулювання мав багато недоліків, його 

практична реалізація все ж могла мати певний позитивний 

вплив на розвиток інноваційних процесів у промисловості 

України.  

Проте передбачені законом пільги не були 

впроваджені. Їх дія щорічно (з 2003 р.) призупинялася 

законами про Держбюджет на відповідний рік, а у 2005 

році законом України № 2505- IV відповідні норми були 

остаточно скасовані, однією з причин чого стали випадки 

зловживань, неправомірного отримання й використання 

пільг в інноваційній сфері, зокрема в діяльності 

технопаркових структур [5, с. 303].  

На сьогодні основним нормативно-правовим актом, 

який визначає порядок надання та застосування пільг по 

податках, є Податковий кодекс (далі – ПК) України [6]. 

Відповідно до ст. 30 ПК податкова пільга - передбачене 

податковим та митним законодавством звільнення 

платника податків від обов'язку щодо нарахування та 

сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в 

меншому розмірі за наявності передбачених підстав.  

При цьому, в Податковому кодексі немає поняття 

«інноваційне підприємство», а податкові пільги 

визначаються конкретним видом діяльності суб'єкта 

господарювання. В даний час, підприємства інноваційної 

сфери, залежно від виду здійснюваної господарської 

діяльності, можуть отримати пільги з ПДВ та податку на 

прибуток, а в деяких випадках і плати за землю. 

Податковий кодекс України передбачає тимчасову 

(до 01.01.2023 р) пільгу з ПДВ для операцій з постачання 

програмної продукції. До даної продукції відносяться 

результати комп'ютерного програмування, в т.ч. інтернет-

сайти і он-лайн сервіси. Отже, IT-стартап в даній 

інноваційній сфері звільняється від сплати ПДВ. Пільга з 

податку на прибуток для суб'єктів індустрії програмної 

продукції полягає в застосуванні зниженою (5%) ставки. 

Разом з тим, деякі норми Податкового кодексу, 

визначають застосування пільг в конкретних сферах 
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діяльності, в яких можуть працювати стартапи. Наприклад, 

від оподаткування ПДВ звільнено операції з імпорту 

обладнання, яке діє за рахунок відновлюваних джерел 

енергії та технічних засобів, які використовуються для 

виробництва альтернативних видів палива. Відповідно, 

якщо планований стартап буде діяти в даних сферах 

енергетики, то він, при здійсненні перерахованих вище 

операцій, буде звільнений від нарахування та сплати ПДВ. 

Від сплати податку на прибуток звільнені СПД, які 

здійснюють діяльність з виробництва біопалива, 

електричної та теплової енергії з використанням біопалива. 

Крім того, для підприємств, які виробляють 

електроенергію з відновлюваних джерел енергії, 

використовується знижена ставка плати за землю. Вона 

становить 25% стандартної ставки за умови, що на 

земельній ділянці розташовані необхідні для вироблення 

електроенергії техніка та обладнання. 

Таким чином, пільгове оподаткування залежить від 

конкретного виду інноваційної діяльності. 

Отже, проведений аналіз показав, що суттєві 

бюджетні обмеження, домінування механізмів 

самофінансування інноваційної діяльності і обмеженість 

зовнішніх джерел залучення коштів є основними 

факторами гальмування інноваційної діяльності; крім того, 

ускладнює ситуацію висока вартість кредитних ресурсів, 

що є другим за значенням джерелом фінансування 

інноваційної діяльності, а також відсутність податкового 

стимулювання (податкових кредитів та податкових пільг) 

та інших форм непрямого фінансування.  

Дивлячись на сьогоднішні економічні реалії, 

вважаємо, що Україна має перейняти досвід розвинених 

країн, в яких розвиток інноваційних компаній відбувається 

не шляхом виділення державних коштів на певні проекти, 

а шляхом пом'якшення фінансових зобов'язань компаній 

перед державою. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ 

ВИПРАВНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до ст. 51 КК України виправні роботи є 

одним із дванадцяти видів кримінальних покарань. 

Виправні роботи – це вид кримінального покарання в 

Україні. Як і аналогічний вид адміністративного стягнення, 

у кримінальному праві під виправними роботами 

розуміється праця засудженого за звичайним місцем 

роботи засудженого з відрахуванням у доход держави від 

10 % до 20 % його заробітної плати. Згідно з ч. 2 ст. 100 КК 

України виправні роботи можуть бути також призначені 

неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи 

на строк від двох місяців до одного року. Із заробітку 

неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, 

здійснюється відрахування в дохід держави в розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від 5% до 10% [1]. 

За «суворістю» знаходиться між громадськими роботами і 

службовими обмеженнями для військовослужбовців [2, 

с. 164]. 

Відповідно до статей 41 і 42 КВК України засуджений 

до цього виду покарання зобов’язаний: працювати за 

місцем своєї роботи; не звільнятися з роботи за власним 

бажанням без дозволу уповноваженого органу з питань 

пробації; сумлінно ставитися до праці; з’являтися за 

викликом до уповноваженого органу з питань пробації; 
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повідомляти її про зміну місця проживання; періодично 

з’являтися на реєстрацію [3]. 

Виправні роботи належать до загальних 

(універсальних) видів покарань і можуть бути призначені 

будь-якому суб’єкту злочину, за винятком тих осіб, 

вичерпний перелік яких наведений у ч. 2 ст. 57 КК і до 

яких належать: 1) вагітні жінки; 2) жінки, які перебувають 

у відпустці по догляду за дитиною; 3) непрацездатні особи; 

4) особи, що не досягли 16-річного віку; 5) особи, що 

досягли пенсійного віку; 6) військовослужбовці; 7) особи 

рядового і начальницького складу Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації; 8) працівники 

правоохоронних органів; 9) нотаріуси; 10) судді; 11) 

прокурори; 12) адвокати; 13) державні службовці; 14) 

посадові особи органів місцевого самоврядування [4, с. 

340]. 

Обов’язковим каральним елементом виправних робіт 

є відрахування (утримання) із суми заробітку засудженого, 

що провадяться у примусовому порядку в дохід держави. 

Відрахування провадяться з усієї суми заробітку (без 

виключення з неї податків та інших платежів і незалежно 

від наявності претензій до засудженого за виконавчими 

документами) за кожний відпрацьований місяць при 

виплаті заробітної плати. Порядок провадження цих 

відрахувань установлений у ст. 45 КВК України, а їх розмір 

повинен бути точно визначений вироком суду. 

На думку вченого пенітенціариста І.Г. Богарирьова, 

зміст кари, створює ряд елементів. Сюди можна віднести 

сам факт засудження, настільки, що визнання особи 

винною у вчиненні злочину передбачає негативну 

моральну та політичну оцінку з боку держави, кримінальну 

судимість, повернення заробітку, це тобто обмеження 

власності, втрата права залишати роботу самостійно [5, с. 

27]. 

Відповідно до позиції висловленої В.В. Сташисом – 

виправні роботи спеціальним видом штрафу [6, с. 615]. 
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Інший вчений І.І. Піскун, вказує на те, що сам факт 

засудження до виправної роботи є покаранням, яке 

призводить до негативної оцінки особи, засудженої 

судовим органом від імені держави. Виходячи з цього, 

виправна робота нічим не відрізняється від інших видів 

покарань [7, с. 20]. Згідно ст. 89 КК України особи, 

засуджені до виконання покарань, мають судимість 

протягом одного року після відбування покарання [1]. 

Ураховуючи міркування  фахових вчених, зі свого 

боку вважаємо, що карою при відбуванні покарання у виді 

виправних робіт є не праця, оскільки особа не змінює 

місце роботи, а полягає в тому, що особа має судимість, 

стягнення із заробітку та неможливості звільнитися з 

роботи за власним бажанням. 

Підсумовуючи, зазначимо, що виправні роботи – це 

один із видів кримінального покарання, що застосовується 

на певний строк, до винної в злочинному діянні особи, 

покарання відбувається на підприємстві, в установі, 

організації незалежно від форми власності за місцем 

роботи засудженого, з якої не можна звільнитися за 

власним бажанням без дозволу уповноваженого органу з 

питань пробації, та з відрахуванням певного відсотку в 

дохід держави. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ 

 

В наш час праця є одним з найважливіших аспектів 

життя людини, основою її існування. Тільки за її 

допомогою люди можуть задовольняти свої матеріальні та 

моральні потреби. Праця як процес цілеспрямованої дії на 

предмети зовнішнього світу – фундамент будь-якої 

людської діяльності, наприклад, виробничої, культурної, 

управлінської, благодійної  [ 1, c. 4]. 

Праця – найважливіший чинник виробництва. Всі 

матеріальні блага, що оточують нас, зроблені працею 

людей, більшість з яких перебувала чи перебуває в 

трудових правовідносинах.  

У сучасному світі правам людини надається велике 

значення. У міжнародних актах вони часто називаються 

«права та принципи», тим самим підкреслюється значення 

дотримання державами основних прав як принципів 

правового регулювання. 

Право на працю – одне з фундаментальних прав 

людини, встановлене міжнародно-правовими актами і 

визнане усіма державами світу. За свідченням вітчизняних 

фахівців, воно є визначальним для групи соціально-

економічних прав людини і в загальному розумінні 

відображає потребу людини створювати і здобувати 

джерела існування для себе і своєї сім`ї, виражати свою 

особистість та реалізовувати творчий потенціал [ 2, c. 34]. 

На наш погляд, право на працю та його зміст є 

необхідним елементом формування фундаменту сучасного 
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трудового права. Це дозволяє стверджувати, що від 

розуміння цього права залежить реалізація норм та 

усвідомлення сутності всіх інститутів трудового права. 

У науці проблеми права на працю завжди 

знаходилися у центрі уваги вчених: О. І. Процевського, О. 

М. Ярошенка, П. Д. Прокопенка. Однак і сьогодні ці 

проблеми є дуже актуальними. Потреба дослідження права 

на працю визначається його значенням в житті суспільства. 

Розглядаючи право на працю, треба наголосити про 

роль права в сучасному світі, яка є визначальною у 

створенні фундаменту для існування та розвитку людства.  

В. Вітковський говорить про те, що життя без праці уявити 

досить складно, працюючи людина здобуває собі засоби 

існування. Праця є передумовою підвищення місця особи в 

суспільстві, а також її духовного рівня. Праця призводить 

до достойного життя людини поміж інших людей. 

Право людини на працю закріплюється як у 

вітчизняних нормативних актах, так і міжнародних. 

Конституція України у статті 43 закріплює право 

людини на працю і визначає його так: «Кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується». Право на працю не розуміється ні як 

обов`язкове працевлаштування, ні як працевлаштування 

взагалі. Право розуміється як можливість людини. Таким 

чином, небажання працездатної особи працювати не є 

підставою притягнення її до юридичної відповідальності, 

як це було за радянських часів  [ 3, c. 34]. 

 Також  Конституція України проголосила низку прав 

людини у сфері застосування праці: право кожної людини 

на належні, безпечні, здорові умови праці; заробітну 

платню не нижче від визначеної законом; заборонила  

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 

для їхнього здоров`я роботах; захист від незаконного 

звільнення, право на страйк, право працюючого на 

відпочинок та ін. [ 4, c.155]. 

Взагалі право громадянина на працю виражається в 
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тому, що держава гарантує громадянам свободу вибору 

виду зайнятості, в тому числі роботу з різними режимами 

праці, безплатне сприяння в підборі відповідної роботи і 

працевлаштуванні з боку служби зайнятості, безоплатне 

навчання нової професії (спеціальності), підвищення 

кваліфікації в системі служби зайнятості чи за 

направленням в інші навчальні заклади з виплатою 

стипендії, правовий захист від безпідставних звільнень та 

ін. [ 5, c.43]. 

 Тобто, можна сказати, що право людини на працю 

може бути реалізовано лише шляхом виконання державою 

покладених на неї обов`язків. 

Право на працю є одним із основних прав людини і 

проголошується Загальною декларацією прав людини 

(ООН, 1948 р.),  Міжнародним пактом про економічні, 

соціальні та культурні права (ООН, 1966р.). На 

Європейському рівні право на працю встановлено 

Європейською соціальною хартією (Рада Європи, 1961р.). 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1986 року 

«Становлення міжнародних стандартів в сфері прав 

людини», яка визначає «керівні принципи розробки 

міжнародних документів в галузі прав людини» зазначено: 

існує розгалужена система міжнародних стандартів в 

галузі прав людини, які встановлені ООН та її 

спеціальними органами. Здебільшого, ці стандарти 

закріплені в положеннях Загальної декларації прав 

людини, Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права, Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права [ 6, c. 116]. 

 Велика кількість трудових прав зосереджена в 

Загальній  декларації прав людини. Згідно з цим 

документом кожна людина має право: на працю, на вільний 

вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та 

на захист від безробіття, на справедливу винагороду, яка 

забезпечує гідне людини існування, має право на рівну 

оплату за рівну працю, створювати професійні спілки та 

входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. 
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У міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права містяться схожі права. 

 Існує широкий спектр гарантій, закріплених у 

трудовому законодавстві щодо реалізації громадянами 

права на працю, серед яких заборонено використання 

примусової праці, заборона необґрунтованої  відмови у  

прийнятті на роботу, а сам факт незаконної відмови можна 

оскаржити в суді [ 7, c.117]. 

Якщо зробити порівняльний аналіз вітчизняного 

законодавства з міжнародними документами, то стає 

зрозуміло, що обсяг прав у вітчизняних нормативно-

правових актах набагато звужений. Наприклад, у Кодексі 

законів про працю при визначенні поняття права на працю 

не вказано наявність яких-небудь умов при здійсненні 

трудової діяльності. Проте право на працю за Загальною 

декларацією включає в себе наявність соціально-

економічних, санітарно-гігієнічних, організаційних та 

соціально-побутових умов; тривалість робочого часу та 

робочого року; оплата та стимулювання праці; 

температурний режим, загазованість, запиленість, 

забрудненість повітря; розпорядок праці; медичне та 

санітарно-курортне обслуговування. 

 Підсумовуючи, можна зробити висновок, що правова 

організація праці є важливою і невід`ємною частиною всієї 

правової системи трудового права України. В Україні право 

на працю юридично визнано і визначено. Право людини на 

працю є одним з фундаментальних прав людини і 

являється важливим елементом формування сучасного 

трудового права. Значення права на працю, його 

фундаментальність полягають у тому, що саме у цьому 

праві відображається потреба держави і суспільства в 

необхідності створення матеріальних і духовних цінностей 

для життєдіяльності людини. Його роль також 

визначається тим, що саме право на працю закріплене 

міжнародними документами та визнано Основним Законом 

держави – Конституцією України. Відповідно до цього 

права держава бере на себе зобов`язання, шляхом 
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створення умов, забезпечити реалізацію громадянами своєї 

здатності до праці. Тобто держава встановлює юридичні 

гарантії права на працю. Подальший розвиток права на 

працю в нашій державі пов`язаний із взаємодією 

економічної і правової організації праці, що потребує 

звернути увагу на правове регулювання організації праці, 

на захист працівника у трудовому процесі, на врахування 

взаємних інтересів працівника і роботодавця. 
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ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НОВЕЛА 

НАЦІОНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Необхідність побудови в Україні справедливого, 

неупередженого, своєчасного, доступного, і в той же час 

ефективного вітчизняного правосуддя стала причиною 

реформування процесуального законодавства, зокрема 

Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК 

України) [1] та Цивільного процесуального кодексу 

України (далі – ЦПК України, Кодекс) [2].  

З 15.12.2017 року в главі 10 з назвою «Забезпечення 

позову» Розділу I «Загальних положень» статтях 141-142 

ГПК та статтях 154-155 ЦПК України нововведенням 

процесуального інституту забезпечення позову стало 

закріплення зустрічного забезпечення як гарантії 

відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть 

бути спричинені забезпеченням позову. 

Зустрічне забезпечення застосовується в інших 

країнах. Наприклад, у Франції (saisie), Англії 

(marevainjunction), Німеччині (arrest), Італії (sequestro), що 

свідчить про відповідність міжнародно-правовому 

законодавству та уніфікацію з іншими національними 

правовими системами [3].  

В ГПК України процедура зустрічного забезпечення, 

якою захищаються інтереси відповідача, чим 

забезпечується баланс та нейтралітет відносини між 

позивачем та відповідачем, а також можливість мирного 

врегулювання спору, що виник між сторонами, 
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врегульовується не так детально, як це зроблено в ЦПК. 

Так, в ГПК відсутні норми, щодо випадків, коли зустрічне 

забезпечення є можливим взагалі та обов’язковим, що є 

суттєвим недоліком даного кодифікованого акту. Зустрічне 

забезпечення відповідно до ч.2. ст. 154 ЦПК є можливим 

лише після забезпечення позову.  

Випадки обов’язкового застосування зустрічного 

забезпечення судом в цивільному судочинстві 

регламентуються ч.3 ст. 154 ЦПК України, що 

досліджувалися автором [3, с. 64]. Але таких норм не 

передбачено в ст. 141 ГПК України, що їх принципово 

різнить. 

Також необхідно зазначити, що, відсутність слова 

«можливих» збитків в ч.1 ст. 154 ЦПК на відміну від ГПК 

України вбачається недоліком, що необхідно усунути 

шляхом законодавчих змін для уніфікації цієї норми. 

Вісім частин ч. ч. 2-9 ст. 141 ГПК України аналогічні 

ч.ч. 4-11 ст. 154 ЦПК України: 

- зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється 

через внесення на депозитний рахунок суду встановленої 

суми грошових коштів у розмірі, визначеному судом (ч. 2 

ст. 141 ГПК та ч.4 ст. 154 ЦПК України); може бути також 

гарантія банку, порука чи інше фінансове забезпечення на 

визначену суму від погодженої особи або вчинення інших 

визначених судом дій для усунення можливих збитків та 

інших ризиків відповідача, пов’язаних із забезпеченням 

позову; 

- розмір зустрічного забезпечення має відповідати 

обставинам справи та принципу співмірності між заходами 

зустрічного забезпечення, застосованого судом, та 

можливими збитками відповідача у зв’язку із цим (ч. 3 ст. 

141 ГПК та ч.5 ст. 154 ЦПК України). При оцінці 

співмірності суд бере до уваги співвідношення права та 

інтересу, вартість майна, що підлягає арешту, окремі 

майнові наслідки для відповідача тощо. Якщо зустрічне 

забезпечення не є співмірним, то воно може бути визнане 

судом неналежним як за формою так і за сумою, через 
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недостатні гарантії такого забезпечення, неможливості 

його швидкої реалізації, сумніви в добросовісності гаранта 

тощо. Якщо зустрічне забезпечення – це кошти внесені на 

банківський депозит (банківська гарантія, порука, інше 

фінансове забезпечення), то суд перевіряє відповідність 

документів, який це вид банківської гарантії, строк дії 

гарантії банку тощо [4]; 

- однаково регламентуються процедурні моменти 

вирішення судом питання застосування зустрічного 

забезпечення, розмір зустрічного забезпечення чи інші дії, 

які має вчинити заявник у порядку зустрічного 

забезпечення, зазначаються в ухвалі про забезпечення 

позову або про зустрічне забезпечення (ч. ч. 4,5 ст. 141 

ГПК та ч.ч.6, 7 ст. 154 ЦПК України), яка може бути 

оскаржена разом з ухвалою про забезпечення позову чи 

окремо від такої відповідно до ч. 9 ст. 141 ГПК та ч. 11 ст. 

154 ЦПК України; 

- за загальним правилом строк для прийняття 

рішення судом про застосування зустрічного забезпечення, 

як і його надання не може перевищувати десяти днів 

відповідно ч. 6 ст. 141 ГПК та ч. 8 ст. 154 ЦПК України; 

- якщо ж дана особа протягом такого строку не 

виконує вимоги суду, суд скасовує ухвалу про забезпечення 

позову та про зустрічне забезпечення відповідно до ч.8 ст. 

141 ГПК та ч. 10 ст. 154 ЦПК України; 

- порядок скасування зустрічного забезпечення 

детально регламентований ст.142 ГПК та ст. 155 ЦПК 

України однаково; 

- відповідно до ч.11 ст. 137 ГПК та ч. 10 ст. 150 ЦПК 

України не допускається вжиття заходів забезпечення 

позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених 

позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по 

суті; 

- процедурні моменти розгляду заяви про 

забезпечення позову врегульовано в ст.140 ГПК та ст. 153 

ЦПК України в цілому однаково;  

Що стосується проблемних питань щодо 
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законодавчого врегулювання зустрічного забезпечення як 

ГПК так і ЦПК України, то:  

по-перше, його необхідно доопрацювати і внести 

норми, які врегульовують випадки можливого 

(альтернативного) чи обов’язкового застосування 

зустрічного забезпечення; 

по-друге, відмежувати від забезпечення позову як 

права суду від зустрічного забезпечення, яке не є правом, а 

є обов’язком судді у випадках встановлених ЦПК України, 

що підтверджується позицією Верховного Суду викладеній 

у постанові від 10.04.2019 року у справі № 753/2380/18-ц, 

який дійшов висновку, що вжиття заходів зустрічного 

забезпечення у розумінні ч. 3 ст. 154 ЦПК України є не 

диспозитивним правом суду, а є його обов’язком [6];  

по-третє, розмір зустрічного забезпечення є 

оціночним поняттям і часто на практиці для суддів 

вирішення даного питання є тяжким внаслідок чого 

зустрічне забезпечення стає неналежним по формі, сумі 

тощо. Це ж саме стосується і випадків, коли вимога носить 

майновий, а не грошовий характер [4].  

по-четверте, у разі ненадання протягом 

встановленого строку зустрічного забезпечення воно 

підлягає скасуванню, що не відповідає практиці 

українських судів і теж являється проблемним аспектом.  

Підсумовуючи все вищезазначене, уявляється 

можливим зробити висновок, що зустрічне забезпечення є 

уніфікованим надбанням серед новел введених в 

господарському та цивільному судочинстві, що направлене 

гарантувати законність, рівність та справедливість 

учасникам процесу. Однак необхідно визнати, що деякі 

питання щодо нього залишаються проблемними через 

суб’єктивну оцінку ситуації суддею та позивачем, що не 

виключає фактичного порушення прав, як позивача, який 

вже є обмеженим у своїх правах через їх оспорюваність, 

так і відповідача. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІУСІВ 

 

Управління присутнє у всіх сферах життєдіяльності 

людей, в усіх суспільствах, в усі часи людського розвитку. 

Поняття «управління» більшість науковців визначає як дію, 

спрямовану на певний процес або об’єкт з метою 

забезпечення бажаних змін. Управління – явище, 

притаманне різним системам: технічним, біологічним, 

соціальним та ін. 

Державне управління – це владний вплив на 

суспільну систему, з метою її впорядкування, збереження  

або перетворення, що опирається на її владну силу. 

Адміністрування, як процес, відбувається у всіх без 

винятку організаціях, а також  установах, підприємствах, 

зокрема і приватних. 

Адміністрування необхідно розуміти як діяльність 

усієї системи адміністративних інституцій з ієрархією 

державної влади та влади місцевого самоврядування. 

Тобто, публічне адміністрування – це скоординовані 

групові дії з питань публічних справ, спрямовані на їх 

вирішення. 

Нотаріус — це посадова особа, на яку покладено 

обов'язок вчиняти нотаріальні дії. Нотаріус вчиняє 

нотаріальні дії від імені держави, яка надала йому 

відповідні повноваження. 

Контроль за організацією нотаріату України, 

перевірки організації нотаріальної діяльності приватних 

нотаріусів та виконання ними правил нотаріального 



 152 

діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, 

Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, головними 

управліннями юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі. 

У положенні про Міністерство юстиції України серед 

повноважень, які стосуються контролю за нотаріальною 

діяльністю, зазначено, що Міністерство юстиції України 

встановлює порядок здійснення перевірки організації 

нотаріальної діяльності, виконання нотаріусами правил 

нотаріального діловодства, виконує у сфері запобігання та 

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та нагляд за діяльністю 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу нотаріусів, 

шляхом здійснення планових та позапланових перевірок.  

Міністерство юстиції України, як суб’єкт, який 

здійснює публічне управління та адміністрування у сфері 

нотаріальної діяльності, виконує такі завдання:  

- Здійснює державне регулювання нотаріальної 

діяльності, зокрема, встановлює порядок допуску громадян 

до її провадження; 

- Визначає умови та порядок проходження 

стажування, порядок проведення перевірки організації 

нотаріальної діяльності державних та приватних нотаріусів 

та виконання ними правил нотаріального діловодства; 

- Здійснює контроль за організацією роботи 

нотаріату; 

- Перевіряє стан нотаріальної діяльності приватних 

нотаріусів і виконання ними правил нотаріального 

діловодства; 

- Видає та анулює свідоцтва про право займатись 

нотаріальною діяльністю; 

- 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 
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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 нотаріусі; 

- 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, та інше. 

Припинення нотаріальної діяльності також входить 

до кола правовідносин, що врегульовуються державою 

(див. коментар до ст. 30і Закону України "Про нотаріат"). 

Так, держава визначає процедуру реєстрації припинення 

діяльності, підстави її припинення 

Слід зазначити, що державне регулювання 

нотаріальної діяльності є обов'язковим і необхідним 

елементом належного функціонування інституту нотаріату. 

Регулювання допуску до нотаріальної діяльності дозволяє 

здійснювати відбір фахових спеціалістів для її здійснення, 

перевірка нотаріальної діяльності, зокрема належного 

виконання нотаріальних процедур, спрямована на 

недопущення порушень законодавства з боку нотаріусів 

при реалізації ними своїх повноважень, а регулювання 

порядку припинення нотаріальної діяльності спрямоване 

на забезпечення схоронності архіву нотаріуса, що включає 

у себе важливу інформацію, яка входить до предмета 

нотаріальної таємниці, тощо. 

Нотаріус як фізична особа є платником податків, а 

отже, має податкові обов’язки , визначені Податковим 

кодексом.  

Здійснення публічного управління цієї галузі 

покладена на Державну фіскальну службу України (далі – 

ДФСУ). Передбачені функції ДФСУ, які стосуються сфери 

нотаріальної діяльності: контроль за своєчасністю, 
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достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та 

зборів, встановлених законодавством; контроль за 

своєчасністю подання передбаченої законом звітності 

(податкових декларацій, розрахунків та інших документів), 

та перевірка достовірності щодо правильності визначення 

об’єктів оподаткування й обчислення податків та зборів, 

контроль за сплатою податкового боргу з податків та зборів 

платників податку, у тому числі тих, майно яких перебуває 

у податковій заставі. 

Ще одним органом котрий здійснює публічне 

управління сфері нотаріату є Державна служба 

фінансового моніторингу, відповідно до положень, 

здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та розповсюдження зброї масового знищення та 

діяльності відповідних суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, зокрема, шляхом проведення перевірок, також 

вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

виконання вимог законодавства, що регулює відносини у 

сфері запобігання та протидії легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдження зброї масового знищення, а вразі 

виявлення порушень вживає заходів, передбачених 

законом.  

Так, як нотаріус є суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу, Держфінмоніторинг України, здійснює окремі 

від загальних перевірок Міністерства юстиції України. 

Що стосується професійного самоврядування 

нотаріусів, метою професійного самоврядування нотаріусів 

є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для 

виконання покладених на них Законом України «Про 

нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, 

представництво професійних інтересів нотаріусів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях, захист 

професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, 

сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та 
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надання їм методичної допомоги, захисту інтересів 

фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди 

внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса. 

Здійснення публічного управління та адміністрування 

сфери професійного самоврядування нотаріусів покладено 

на Нотаріальну палату України та її органи. 

До повноважень Нотаріальної палати України 

належать:  

- представлення інтересів нотаріальних палат та 

нотаріусів у державних та інших установах;  

- забезпечення захисту соціальних та професійних 

прав нотаріусів;  

- участь у проведенні експертиз законопроектів з 

питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю;  

- забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та 

їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами 

правил професійної етики та інші повноваження та інше. 

Хочу повідомити зміни Міністерстві юстиції України, 

де відтепер існує Управління з питань нотаріату, відтак 

основними завданнями якого є: 

 забезпечення роботи нотаріату; 

 підвищення кваліфікації працівників нотаріату; 

 забезпечення державного регулювання і нагляду у 

сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

 здійснення в межах повноважень міжнародно - 

правового співробітництва. 

Відтепер Управління з питань нотаріату має таку 

структуру: 

 Відділ організаційного забезпечення та контролю у 

сфері нотаріату, 

 Відділ аналітично-методичного забезпечення 

діяльності нотаріату, який здійснює не тільки 

організаційне забезпечення діяльності нотаріуса, але й 

надання методичної рекомендації в його роботі. 

Сподіваємося, що ці зміни спрямовані на покращення 



 156 

управління а галузі нотаріату та забезпечення ефективного 

його функціонування. 

Отже, одним із способів здійснення публічного 

управління та адміністрування нотаріальної діяльності і є 

здійснення контролю за нею, яке, у свою чергу, є 

запорукою дотриманням нотаріусами вимог закону під час 

вчинення нотаріальних дій , забезпечення реалізації прав 

та охоронюваних законом інтересів учасників 

нотаріального процесу. 
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

 

Сьогодні глобалізація як складний і об’єктивний 

процес впливає не лише на розвиток сучасної світової 

економіки, але й на динамічні процеси в середині країни. 

Головною формою її прояву є фінансова глобалізація, що 

визначає умови функціонування фінансової системи 

країни. Наслідки впливу фінансової глобалізації залежать 

від рівня розвитку національних фінансових систем та 

визначають її подальше поглиблення та масштабність 

охоплення. Сьогодні фінансова система України не готова 

до викликів глобалізації. Фундаментом функціонування 

національної економіки загалом й фінансової системи 

зокрема є бюджетна система. вирішення проблем які 

виникають на сучасному етапі в бюджетній, фінансовій та 

національній безпеці держава має залишати 

першочерговим завданням для посиленням фінансової 

глобалізації. 

Бюджетна система поряд із банківською системою, 

обов’язковим державним страхуванням та фінансами 

підприємств є складовою фінансової системи держави. 

Саме бюджетній системі належить провідна роль у 

фінансовій системі держави. 

В умовах сьогодення бюджетна система України не в 

змозі пристосуватись до децентралізованої моделі, яка б 
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передбачала автономію дохідних джерел кожної ланки 

бюджетної системи. Цей факт свідчить лише про те, що 

розподіл коштів між ланками бюджетної системи 

відбувається у ручному режимі, чому, безумовно, сприяє 

чинне законодавство [3, с. 169]. 

Бюджетна система держави є атрибутом економічної 

незалежності, реалізації соціальної та економічної 

політики, символом економічної системи, основним 

індикатором створення грошових фондів держави, 

формування та розподілу фінансових ресурсів для 

виконання завдань та функцій держави. За розміром, 

структурою і рівнем збалансованості бюджету можна 

зробити висновок про стан фінансових ресурсів держави її 

економічний потенціал та платоспроможність. 

Процеси акумулювання, розподілу та використання 

фінансових ресурсів державного бюджету нерозривно 

пов’язані зі становленням територіального устрою 

держави, що, у свою чергу, історично зумовило 

виникнення та розвиток теорії суспільного договору, у 

модифікаціях та концепціях якої набули пояснення сутність 

та причини виникнення державного бюджету. 

В Україні реалізація бюджетної політики спрямована 

на формування сприятливого економічно-політичного 

середовища, виважених заходів у бюджетній сфері, 

забезпечення стабільності державних фінансів і 

підвищення платоспроможності держави. При цьому 

критерії складання й виконання та параметри бюджету 

відіграють роль основних чинників фінансової 

стабільності та стійкості держави, а також характер 

бюджетної політики визначає напрям розвитку державної 

економіки, що у свою чергу наголошує на необхідності 

формуванні відповідного рівня бюджетної безпеки 

держави, що зумовлено накопиченням ризиків і загроз, 

втратою платоспроможності держави та істотним 

зниженням рівня бюджетного потенціалу.  

Сьогодні  незважаючи на високо ґрунтовні 

напрацювання та достатньо високий інтерес до сфери 
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фінансової безпеки, поза увагою вчених залишається 

проблема забезпечення бюджетної безпеки держави.  

Сучасний стан економіки не відповідає вимогам 

безпечного розвитку та фінансової стійкості і тому 

перебуває в зоні значної небезпеки. Ефективна система 

забезпечення національних економічних інтересів держави, 

особливо в умовах глобалізаційних процесів, повинна 

характеризуватися певними якісними критеріями й 

параметрами, що забезпечують прийнятні для більшості 

населення умови життя та розвитку особистості, стійкість 

соціально-економічної ситуації, воєнно-політичну 

стабільність суспільства, цілісність держави, можливість 

протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [2, с. 

111]. 

Але одночасно фінансова глобалізація примушує 

фінансову систему України до функціонування за 

встановленими механізмами, стандартами, регуляторами, 

правилами й нормами, у розробленні яких Україна участі 

не брала. І далеко не завжди дотримання цих стандартів, 

регуляторів, механізмів, норм та правил відповідає 

національним інтересам України. 

Тому сьогодні загрози бюджетній безпеці України 

мають досліджуватися за обов’язкового врахування впливу 

фінансової глобалізації, яка постає каталізатором загроз 

бюджетній системі, а в інших – їхнім інгібітором. 

Дослідження загроз бюджетній безпеці України, виконане 

поза межами впливу фінансової глобалізації, не дасть 

змоги отримати достовірні невикривлені результати. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНСТИТУТУ ОГОЛОШЕННЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ 

 

Іноді фізична особа з різноманітних причин може 

бути відсутньою протягом тривалого часу у місці 

постійного проживання без будь-яких відомостей про місце 

її перебування. Така відсутність впливає на можливість 

осіб, які перебувають у правовідносинах зі зниклою, 

реалізовувати свої певні права, призводить до правової 

невизначеності у цивільних правовідносинах. Крім того, у 

випадку, якщо особа насправді знаходиться в живих, є 

загроза порушення її майнових прав. З тією метою, щоб 

усунути названі проблеми або звести їх до мінімуму 

існують інститути визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою та оголошення фізичної особи померлою. З 

огляду на те, що існують науковці, які заперечують 

необхідність останнього, аргументуючи це тим, що ці два 

інститути майже однакові, ми вважаємо доцільним 

визначити роль інституту оголошення фізичної особи 

померлою. 

Т. В. Корчак зазначає, що оголошення фізичної особи 

померлою – це ствердження судовим рішення припущення 

про смерть даної особи, тобто констатація високого 

ступеня ймовірності смерті [3, с. 53]. 

В силу ст. 46 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України 

[4] фізична особа може бути оголошена судом померлою, 

якщо у місці її постійного проживання немає відомостей 

про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона 
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пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю 

або дають підставу припускати її загибель від певного 

нещасного випадку, – протягом шести місяців, а за 

можливості вважати фізичну особу загиблою від певного 

нещасного випадку або інших обставин внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру – протягом одного місяця після завершення 

роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

Вважаємо, що для визначення ролі існування такого 

інституту, як оголошення фізичної особи померлою 

потрібно розглянути його у порівнянні з інститутом 

визнання особи безвісно відсутньою. Це допоможе 

виокремити їх значення.  

Спочатку варто визначити на чому ґрунтується 

висновок суду про визнання особи безвісно відсутньою та 

оголошення її померлою. Останнє засноване на презумпції 

смерті, а от щодо визнання особи безвісно відсутньою, то 

погляди вчених різняться. Ми погоджуємось з тією 

думкою, що таке визнання ґрунтується на факті відсутності 

зниклої особи. Аналізуючи ЦК України, ми дійшли 

висновку, що суд оголошує особу померлою, коли є 

підстави припускати її смерть. Наприклад, такі підстави, як 

безвісна відсутність протягом 3 років (тоді як для визнання 

особи безвісно відсутньою достатньо лише рік) та за 

обставин, що загрожували особі смертю або дають 

підставу припускати її загибель від певного нещасного 

випадку ЦК вважає достатніми для оголошення особи 

померлою. Тобто при визнанні особи безвісно відсутньою є 

більша ймовірність того, що особа знаходиться в живих.  

Звичайно, крім відмінних, названі інститути мають і 

спільні риси. В сьогоднішній темі доречно буде зазначити 

таку спільну ознаку, як їх призначення: усунути правову 

невизначеність у відносинах. Проте визнання особи 

безвісно відсутньою не ліквідує повністю таку 

невизначеність, адже ця особа все одно залишається 
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перебувати у правовідносинах. Щодо наступного інституту, 

то правові наслідки оголошення померлим майже 

прирівнюються до встановлення судом факту смерті. 

Фактично особа перестає бути учасником будь-яких 

правовідносин, її майнові та особисті немайнові права 

припиняються, а отже усувається правова невизначеність у 

правонаступництві інших. Важливо зазначити, що 

юридичні наслідки оголошення особи померлою діють 

скрізь, де немає відомостей про те, що вона жива [3, с. 

106]. 

Іншими словами, якщо така особа насправді жива, 

вона продовжує реалізовувати свої суб’єктивні права та 

обов’язки. Тому не слід повністю ототожнювати наслідки 

оголошення особи померлою з наслідками смерті. 

Аналізуючи вищесказане, ми можемо підсумувати, що 

презумпція смерті, яка є основою для оголошення фізичної 

особи померлою, спрямовується на виважене вирішення 

питань щодо майна зниклої та прав осіб, які знаходяться у 

правовідносинах з нею.  

Необхідно також розглянути та порівняти порядок та 

правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та 

оголошення її померлою. Порядок визначається Цивільним 

процесуальним кодексом України (далі - ЦПК) [5]. У двох 

випадках процедура починається з заяви. У заяві про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої 

мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно 

відсутньою або оголосити її померлою. Як правило, в заяві 

з даної категорії справ зазначається мета розірвання шлюбу 

шляхом розлучення, отримання пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника, вимоги сплати боргу, визнання за безвісно 

відсутнім втрати права на житлову площу тощо [2, с. 14]. 

Така різноманітність цілей свідчить про те, що 

тривала безвісна відсутність може негативно впливати не 

лише на цивільні, а й на сімейні, трудові, житлові, 

податкові та інші відносини. Якщо немає заяви або 

обґрунтованої мети, то немає й сенсу порушувати 
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провадження у справі. 

Щодо наслідків, які настають в разі ухвалення судом 

рішення про оголошення особи померлою, то вони значно 

відрізняють від тих, які будуть при визнанні особи безвісно 

відсутньою. Наприклад, в результаті оголошення особи 

померлою на майно такої особи відкривається спадщина, 

тоді як визнання особи безвісно відсутньою тягне за собою 

встановлення опіки над її майном. Цю різницю можна 

пояснити тим, що визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою слугує насамперед захисту її майнових 

інтересів та інтересів осіб, з якими вона перебуває у 

цивільних відносинах [1, с.84]. Тобто на закон 

покладається обов’язок захистити права не тільки третіх 

осіб, а й особи, яка зникла. Адже, як ми вже зазначали, є 

велика ймовірність того, що особа жива, тому може 

повернутися, а отже й продовжувати реалізовувати своє 

право власності. Тому опікун має діяти в інтересах 

безвісно відсутньої особи, але не від її імені, а під власним 

і на підставі відповідного акту [1, с. 86].  

Інститут оголошення особи померлою все ж таки 

спрямований на задоволення інтересів фізичних осіб, якім 

безвісна відсутність особи спричинила як моральну, так і 

матеріальну шкоду, тобто, насамперед, родини (наприклад, 

одного з подружжя, батьків, дітей, інших спадкоємців); та 

інших зацікавлених у справі осіб. Але не можна також 

заперечувати той факт, що даний інститут певною мірою 

захищає майнові інтереси особи, яку оголосили померлою. 

Такий захист виражається, наприклад, в забороні 

відчужувати нерухомість спадкоємцями ймовірно померлої 

протягом п’яти років. Оскільки імовірність з’явлення такої 

особи є, хоч і низька. 

Отже, порівнюючи інститут оголошення померлим з 

інститутом визнання особи безвісно відсутнім, ми виявили 

в чому полягає його необхідність та зробили такі висновки: 

норми, які складають інститут оголошення фізичної 

особи померлою, містяться в різних галузях законодавства. 

Це говорить про широке коло відносин, яке регулює даний 
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інститут, тому мова про виключення даного інституту з 

системи права йти не може; 

даний інститут відіграє важливу роль у підтриманні 

принципу правової визначеності; 

інститут оголошення особи померлою ґрунтується не 

лише на факті відсутності особи (як інститут визнання 

особи безвісно відсутньою), а й на вагомих припущеннях 

про її смерть. Така різниця й виокремлює їх, пояснює 

відмінності в наслідках, які настають при їх застосуванні 

та обумовлює необхідність існування двох інститутів; 

наслідки оголошення особи померлою 

спрямовуються на припинення її майнових та особистих 

немайнових прав, тим самим задовольняються майнові 

права інших осіб, які перебували у правовідносинах з 

такою особою на момент її безвісної відсутності; 

відсутність такого інституту гальмувала б реалізацію 

прав та обов’язків тих осіб, які пов’язані правовими 

відносинами зі зниклою.   
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЮРИСТА 

 

Професіоналізм — невід'ємна властивість юридичної 

діяльності, що означає добре володіння своєю професією, 

тобто володіння знаннями, досвідом, вміннями і 

навичками. Як професіонал юрист повинен володіти фу-

ндаментальними і спеціальними юридичними знаннями, 

мати розвинене правове мислення, бути впевненим у 

верховенстві права і необхідності дотримання законності; 

уміло користуватися юридичним інструментарієм при 

вирішенні юридичних завдань у цілях захисту прав 

людини. Професіонал — це добре підготовлений 

спеціаліст конкретної справи. Високий професіонал — це 

людина внутрішньої самодисципліни, яка ніколи не 

дозволяє собі поверхового ставлення до справи. 

Діяти професійно означає:  

1) діяти за правилами, виробленими і закріпленими у 

встановленому порядку, відповідно до особливого рівня 

(якості) прийнятих на себе завдань;  

2) мати високу кваліфікацію (ділову компетенцію), 

засновану на фаховій освіті;  

3) керуватися морально-правовим обов'язком; 

дотримуватися нормативів правової, психологічної, 

політичної, економічної, екологічної, етичної, естетичної, 

інформаційної культури, шо пред’являються до процесу 

діяльності і результатів;  
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4) бути підконтрольним відповідним державним 

органам і (або) об’єднанням спеціалістів, але вільним від 

непрофесійного (в тому числі партійного) втручання:  

5) гарантувати здійснення роботи - забезпечити 

безперервність діяльності на належному рівні відповідно 

до поставлених завдань або запитів; 

6) одержувати належну оплату за свою кваліфіковану 

працю. 

Професійність вказує і на те, що отримавши 

спеціальну освіту, працівник може працювати лише за 

визначеним колом посад, які передбачають ще й 

спеціалізацію знань у тій чи іншій галузі права. 

Іншими словами, неможливість виконувати функції 

юриста без відповідних навичок, знань та умінь, а іноді й 

без певного досвіду юридичної роботи вимагає 

необхідність створення спеціалізованої системи 

професійної підготовки для забезпечення сфери юридичної 

діяльності кадровим потенціалом.[3, c.43] 

Психологія професіоналізму діяльності юриста 

передбачає ціннісне ставлення індивіда до юридичної 

праці, мотиваційну готовність здійснювати даний вид 

діяльності в конкретному середовищі та за конкретних 

(часто екстремальних) умов. У юридичній психології 

сучасна діяльність юриста послідовно розгортається в бік 

психології, а пошук шляхів активізації людського чиннику 

– в юриспруденції та врахуванні психологічних і 

соціально-психологічних особливостей індивіда у 

контексті підвищення ефективності юридичної праці.[2, 

c.130] 

Також невід’ємним у діяльності юриста є 

компетентність. Компетентність - це система 

інтелектуального, психологічного, морального і діяльного 

стану фахівця, що відображають рівень набутих знань, 

навичок, досвіду, інформаційної насиченості та інших 

властивостей в конкретній сфері професійної діяльності. 

Компетентність юриста означає наявність правових 

та інших спеціальних знань, навичок та вмінь, 
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професійного досвіду, які набуваються внаслідок про-

фесійної підготовки та здійснення професійної діяльності. 

Компетентне ведення юридичної справи складається з 

розслідування й аналізу фактичної інформації, правових 

елементів проблеми, застосування необхідних методів і 

процедур, адекватної підготовки, що відповідають 

стандартам професійної діяльності. 

Некомпетентна розглянута юридична справа може 

поставити під загрозу інтереси клієнта, тому юрист не 

може займатися справою, якою, як він знає або повинен 

знати, не компетентний займатися. Вже в процесі 

ознайомлення з юридичною справою юрист повинен 

визначити свою спроможність підготуватися до цієї справи, 

вивчити її, надати необхідну та всебічну кваліфіковану 

допомогу клієнту або навпаки: 

•  відмовитися від її ведення та передати на розгляд 

більш компетентному юристу; 

•  запросити іншого юриста як партнера; 

•  звернутися до іншого юриста за консультацією. 

Складність і спеціалізований характер юридичних 

справ визначають особливі вимоги до підготовки й досвіду 

юриста. Для підтримування необхідного рівня знань і 

навичок юрист повинен постійно займатися навчанням і 

освітою.[3, c.219] 

Рівень компетентності юриста, тобто його 

відповідність займаній посаді або профілю діяльності, 

встановлюється при:  

1) вступі на посаду в порядку призначення або 

виборів (наприклад суддею, прокурором, нотаріусом не 

може стати громадянин України, який не має вищої освіти, 

не здав кваліфікаційний іспит або не має стажу роботи з 

юридичного фаху);  

2) видачі ліцензій на право займатися юридичною 

практикою (наприклад на заняття приватною практикою 

нотаріуса або адвоката); 

3) періодичному  проведенні кваліфікаційної 

атестації юристів. 
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Межі компетентності можуть змінюватися, оскільки 

вони залежать від сфери діяльності юриста і конкретних 

завдань, що перед ним поставлені. Для росту 

компетентності відповідно до займаної посади необхідна 

постійна самоосвіта юриста.  У зв'язку підвищенням або 

переходом на суміжну роботу важлива перепідготовка 

юриста: вона вносить корективи в якісну складову його 

компетентності.  

Компетентність за обсягом: якою б вузькою не була 

спеціалізація, юрист повинен мати відповідну загальну 

компетентність. Завдяки широким пізнанням у юридичній 

теорії і практиці спеціаліст швидко знаходить спільну мову 

в співтоваристві юристів, ефективно співробітничає з 

колегами іншої спеціалізації. Загальна компетентність 

юриста – показник його професійної культури, основа 

спеціальної компетенції.  

Отже, юрист повинен встановлювати справедливість, 

тому бути юристом — це величезна відповідальність. Для 

нашої, як і будь-якої країни ця професія надзвичайно 

важлива, адже, передусім на правників покладаються надії 

та завдання утвердження принципу верховенства права, 

вдосконалення українського законодавства, посилення 

правових гарантій. 
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 ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ 

 

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Сьогодні адміністративний процес займає одне з 

основоположних місць у системі вітчизняної юридично-

процесуальної форми. Саме тому проблематиці визначення 

та сутності адміністративного процесуального права 

присвячено чималу кількість публікацій, у яких 

науковцями окреслено коло тих суспільних відносин, що 

можуть бути предметом правового регулювання 

адміністративно-процесуальних норм. 

Перш за все, варто зауважити, що адміністративний 

процес був і залишається невідривним від 

адміністративного права, від його матеріальних норм, в 

цілому – від публічного управління. Адже 

адміністративно-процесуальне право регулює процесуальні 

відносини, які базуються на нормах адміністративного 

(матеріального) права [1, с. 14]. Беззаперечним є і те, що 

відносини, які підпадають під правовий вплив норм 

матеріального адміністративного права, залучаються своєю 

основною частиною і до предмета адміністративного 

процесуального права.  

Тож, зрозуміло, що адміністративне право і 

адміністративний процес мають достатньо спільних ознак: 

вони виникають у результаті управлінської діяльності з 

реалізації публічних інтересів; у них обов’язково бере 

участь суб’єкт, наділений державно-владними 

повноваженнями; для них характерні відносини владності 
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тощо. Водночас вони мають значну змістовну відмінність. 

Норми адміністративного права спрямовані на 

цілеспрямований, організуючий вплив у сфері виконавчо-

розпорядчої діяльності з метою планомірно і владно 

впливати на суспільні системи, норми ж адміністративного 

процесуального права спрямовані на забезпечення 

реалізації прав і законних інтересів фізичних чи 

юридичних осіб, розгляд і вирішення конкретних 

адміністративних справ [2, с. 18-19]. Варто наголосити на 

тому, що суттєва більшість науковців підтримують та 

навіть наполягають на чіткому розмежуванні 

адміністративного та адміністративно-процесуального 

права посилаючись, перш за все на те, що адміністративне 

право — це державно-владне регулювання суспільних 

відносин, а адміністративне процесуальне право — це 

надання адміністративних послуг та захист прав і законних 

інтересів фізичних чи юридичних осіб, публічного 

інтересу суспільства [2, с. 17]. Саме наявністю таких 

розбіжностей зумовлено те, що адміністративний процес 

розвивається як самостійна правова субстанція як з 

доктринальної точки зору, так і з позицій законотворчої та 

правозастосовної практики. Цьому сприяє прийняття у 

2005 р. кодифікованого акту, що прямо регулює суспільні 

відносини, що складають предмет адміністративно-

процесуального права - Кодексу адміністративного 

судочинства України, а також ряду законів, які мають 

безпосереднє відношення до адміністративно-

процесуального регулювання відповідних правовідносин.  

Отже, безумовною є наявність поряд із усталеним 

адміністративним правом окремої самостійної галузі — 

адміністративного процесуального права. Саме тому вона 

потребує свого визначення на доктринальному рівні. 

Водночас сьогодні процес становлення доктрини 

адміністративно-процесуальної правової галузі 

супроводжується значною нестабільністю окремих 

теоретичних понять, суперечливістю її концептуально-

категоріальних визначень, діаметральною протилежністю 
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поглядів та тверджень щодо певних правових положень [3, 

с. 61]. Можна повністю погодитися з О. В. Кузьменко та Т. 

О. Гуржієм, які зауважують, що жодна інша галузева наука 

сьогодні не стикається з такою кількістю протиріч у 

детермінації найголовніших та найбільш принципових 

характеристик свого об’єкта, неналежною визначеністю 

фундаментальних засад адміністративно-процесуального 

права, його природи, обсягу та суті [4, с. 3]. Зокрема, 

сучасній адміністративно-правовій літературі 

висвітлюються різні точки зору щодо визначення поняття 

адміністративного процесуального права у зв’язку з 

невизначеністю єдиного розуміння суті адміністративного 

процесу, що, в свою чергу, призводить до неможливості 

виокремлення саме тих відносин, які регулюються 

нормами даної галузі права. До прикладу, С. Г. Стеценко 

виділяє такі підходи до розуміння суті адміністративного 

процесу: 

а) адміністративний процес – це виключно 

адміністративне судочинство; 

б) адміністративний процес – це виконавчо-

розпорядча діяльність органів публічного управління; 

в) адміністративний процес – це діяльність із 

притягнення до адміністративної відповідальності та 

застосування заходів адміністративного примусу; 

г) адміністративний процес – це складова більш 

широкої категорії – адміністративної процедури [5, с. 39]. 

Відповідно, одні вчені-процесуалісти вважають, що 

нормами адміністративно-процесуального права 

регулюється діяльність суду та інших учасників процесу, 

другі - відносини, що виникають між учасниками процесу, 

треті - діяльність та відносини суб'єктів адміністративного 

процесу, четверті - порядок здійснення правосуддя тощо. 

Тому і відсутнє єдине загальноприйняте визначення 

адміністративного процесуального права. 

На сьогодні, в юридичній науці вироблено два 

концептуальних розуміння адміністративно-

процесуального права – судове (вузьке) та управлінське 
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(або широке). 

Судова концепція характеризується вузьким підходом 

щодо розуміння адміністративного процесу. Можливість 

розвивати цю концепцію на науковому рівні гарантувала 

норма п. 6 ч. 1 ст. 4 КАС України, яка визначила, що під 

«адміністративним процесом» необхідно розуміти 

правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства [6]. Ця норма стала 

базовою для «судової» концепції розвитку 

адміністративного процесу і адміністративного 

процесуального права [1, с. 16]. Для цієї концепції 

характерним для виникнення адміністративно-

процесуальних відносин є наявність суперечки (конфлікту) 

між учасниками адміністративних правовідносин. 

Адміністративний процес відповідно до цієї точки зору 

розуміється здебільшого як регламентована законом 

діяльність уповноважених на те суб’єктів щодо вирішення 

суперечок, що виникають між сторонами адміністративних 

правовідносин, які не перебувають між собою у відносинах 

службового підпорядкування, а також щодо застосування 

заходів адміністративного примусу [7, с. 12-16]. 

Прибічники широкого включають в розуміння 

адміністративного процесуального права регулювання всіх 

тих відносин, що складаються в адміністративному 

процесі, як в процесуально-процедурній діяльності 

уповноважених на те суб’єктів щодо реалізації 

матеріальних норм адміністративного та деяких інших 

галузей права. Тобто адміністративний процес охоплює і 

правотворчу, і правозастосовну, і правоохоронну форми 

процесуальної діяльності, її юрисдикційний і 

управлінський аспекти [8, с. 477].  

Таким чином, поняття адміністративного 

процесуального права безпосередньо пов’язане з 

розумінням адміністративного процесу, оскільки процес - 

це система дій; а процесуальне право – це система норм по 

впровадженню цих дій. І хоча ці поняття не можна 

ототожнювати, та у процесі їх визначення необхідно 
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відобразити співвідношення між даним дефініціями.  

Тож, процедура, а також процесуально-правова 

норма, провадження (все разом) є не що інше як 

адміністративне процесуальне право [1, с. 23]. 

Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, 

що адміністративне процесуальне право - це система 

нормативно-правових актів, що містять адміністративно-

правові норми, які регулюють суспільні відносини, які 

виникають в процесі розгляду та вирішення 

адміністративним судом справ з приводу реалізації та 

захисту прав і законних інтересів фізичних чи юридичних 

осіб у сфері публічних відносин. 

 

Список використаної літератури:  

1. Адміністративне процесуальне право: Навч. 

посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с. 

2. Адміністративне процесуальне право України : 

навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Iнтер, 2008. 

— 496 с. 

3. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне 

право України: підруч. / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. – 

К.: Атіка, 2008. – 420 с. 

4. Гончарук Т. С. Адміністративний процес у сучасній 

вітчизняній правовій доктрині // Юридичний вісник. – 

2014. - № 4(33). – С. 60-64. 

5. Стеценко С. Сутність адміністративного процесу: 

теоретичний погляд // Право України. – 2011. – № 4. – С. 

39-46. 

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 

6 липня 2005 року № 2747-IV// Відомості Верховної Ради 

України. – 2005. - № 35-36, № 37. - Ст. 446. 

7. Салищева Н. Г. Административный процесс в 

СССР / Н. Г. Салищева. – М.: Юр. лит., 1964. – 158 с. 

8. Адміністративне право України. Академічний курс: 

підруч.; у 2 т. / за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. Т. I. 

Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 582 с. 



 177 

Мазур П.Д.  

старший судовий експерт сектору  

біологічних досліджень та обліку  

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

Шило Т.С.  

судовий експерт сектору  

біологічних досліджень та обліку  

Чернігівського НДЕКЦ МВС 

 

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ 

НА ОМП, ПРИ ВИЛУЧЕННІ СЛІДІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

У зв’язку з постійним зростанням кількості тяжких 

злочинів (зґвалтування, вбивства тощо ) зростає потреба у 

вилученні біологічних слідів людини (кров, слина, піт, 

сперма, волосся). Саме ці види злочинів практично 

неможливо ефективно розслідувати та розкривати без 

використання сучасних можливостей експертного 

дослідження біологічних слідів людини. 

Судова імунологічна експертиза має важливе 

значення при розслідуванні таких злочинів. Вона 

допомагає слідству відтворити обстановку, в якій було 

скоєно злочин, значно звузити коло підозрюваних осіб, а в 

деяких випадках викрити винного або, навпаки, виключити 

підозрювану особу.  

Правильне вирішення запитань, які ставляться перед 

експертом біологом, як правило, визначене здатністю 

слідчого (за участю спеціалістів) знайти, зафіксувати та 

вилучити сліди біологічного походження.  

Учасники слідчо-оперативних груп, які залучаються  

до ОМП (по факту вбивств, нанесення тілесних ушкоджень 

та ін.) не володіють необхідними знаннями та навиками із 

слідами біологічного походження і часто допускають 

помилки.  

Найбільш розповсюдженими наслідками 

неправильної роботи на ОМП є: 
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- вилучення та направлення до НДЕКЦ великої 

кількості зайвих об’єктів, які відіграють незначну роль (або 

не відіграють взагалі) в розслідування злочину, але суттєво 

збільшують терміни виконання експертиз; 

- пакування об’єктів із порушенням процесуальних та 

наукових вимог. 

Вказані наслідки значно ускладнюють виконання 

експертних досліджень, через те що: 

- збільшується термін їх виконання, оскільки усі 

направлені об’єкти потребують детального вивчення та 

дослідження; 

- часткова чи повна втрата об’єктів дослідження 

(гнилісні зміни, контамінація слідів біологічного 

походження). 

Метою даної роботи є висвітлення шляхів 

вирішення вказаних проблем. 

З огляду на вищевикладене можна сказати, що у разі 

надання речових доказів з біологічними слідами людини на 

дослідження варто звертати особливу  увагу на: 

- методику виявлення та фіксацію біологічних 

слідів людини; 

- правильне вилучення та пакування біологічних 

слідів людини і зразків для порівняння; 

- особливості їх збереження. 

До предметів-носіїв зі слідами біологічного 

походження і до самих слідів необхідно ставитись 

обережно, з дотриманням відповідних правил їх виявлення, 

фіксації та вилучення. 

Залишення людиною біологічного матеріалу на 

предметах може відбуватися під час розмови, сміху, 

кашлю, чхання, забруднення рукавичок клітинним 

матеріалом, перенесеним зі шкіри на об’єкт (шляхом 

торкання до обличчя та інших відкритих ділянок тіла або 

дотику чи контакту з такими предметами, як мобільні 

телефони, ручки, окуляри, лінійки, рулетки тощо).  

Наслідками випадкового характеру утворення 

біологічних слідів є забруднення предметів біоматеріалом 
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осіб, які беруть участь у слідчих діях, та втрата слідової 

інформації через некоректне поводження з об’єктами-

носіями. 

До об’єктів біологічного походження, які 

вилучаються як речові докази з місця події, відносяться: 

кров, сперма, слина, піт, волосся, піхвові виділення, сеча, 

кал, органи та тканини людського організму, кістки та їх 

фрагменти. Джерелом слідів біологічного походження є 

тіло людини, його органи. Дані біологічні об’єкти в 

конкретних умовах відображають інформацію про 

механізм та обставини скоєння злочину. 

При огляді місця події, пошук слідів біологічного 

походження повинен мати цілеспрямований характер, 

залежний від типу злочину.  

Ми розглянемо особливості виявлення деяких слідів 

біологічного походження. 

Сліди крові: при виявленні слідів крові на 

негігроскопічних поверхнях використовують гострий 

чистий скальпель. Спочатку знімають сухі частинки та 

кірки, поміщують їх в паперовий пакет, відповідний до їх 

розмірів, потім легким зскрібанням, тримаючи скальпель 

під прямим кутом, знімають залишок сліду, намагаючись 

при цьому зняти якомога меншу частину предмета-носія. 

Зіскоб із вертикальних поверхонь роблять рухом скальпелю 

знизу до верху, щоб частки, які зіскоблюються, потрапляли 

спочатку на поверхню скальпеля, а потім на папір. 

Необхідно також зробити зіскоб із контрольної ділянки 

предмета-носія без нашарувань, який упаковують окремо. 

Для проведення змиву потрібно мати чисту стерильну 

марлю. Змив роблять на фрагмент марлі, розмір якого 

приблизно однаковий із розміром сліду. Фрагмент марлі 

злегка змочують дистильованою водою (якщо немає 

дистильованої, використовують чисту водопровідну) та, 

тримаючи чистим пінцетом, ретельно протирають слід 

різними його сторонами, намагаючись зняти увесь матеріал 

сліду. Аналогічним способом роблять контрольний змив із 

предмета-носія. Перед упакуванням змиви обов’язково 
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ретельно висушуються при кімнатній температурі без 

впливу сонячного світла та нагрівальних приладів. 

Висушені змиви упаковуються в паперові конверти, на 

яких наявні пояснювальні написи. 

При призначенні експертизи обов’язково окремо 

треба надсилати експерту фрагмент чистої марлі з того 

відрізка, з якого робилися вирізки для змивів (контрольний 

зразок).  

Сліди сперми: особливості виявлення слідів сперми 

полягають у вивченні обставин справи: потрібно прийняти 

до уваги показання потерпілих та обстановку місця 

проведення огляду. 

Для виявлення слідів сперми предмети з підозрілими 

плямами оглядають при природному світлі й в 

ультрафіолетових променях (в затемненому приміщенні), 

під дією останніх сперма флуоресціює блакитнуватим 

світлом. Варто мати наувазі, що свіжі плями, як і давні 

(кілька років), дають дуже слабке світіння, а сліди сперми, 

змішані з кров’ю, зовсім не флуоресціюють. Цей метод є 

лише орієнтовним, оскільки можуть флуоресціювати й 

інші речовини. Сперма на одязі нагадує висохлий 

крохмаль, клейстер та жорстка на дотик. 

Об’єкти зі слідами, подібними на сліди сперми, 

вилучаються цілком. Якщо це зробити неможливо, то 

вилучають частину предмета. При такому способі 

вилучення не змінюється форма сліду, а в лабораторії 

можна виявити сліди, непомітні раніше. Маючи предмет 

цілком, легше вирішити питання про механізм виникнення 

слідів. Так зазвичай вилучаються одяг, постільна білизна, 

невеликі предмети та ін. 

При відділенні частини предмета зі слідами сперми 

обов’язково повинні вилучатися й частини предмета, 

вільного від слідів — для контрольних досліджень. 

Перед упакуванням вогкі предмети обов’язково треба 

висушити при кімнатній температурі без впливу сонячного 

світла та нагрівальних приладів. Упакування предметів зі 

слідами сперми повинно проводитись у паперові пакети, 
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конверти, коробки. 

Сліди слини: слину, як речовий доказ, найчастіше 

виявляють на недопалках, носовиках, поштових марках, 

клапанах конвертів, а також столовому посуді, горлечку 

пляшок. Сліди слини в УФ-променях набувають слабкої 

біло-блакитної люмінесценції, тобто відбивають промені. 

Об’єкти з можливими слідами слини, вилучаються цілком 

та упаковуються в паперові конверти. 

Недопалки потрібно збирати тільки чистим пінцетом, 

тому що на них може потрапити стороння біологічна 

інформація. Якщо недопалки вогкі, їх потрібно висушити 

при кімнатній температурі. Упаковуються недопалки зі 

слідами слини окремо в паперові конверти. 

Сліди поту: сліди поту та жиропоту в УФ-променях 

набувають слабкої блакитної люмінесценції. Об’єкти зі 

слідами поту та жиропоту вилучають разом з предметом-

носієм. Усі операції з вилученням сліду потрібно 

проводити в гумових рукавичках. Якщо об’єкт зі слідами 

поту або його частину вилучити неможливо або 

недоцільно, роблять змив за аналогією зі змивом сліду 

крові. 

Усі зазначені чинники суттєво впливають на 

результативність експертних досліджень та висвітлюються 

у інформаційних листах, які працівники НДЕКЦ 

направляють до органів Національної поліції  

Отже, для вирішення проблем, пов’язаних з 

призначенням судової імунологічної експертизи необхідно: 

- дотримуватись правил при роботі зі слідами 

біологічного походження; 

- консультуватись із експертом, у разі виникненні 

сумнівів що до запитань, які необхідно поставити на 

вирішення судової імунологічної експертизи.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД ЗА 

СТАТТЕЮ 242 КК УКРАЇНИ 

 

Згідно зі статтею 50 Конституції України кожен має 

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Тому на 

сьогоднішній день для українського законодавця важливим 

завданням залишається закріплення та удосконалення 

правових норм, спрямованих на захист навколишнього 

середовища. У зв’язку з цим, уваги заслуговує розділ  VIII 

Кримінального кодексу України (далі – ККУ), що має назву 

«Злочини проти довкілля».  

Одним із злочинів, передбачених вищевказаним 

розділом, є «Порушення правил охорони вод», 

відповідальність за який визначена у ст. 242 ККУ. 

Актуальність дослідження об’єктивної сторони цього 

злочину зумовлена нечіткістю її визначення у диспозиції 

статті та необхідністю розширеного тлумачення. 

Відповідно до теорії кримінального права, 

об’єктивною стороною злочину є його зовнішня сторона, 

яка знаходить свій вияв у вчиненні суспільно небезпечного 

діяння (дії або бездіяльності), його негативних наслідках та 

причиновому зв’язку між ними та цим діянням. Правильне 

її встановлення має велике теоретичне та практичне 

значення, оскільки сприяє з’ясуванню сутності злочину, а 

саме характеру та ступеня його суспільної небезпеки. 

Аналіз ч. 1 ст. 242 ККУ «Порушення правил охорони 

вод» дозволяє зробити висновок, що у її диспозиції зміст 

«порушення правил охорони вод», як однієї з ознак 
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об’єктивної сторони злочину — діяння, не розкритий, що 

на практиці може спричинити проблему під час 

кваліфікації злочину.  

На думку авторіа науково-практичного коментаря до 

ККУ за загальною редакцією В. Сташиса і В. Тація, 

порушення правил охорони вод – це дія або бездіяльність, 

що є невиконанням вимог спеціальних нормативно-

правових актів щодо екологічної безпеки, які регулюють 

питання охорони вод [1, с. 733] . І. В. Берднік у своїй 

роботі відзначає єдність  науковців щодо трактування 

даного поняття, та зазначає, що відповідні нормативно-

правові акти, до яких відсилаються правники, не належать 

до системи кримінального права, а тому диспозиція ч. 1 ст. 

242 ККУ має бланкетний характер [2, с. 17]. 

Тобто, можна визначити, що порушення правил 

охорони вод вчиняється шляхом дії або бездіяльності і 

полягає, зокрема, у: невиконанні водокористувачем 

обов'язку забезпечувати дотримання відповідного 

санітарного стану на території, де розташовані його 

об'єкти, і не допускати винесення через дощові 

каналізаційні мережі сміття, продуктів ерозії ґрунтів, 

сировини та відходів виробництва; скиданні у водні 

об'єкти, на поверхню льодового покриву та водозабору, а 

також у каналізаційні шлаків, інших технологічних і 

побутових твердих відходів; відключенні очисних споруд 

або недостатньому контролі за їх роботою; скиданні 

забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти з 

перевищенням лімітів, встановлених у дозволі на 

спеціальне водокористування; руйнуванні русел річок, 

струмків і водотоків тощо [3].  

Щодо іншої ознаки об'єктивної сторони — наслідків 

суспільно небезпечного діяння, то у ч. 1 ст. 242 вони 

прописані досить конкретно:  забруднення поверхневих чи 

підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, 

лікувальних вод або зміна їхніх природних властивостей, 

або виснаження водних джерел,  спричинення небезпеки 

для життя, здоров'я людей чи для довкілля [4].  
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Під забрудненням водних об'єктів слід розуміти 

надходження до них таких речовин, які спричиняють 

погіршення якості води (відходи, викиди, нафтопродукти, 

виробнича сировина та ін.). Зміною природних 

властивостей вод є негативні зміни їх біологічного стану, 

фізичних та інших характеристик. Виснаження водних 

джерел — це стійке, тобто таке, що не може бути подолане 

природним шляхом, скорочення запасів і погіршення якості 

вод, втрата ними здатності до самоочищення [3]. 

Засмічення вод характеризується як викид у водні об'єкти 

сторонніх, зазвичай, нерозчинних, предметів і матеріалів. 

Для визнання аналізованого злочину закінченим 

потрібно, щоб забруднення, зміна природних властивостей 

вод або виснаження водних об'єктів створили небезпеку 

для життя, здоров'я людей чи довкілля [3].  

Що ж до причинового зв’язку між діянням і його 

наслідком, як  третьої ознаки об’єктивної сторони, то 

кримінальна відповідальність за ст. 242 буде наставати 

лише в тому випадку, коли саме порушення суб’єктом 

злочину правил охорони вод спричинили передбачені 

статтею наслідки. Якщо ж вони настали з іншої причини, 

не з вини суб’єкта, тоді  відповідальність виключається, 

оскільки склад злочину відсутній. 

Таким чином можна констатувати, що для ч. 1 ст. 242 

ККУ характерні такі обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони складу злочину [5, с. 59]:  

1) діяння (забруднення, виснаження і т. д.);  

2) засоби забруднення водних об’єктів (незнезаражені 

стічні води, відходи, сировина тощо); 

3) джерела забруднення (підприємства, установи, 

організації тощо); 

 4) місце забруднення та  виснаження водних 

об’єктів  – це місцезнаходження вод  – предметів цього 

злочину. 

Отже, проблеми чистої води й охорони водних 

екосистем із розвитком людства стають дедалі гострішими. 

Тому порушення правил охорони вод є небезпечним 
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злочином проти довкілля, який щороку стає дедалі більш 

розповсюдженим та полягає у невиконанні вимог 

спеціальних нормативно-правових актів щодо екологічної 

безпеки, що регулюють питання охорони вод. Правильне 

визначення об'єктивної сторони цього злочину є важливим 

для його кваліфікації і вимагає конкретизації у ККУ, що є 

одним із пріоритетних завдань на шляху до вдосконалення 

українського кримінального законодавства. 
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ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: СИСТЕМА ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Адміністративно-процесуальне право є важливою 

галуззю права, нормами якої регулюється широке коло 

відносин у взаємодії з конституційним, адміністративним, 

кримінальним, трудовим й іншими галузями. Визначена 

регламентація здійснюється на основі встановлених форм 

зовнішнього виразу правових норм, тобто джерел права. 

Специфічною рисою адміністративно-

процесуального права є різноманіття його джерел. Питання 

щодо сутності й складових їх системи є дискусійним серед 

науковців. У певній мірі це зумовлено наявністю 

кардинально протилежних точок зору щодо визначення 

місця судової практики й судового прецеденту. Таким 

чином, метою даної роботи є загальне дослідження 

системи джерел адміністративно-процесуального права 

України та прогнозування тенденцій їх розвитку. 

Відповідно до теорії права, джерелом (або формою) 

права виступають конкретні форми зовнішнього вираження 

загальнообов’язкових правил поведінки, встановлених 

державою, через яке ці правила справляють свій владно-

регулюючий вплив на суспільні відносини [1, c. 58]. Таке 

визначення є властивим і для джерел адміністративно-

процесуального права.  

Що ж до системи джерел адміністративно-
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процесуального права, то такою є сукупність 

взаємообумовлених, взаємопов’язаних і 

взаємодоповнюючих джерел адміністративно-

процесуального права, побудована згідно принципів 

єдності, інтегральності, ієрархічності, структурності та 

інших системних особливостей з метою досягнення 

синергетичного ефекту й забезпечення ефективного 

адміністративного процесуального регулювання у 

суспільстві [2, c. 31]. Серед її основних ознак виділяють 

наступні: 1) синергетичність, інтегральність; 2) 

відкритість, динамічність, розвиток; 3) відносну 

стабільність; 4) цілісність; 5) взаємозв’язок елементів; 6) 

ієрархічність; 7) об’єктивно-суб’єктивний характер з 

переважаючим впливом об’єктивної складової. 

Традиційно з урахуванням ієрархічності підлеглості 

до системи джерел адміністративно-процесуального права 

включають такі нормативно-правові акти: 

1. Конституцію України — основний закон держави, 

який є базовим, встановлює загальні правові принципи та 

має найвищу юридичну силу. 

2. Міжнародні договори (угоди), згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України — 

вони є частиною національного законодавства і 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. 

3. Кодекси України, а саме Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Митний кодекс 

України. Дані правові акти більш детально регламентують 

окремі сторони адміністративно-процесуального 

судочинства. Наприклад, Кодекс адміністративного 

судочинства України визначає повноваження 

адміністративних судів щодо розгляду справ 

адміністративної юрисдикції, порядок звернень до 

адміністративних судів і порядок здійснення 

адміністративного судочинства. 

Також тут маються на увазі Цивільний 
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процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України, Кримінально-

процесуальний кодекс України, які частково взаємодіють з 

нормами адміністративно-процесуального права. 

4. Закони України ( Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про звернення громадян» та інші). 

5. Укази Президента України («Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування»). 

6. Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні 

акти (інструкції, правила, методики) центральних органів 

виконавчої влади, які містять  норми адміністративно-

процесуального права. 

7. Постанови Пленуму Верховного Суду України, 

котрі містять роз’яснення з питань застосування норм 

адміністративного матеріального та процесуального права 

[1, c. 61]. 

Ці постанови мають деякі ознаки прецедентного 

права. Вони не містять у собі юридичних норм, але 

здійснюють вплив на вирішення конкретних справ, 

оскільки є обов’язковими для судів, інших органів і 

посадових осіб, котрі застосовують норми права, щодо 

яких зроблені такі роз’яснення. 

Питання щодо належності вищевказаних актів до 

джерел адміністративно-процесуального права є спірним 

серед правників, однак більшість юристів схиляються до 

визнання їх такими. Зокрема, це нововведення 

пояснюється тим, що ринкова економіка і розбудова 

громадянського суспільства вимагають нових форм 

упорядкування суспільних відносин. 

Питання прийняття адміністративно-правових норм 

не тільки на законодавчому рівні, а й органами виконавчої 

влади різного рівня також є суперечливим. Причиною 

цього є те, що джерела адміністративного процесуального 

права виникають переважно на законодавчому рівні, 

оскільки підзаконні нормативні акти, які містять 
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адміністративні процесуальні норми,  приймаються 

відповідно до закону і з метою деталізації окремих 

положень на рівні центральних органів виконавчої влади, 

але не на місцевому [2, c.33]. 

Такий відносно докладний перелік нормативних 

актів, які містять норми адміністративно-процесуального 

права, дає змогу констатувати наявність достатньої 

нормативної бази цієї галузі права, однак, поряд з тим, 

існує ряд проблемних питань щодо джерел 

адміністративно-процесуального права. Мається на увазі 

фрагментарність, іноді неузгодженість адміністративно-

процесуального законодавства, та прогалини у системі 

правового регулювання адміністративно-процесуальних 

відносин. Це зумовлює необхідність розробки напрямків 

вдосконалення та прогнозування розвитку у 

майбутньомусистеми джерел адміністративно-

процесуального права України. 

Сьогодні можна виділити такіосновні, як позитивні, 

так і негативні, сучасні тенденції її розвитку: 

 гармонізаціяджерел адміністративно-

процесуального права із правом Європейського Союзу та 

Ради Європи; 

 залишковий вплив радянських підходів до 

врегулювання адміністративно-правових відносин; 

 зміна та виникнення нових джерел адміністративно-

процесуального права на підставі соціально-економічних 

перетворень; 

 посилення ролі судових рішень як похідних джерел 

права. 

Щодо останнього пункту, то справді, одним із 

пріоритетних напрямків розвитку системи джерел 

адміністративно-процесуального права є офіційне 

включення до неїсудового прецеденту у повній мірі, а не 

лише часткове у вигляді постанов Пленуму Верховного 

Суду України, адже властивостями судового прецеденту 

наділені, наприклад, і правоположення, які сформульовані 

у рішеннях Конституційного Суду України, що 
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інтерпретують окремі норми адміністративно-

процесуального законодавстваУкраїни з позицій 

Конституції [3, c. 192].  

Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, 

що системою джерел адміністративно-процесуального 

права є сукупність взаємообумовлених та 

взаємопов’язаних конкретних форм зовнішнього виразу 

загальнообов’язкових встановлених державою правил 

поведінки у сфері адміністративно-процесуального права, 

побудована згідно принципів єдності, ієрархічності, 

структурності та інших системних особливостей. 

Традиційно складовими цієї системи є Конституція 

України, міжнародні договори, відповідні кодекси та 

закони України, Укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних 

органів виконавчої влади, а також постанови Пленуму 

Верховного Суду України. Важливою тенденцією розвитку 

джерел адміністративно-процесуального права посилення 

ролі судових рішень як похідних джерел права тому, що 

оскільки наявні проблеми законодавчого характеру у сфері 

адміністративного судочинства вимагають звертатися до 

нових правових позицій. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

ПРИ ПРИЗНАЧЕНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ 

СУДОВОГО ЕКСПЕРТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ 

 

У дані статті розглянуті деякі проблемні питання 

застосування норм кримінального процесуального кодексу 

при призначені судової експертизи та залученні судового 

експерта стороною захисту. Проведений аналіз новел 

законодавства у даній сфері та їх наслідків для сторони 

захисту щодо гарантування процесуальної рівності сторін 

у призначені судової експертизи та залучення судового 

експерта.    

Ключові слова: судовий експерт, сторона захисту, 

кримінальний процес, рівність, змагальність. 

  

У результаті реформування кримінального 

процесуального законодавства України, не залишається 

осторонь і питання порядку призначення судової 

експертизи, оскільки вона, відповідно до частині 2 ст. 84 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – 

КПК України) є одним із  процесуальних джерел доказів. З 

метою вдосконалення зазначеного порядку зміни  

кримінального процесуального законодавства повинні бути 

направлені на розширення основ змагальності та 

встановлення процесуальної рівності сторін провадження, 

шляхом збалансування процесуальних можливостей 

призначення судової експертизи та залучення судового 

експерта. Для виявлення недоліків, прогалин та 
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суперечностей у кримінальному процесуальному 

законодавстві, що впливає на баланс процесуальних 

можливостей сторін у призначені судової експертизи та 

залучені судового експерта, проводиться постійне вивчення 

та наукове дослідження зазначеного проблемного питання. 

Науковими дослідженнями процесуального порядку 

призначення судової експертизи та залучення судового 

експерта до кримінального провадження, у тому числі і 

стороною захисту, займалися такі науковці, як: Р.С. Бєлкін, 

В.Г. Гончаренко, О.Р. Росинська, Н.І. Клименко, 

І.П. Кононенко, О.В. Кравчук, В.К. Лисиченко, В.С. 

Бондар, Г.М. Нагорний, В.М. Шерстюк, В.М. Тертишник, 

І.В. Гора,  М.Я. Сегай, В.І. Шамсєєва, М.Г. Щербаковський 

та ін.  

Але, у зв’язку з внесеними Законом України № 2147-

VІІІ від 03.10.2017 «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» (далі – Закон № 2147-VІІІ), питання 

призначення судової експертизи та залучення судового 

експерта у кримінальному проваджені, потребує 

додаткового вивчення, опрацювання та переосмислення.     

Призначення судової експертизи та залучення 

судового експерта  стороною обвинувачення у 

кримінальному процесі має правову практику, яка 

напрацьовувалась не один рік, оскільки ще у Кримінально-

процесуальному кодексі редакції 1960 року (далі – КПК-

1960) слідчий був уповноважений особисто призначати 

судову експертизу та залучити судового експерта  у будь-

який час досудового розслідування. Згідно норм того ж 

КПК-1960, сторона захисту могла лише клопотати перед 

стороною обвинувачення про призначення експертизи. 

Зазначене не узгоджувалось із засадою змагальності, яка 

передбачала надання сторонам провадження рівних 

можливостей [7, с. 156].  

КПК України, який був прийнятий у 2012 році, 
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розширив можливості сторони захисту у призначені 

судової експертизи та залучені судового експерта. Зокрема 

частиною 2 ст. 243 КПК України стороні захисту було 

надано право самостійно залучати експертів на договірних 

умовах для проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової. Розширені можливості доступу сторони 

захисту до експертних знань схвально були зустрінуті у 

суспільстві, але на практиці сторона захисту не часто 

користувалась наданими правами залучення судового 

експерта. Як свідчить експертна практика, в 

Чернігівському НДЕКЦ МВС України, з 2012 року по 

теперішній час, зафіксована невелика кількість фактів 

призначення судових експертиз стороною захисту у 

кримінальних провадженнях.      

15 березня 2018 року набрали законної сили зміни до 

законодавства щодо порядку призначення судової 

експертизи та залучення судового експерта  у 

кримінальному провадженні, внесені Законом № 2147-VІІІ. 

Так, до частини 1 ст. 7 Закону України «Про судову 

експертизу» внесено зміну про те, що  судово-експертну 

діяльність у кримінальному провадженні здійснюють 

державні спеціалізовані установи.  

Окрім цього викладена у новій редакції ст. 243 КПК 

України, де зазначено, що експерт залучається за наявності 

підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого 

судді чи суду, наданим за клопотанням сторони 

кримінального провадження. 

Тобто, виходячи з вищенаведених новел, 

законодавець зобов’язав сторони кримінального 

провадження призначати судові експертизи виключно до 

державних спеціалізованих установ, перелік яких 

наведений у частині 2 статті 7 зазначеного Закону, а також 

обмежив права сторін обвинувачення особисто призначати 

судову експертизу у будь-який час досудового 

розслідування. Зазначене зрівняло процесуальні 

можливості сторін щодо призначення судової експертизи, 

але, у свою чергу, введена монополія державних 
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спеціалізованих установ на проведення судових експертиз 

у кримінальних провадженнях, що виключило існування у 

кримінальному процесі конкурентної (альтернативної) 

експертизи.  

Конкурентні (альтернативні) експертизи – це 

експертизи, які проведені у недержавних установах 

незалежними експертами. Н.І. Клименко та інш. науковці 

зазначають, що існування в кримінальному процесі 

конкурентної (альтернативної) експертизи є актуальним, 

оскільки це впливає на якість розслідування та 

достовірність оцінки якості висновку експерта у суді через 

їх змагальність [4, с. 212]. Тобто існування в 

кримінальному процесі конкурентної (альтернативної) 

експертизи є необхідним для забезпечення існування 

принципу змагальності та надання до суду об’єктивних 

висновків експерта. 

Виклавши у новій редакції ст. 243 КПК України 

законодавець зрівняв сторони у процесуальних 

можливостях  призначення судових експертиз, але це 

призвело не тільки до перевантаження судової системи, але 

і до формальності розгляду звернень сторони 

обвинувачення щодо залучення судового експерта, 

оскільки, виходячи з практики, розгляд таких звернень 

проходить без сторони захисту, а подекуди і без сторони 

обвинувачення (слідчим суддею одноосібно), тобто 

виключається змагальність сторін кримінального 

провадження, а єдиним джерелом отримання інформації 

слідчим суддею чи судом є сторона обвинувачення. Окрім 

того, експертна практика, а саме аналіз ухвал про 

призначення судових експертиз у кримінальних 

провадження, що призначаються до Чернігівського НДЕКЦ 

МВС України свідчить, що недотримуються вимоги ст. 244 

КПК України, а саме на вирішення судових експертиз 

ставляться питання  вирішення яких не мають істотного 

значення для кримінального провадження.  

Зміна порядку призначення судової експертизи та 

залучення судового експерта у кримінальному провадженні 



 196 

дозволила вирішити спірне у наукових колах  питання 

реалізації стороною захисту на практиці вимог ч. 2 ст. 102 

КПК України. Вказана норма зобов’язує судового експерта 

обов’язково зазначати у висновку, що його попереджено 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий 

висновок та відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків. Тобто, при залучені 

судового експерта стороною захисту на договірних умовах 

поставало питання у якій формі попереджувати його про 

кримінальну відповідальність, адже у кримінальному 

процесуальному кодексі не було визначена форма 

документу (заява, клопотання, договір тощо), яким 

повинна ініціюватись така експертиза та його зміст.  

Зазначене проблемне питання могло бути підставою для 

віднесення судом висновку експерта до недопустимого 

доказу, відповідно до ст. 86 КПК.   

У наукових колах одним із варіантів вирішення 

даного проблемного питання пропонували залучати 

стороною захисту судового експерта виключно через 

клопотання до слідчого судді. Але це, у свою чергу, знову 

ж таки обмежувало існування конкурентної 

(альтернативної) експертизи у кримінальному процесі [5, с. 

247]. 

Законодавча новела, яка вступила у дію з 15.03.2018 

щодо залучення судового експерта у кримінальному 

провадженні виключно за дорученням слідчого судді чи 

суду, вирішило це питання, адже суб’єкт до якого 

звернулась сторона провадження буде у своєму дорученні 

попереджати судового експерта про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдивий висновок та 

відмову без поважних причин від виконання покладених на 

нього обов’язків [7, с. 157]. 

Але незважаючи на нововведення, застосування норм 

КПК України стороною захисту щодо призначення судової 

експертизи та залучення судового експерта до цього часу 

мають ряд проблемних питань, які негативно впливають на 

рівність сторін кримінального процесу. 
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Однією із них є збір та надання стороною захисту 

судовому експерту об’єктів дослідження та  зразків для 

проведення порівняльного дослідження.  

У ст. 93 КПК України закріплені права сторони 

захисту та сторони обвинувачення у збирання доказів, за 

винятком проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. Але при проведені 

подальшого аналізу можна дійти висновку, що 

процесуальні можливості отримання доказів, у тому числі 

для подальшого їх використання у якості об'єктів для 

експертного дослідження, зовсім не рівні. 

По-перше, нерівність полягає у тому, що 

законодавець у частині 7 ст. 110 КПК України визначив, що 

процесуальні рішення сторони обвинувачення прийняті в 

межах компетенції згідно із законом, є обов’язковими для 

виконання фізичними та юридичними особами, прав, 

свобод чи інтересів яких вони стосуються. Тобто для 

сторони обвинувачення, на відміну від сторони захисту, 

кримінальним процесуальним законодавством створений 

ефективний механізм збирання доказової бази, у тому 

числі і об'єктів експертизи, у порядку визначеному ст. 93 

КПК України.     

По-друге, у тій же ст. 93 КПК України зазначено, що 

сторона обвинувачення може витребувати та отримувати 

документи, а сторона захисту – лише їх копії. Але 

об’єктами, наприклад судової почеркознавчої експертизи, 

визнаються виключно документи-оригінали. Зазначена 

норма КПК суперечить  частині 2 ст. 22 КПК України, де 

зазначено, що сторони кримінального провадження мають 

рівні права на збирання та подання до суду документів.  

Одним із засобів забезпечення проведення судової 

експертизи є отримання зразків експертного дослідження. 

Відповідно до вимог ст. 245 КПК України у разі 

необхідності отримання зразків для проведення експертизи 

вони відбираються стороною кримінального провадження, 

яка звернулася за проведенням експертизи або за 

клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.  
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Юридичною нерівністю сторін провадження є 

процесуальний механізм отримання зразків експертного 

дослідження. Наприклад сторона обвинувачення має 

процесуально закріплені владні права самостійно 

проводити слідчі (розшукові) дії, у ході яких можливо 

отримати зразки експертного дослідження. Сторона 

захисту, для отримання зразків експертного дослідження, 

має лише право звернутись з клопотанням до слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду про ініціювання 

проведення слідчих (розшукових) дії (абзац 2 частини 3 ст. 

93 КПК). У такому випадку суб’єктом отримання зразків 

експертного дослідження буде вже не сторона захисту.  

Тобто, як бачимо законодавець лише задекларував 

рівність прав сторін провадження, але процесуальний 

механізм їх реалізації свідчить про протилежне.  

Іншим проблемним питанням для сторони захисту є 

надання на дослідження об'єктів та зразків, якщо вони 

тимчасово вилучені та знаходяться в матеріалах 

кримінального провадження та визнані органом досудового 

розслідування речовими доказами. У таких випадках, 

сторона захисту позбавлена можливості передачі їх на 

дослідження, а оскільки відповідно до ч. 4 ст. 168 КПК 

уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити 

схоронність такого майна,  зрозуміло, що органи 

досудового розслідування добровільно не нададуть їх 

стороні захисту. К.В. Легких для вирішення даної ситуації 

пропонує стороні захисту звертатись до слідчого судді з 

відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей 

та документів. [6, с. 198]. Зазначений процесуальний 

механізм є гарантом його виконання, оскільки невиконання 

ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та 

документів є незаконним. 

Зазначені процесуальні нерівності сторін 

кримінального провадження у зборі об'єктів та зразків 

дослідження можуть привести до того, що сторона захисту 

не зможе надати судовому експерту матеріали необхідні 

для проведення експертизи у повному обсязі. Судовий 
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експерт, у свою чергу, має право відмовитись від давання 

висновку експерта за недостатністю наданих матеріалів (ч. 

4 ст. 69 КПК). А не отримання стороною захисту висновку 

експерта негативно може вплинути на принцип 

змагальність сторін у судовому засіданні. 

Проблемним питанням, яке може виникнути та 

викликати правову колізію у зв’язку з новим порядком 

призначення судової експертизи у кримінальному 

проваджені є випадок коли сторони одночасно звертаються 

до слідчого судді чи суду з клопотаннями про проведення 

одного і того ж  виду експертизи по одним і тим же 

об’єктам. Не зрозуміло, як повинен діяти у такому випадку 

суб’єкт призначення експертизи? Призначати одну 

експертизу за двома клопотаннями, або дві окремі 

експертизи. Якщо буде призначена одна експертиза, тоді не 

зрозуміло, як буде реалізовуватись вимога ч. 9 ст. 244 КПК, 

де зазначено, що висновок експерта, залученого слідчим 

суддею, надається особі, за клопотанням якої він був 

залучений. У випадку призначення двох окремих експертиз 

постає питання можливості подвійного дослідження 

об'єктів, особливо якщо вини у процесі дослідження будуть 

частково або повністю пошкоджені чи знищені. Також при 

призначені двох окремих експертиз може виникнути 

питання вибору державних спеціалізованих установ 

судової експертизи для подальшого забезпечення 

об’єктивності висновків. Н.І. Клименко зазначає, що 

експерти сторони обвинувачення та захисту не можуть 

надати суду об’єктивні висновки, якщо вони будуть 

працівниками однієї установи та підпорядковані одному 

керівнику [8, с. 357].  

За підсумком можна констатувати, що у нормах 

чинного КПК щодо порядку призначення судової 

експертизи та залучення судового експерта  сторонам 

кримінального процесу задекларовані майже рівні 

можливості доступу до експертних знань. Але для 

досягнення повного правового рівноправ’я сторін 

кримінального провадження у призначені судової 
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експертизи, забезпеченні дотримання процесуального 

порядку її проведення, збору зразків та об'єктів для 

дослідження тощо  потрібне подальше вивчення, наукове 

дослідження та вдосконалення, чинного кримінального 

процесуального законодавства.  
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО 

ДОГОВОРУ З ІНОЗЕМЦЯМИ 

 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства 

шлюбно-сімейні відносини не обмежуються кордонами 

однієї держави. При цьому варто пам’ятати, що на 

регулювання сімейних відносин істотно впливають 

національні особливості, традиції, релігія та культура. Ці 

обставини й зумовлюють суттєві відмінності в регулюванні 

сімейних правовідносин різними національними 

правовими системами. 

Саме тому, нерідко стається так, що поруч зі 

створенням сім’ї з громадянином іншої держави подружжя 

зважується на такий крок, як укладення шлюбного 

договору (контракту) в якому вони прописують всі 

особливості під час перебування в шлюбі та при його 

розірванні. 

Шлюбний договір займає важливе місце у 

регулюванні правовідносин між подружжям це стосується 

як в іноземного, так і вітчизняного законодавства. На 

підставі шлюбного договору, як правило, регулюються 

майнові права й обов’язки подружжя, порядок розподілу 

майна, набутого під час шлюбу, взаємне утримання 

подружжям один одного. Такий договір може також 

містити положення щодо регулювання особистих відносин 

між подружжям, якщо інше не передбачено відповідним 

компетентним правопорядком. Проте в Україні, відповідно 

до ч. 3 ст. 92 Сімейного кодексу України (далі – СК 

України) шлюбний договір не може регулювати особисті 
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відносини подружжя, а також особисті відносини між 

подружжям і дітьми [1]. 

Загалом, сучасне шлюбно-сімейне законодавство 

іноземних держав детально врегульовує суттєві умови 

шлюбного договору та можливі варіанти їх вибору 

сторонами, таким чином дотримуючись основоположного 

принципу приватного права – принципу автономії волі 

сторін [2, с. 39]. 

Які ж особливості укладення шлюбного договору з 

громадянином, який має підданство іншої країни? Перше, 

на що необхідно звернути увагу при укладенні такого 

договору це країна в якій подружжя проживатиме в 

майбутньому, адже законодавство України може різнитися 

з законодавством іншої держави, що призведе до 

недійсності договору. Саме тому відповідно до ст. 59 та ч.1 

ст. 61 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

сторони шлюбного договору можуть самостійно обирати 

право держави, яке буде застосовуватися при укладенні 

даного виду договору [3]. У випадку коли подружжя бажає 

щоб шлюбний договір діяв на території обох держав, то 

при його укладенні необхідно враховувати особливості 

законодавства кожної з країн. 

У разі укладення шлюбного договору на території 

України необхідно під час підписання залучити 

кваліфікованого перекладача з українським дипломом, а 

зміст договору перекласти іноземному партнерові та 

нотаріально посвідчити. 

Обов’язковим є те, що шлюбний договір не повинен 

порушувати загальноприйняті правові норми. Шлюбні 

контракти в основному підлягають договірній свободі. 

Свобода договору обмежена, якщо одне з правил: 

– порушує юридичну заборону; 

– є аморальним; 

– діє на шкоду третім особам (наприклад дітям) [4]. 

Договір в жодному разі не повинен суперечити сенсу 

та основній ідеї шлюбу. Умови розлучення, за яких шлюб 

можна розірвати, регулюються законодавством. В 
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шлюбному контракті не можна визначити певні умови за 

яких дозволяється розірвання шлюбу (наприклад 

розірвання шлюбу тільки в разі невірності). Контракт є 

аморальним, якщо економічно сильна сторона в 

однобічному порядку утискає іншого з подружжя, як у 

випадку хвороби, старості, вагітності чи відсутності 

коштів [4]. Крім того, сторони не можуть відмовитися від 

догляду за дитиною, оскільки дитина має право на 

утримання. Таким чином, одностороння відмова від опіки 

над дитиною у шлюбному контракті є неможливою. 

Шлюбний договір укладений з громадянином іншої 

країни можна змінити, визнати недійсним чи то й взагалі 

розірвати, але зробити це можна лише за обопільною 

згодою чи рішенням суду й лише в тій країні, 

законодавство якої застосовувалося при його укладенні. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можемо 

визначити наступні особливості укладання шлюбного 

договору: 

1. Визначитися за законодавством якої країни буде 

здійснюватися укладення шлюбного договору; 

2. Під час укладення договору є бажаною присутність 

перекладача, це допоможе уникнути помилок та 

неточностей, які можуть вплинути на зміст документу; 

3. За укладенням договору варто звертатися до 

фахівця, в якій би країні це не відбувалося, адже лише в 

цьому випадку можна бути впевненим що документ 

оформлений правильно. 

Роблячи висновок варто зазначити, що переважна 

більшість країн світу давно визнали доцільність існування 

інституту шлюбного договору в законодавстві. В різних 

країнах цей інститут має свої особливості, проте мета його 

існування одна – надати подружжю достатньо широкі 

можливості для самостійного визначення своїх майнових 

відносин у шлюбі, щоб вони мали змогу, при необхідності, 

змінити режим майна, встановлений законом, який 

автоматично починає діяти з моменту укладання шлюбу. 

Поруч з цим варто зазначити, що немає ніякої різниці 
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громадяни якої держави виявили бажання укласти даний 

вид договору. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

У кожній цивілізованій державі громадянину не 

тільки декларується й гарантується захист прав, свобод та 

законних інтересів. Судова форма є найбільш 

розповсюдженою формою захисту. Тому відповідно до ст. 8 

Основного Закону України «звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується», що підтверджується іншими 

конституційними засадами.  

Звертаючись до суду, особа прагне задовольнити свої 

порушені чи оспорювані права, свободи чи інтереси, навіть 

не уявляючи, які перешкоди або складнощі можуть її 

очікувати. Саме ці обставини ускладнюють чи взагалі 

роблять неможливим досягнення її мети - ефективного 

захисту. 

15 грудня 2017 року набули чинності оновлені 

національні процесуальні кодекси на підставі Закону 

України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03.10.2017 року № 2147-VIII. Ці 

зміни суттєво конкретизували питання альтернативної 

поведінки суду на пред’явлений позов, зокрема підстави, 

строки та наслідків відмови у відкритті провадження у 



 207 

цивільному та адміністративному судочинстві. І тому 

нашим завданням є проаналізувати відмову у відкритті 

провадження у справі в цивільному та адміністративному 

судочинстві. 

Перш за все, у попередній редакції Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі - КАС) з 

01.09.2005 року вже була стаття 109 під назвою «Відмова у 

відкритті провадження в адміністративній справі». У 

Цивільному процесуальному кодексі (далі - ЦПК України) 

до 15.12.2017 року взагалі не існувало самостійної статті 

під назвою «відмова у відкритті провадження у справі», 

тобто в ЦПК України містилась стаття 122 з назвою 

«Відкриття провадження у справі», що включала в себе як 

підстави відмови у відкритті провадження, так й інші 

процесуальні моменти двох протилежних за змістом 

процедур. Після внесення змін до ЦПК України 

законодавець спромігся виокремити відмову у відкритті 

провадження у справі в спеціальну статтю 186.  

На сьогодні, в адміністративному та цивільному 

судочинстві наявна окрема стаття, яка присвячена відмові у 

відкритті провадження у справі: ст. 170 КАС та ст. 186 

ЦПК України. Саме в них зазначається вичерпний перелік 

підстав за наявності яких суддя повинен відмовити у 

відкритті провадження. В КАС і ЦПК України 

законодавець наводить чотири однакові (уніфіковані) 

підстави відмови у відкритті провадження, якщо: 

1) позов не належить розглядати за правилами 

адміністративного судочинства; 

2) у спорі між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали 

законної сили, рішення або постанова суду, ухвала про 

закриття провадження в адміністративній справі; 

3) настала смерть фізичної особи чи припинено 

юридичну особу, яка не є суб’єктом владних повноважень, 

які звернулися із позовною заявою або до яких пред’явлено 

позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва; 
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4) у провадженні цього або іншого суду є справа про 

спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і 

з тих самих підстав. 

Специфічними підставами для відмови у відкритті 

провадження при розгляді цивільних справ в ЦПК України 

є:  

1) є рішення третейського суду, прийняте в межах 

його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком 

випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду або 

скасував рішення третейського суду і розгляд справи в 

тому самому третейському суді виявився неможливим – 

існувала і в попередній редакції  п.4 ч. 2 ст. 122 ЦПК; 

2) є рішення суду іноземної держави, визнане в 

Україні в установленому законом порядку, щодо спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав - як новела ЦПК України з 15.12.2017 року.  

Це і є основною відмінною рисою цих процесуальних 

кодексів.  

Таким чином можна констатувати розширення 

підстав відмови для відкриття провадження у цивільній 

справі. Далі, все що стосується ухвали про відмову у 

відкритті провадження є новелою зміненого ЦПК України 

2017 та КАС 2017. 

Як і в ЦПК України 2017, так і в КАСУ 2017 ухвала 

про відмову у відкритті провадження у справі 

постановляється не пізніше п’яти днів з дня надходження 

позовної заяви. 

В цивільному та адміністративному судочинстві така 

ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного дня 

після її постановлення в порядку, встановленому статтею 

272 ЦПК України 2017, в якій абсолютно по новому 

врегульований порядок вручення судових рішень, в тому 

числі й ухвал (саме такої вказівки не зазначено в КАС). До 

ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, що 

надсилається заявникові, додаються позовні матеріали. 
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Копія позовної заяви залишається в суді. 

Необхідно звернути увагу, що в ст. 272 ЦПК і ст. 251 

КАС (складаються з 12 частин) по-новому виписані 

процесуальні моменти вручення судового рішення: на 

відміну від чотирьох частин ст. 222 ЦПК та п’яти частин 

ст. 167 КАС в попередній редакції. 

Ухвалу про відмову у відкритті провадження може 

бути оскаржено як в адміністративній так і в цивільній 

справі. Але принципово новим стало уніфіковане 

положення ч.4 ст.170 КАС та ч. 4 ст.186 ЦПК : у разі 

скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в 

день первісного звернення до суду. Саме тут закладено 

процесуальну «бомбу», яку у співавторстві досліджено [3, 

с. 106-108].  

Вагомою відмінністю цих кодексів є положення ч.5 

ст.170 КАС: «повторне звернення тієї самої особи до 

адміністративного суду з адміністративним позовом з тих 

самих предмета і підстав та до того самого відповідача, як 

той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у 

відкритті провадження, не допускається». В ЦПК України 

такого положення немає. 

Отже, можна констатувати фундаментальну зміну 

процесуального законодавства, як позитивне явище для 

більш чіткого врегулювання питань, які викликали 

складнощі при застосуванні процесуальних кодексів через 

уніфікацію більшості положень з приводу відмови у 

відкритті провадження у справі. Але новели щодо 

досліджуваної проблематики в судочинстві потребують 

переосмислення й перевірки часом, оскільки саме з 

моменту звернення до суду та на етапі відкриття 

провадження або відмови у його відкритті починається 

реалізації самого права на судовий захист.  
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КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  

НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ 

 

Україна відповідно до конституційній норм та 

принципів є соціальною державою. У зв’язку з цим 

соціальна політика держави, а також політика держави 

щодо забезпечення основних конституційних прав і свобод 

є ключовим напрямком.  

Право на достатній життєвий рівень є однією з цілей 

держави на шляху реалізації ідеї її соціальності. Розбудова  

соціальної  держави повинна мати на меті організацію 

життя суспільства на принципах свободи, гуманізму, 

верховенства права,  забезпечення кожному громадянину 

гідних умов життя. Соціальна держава покликана 

удосконалювати спосіб життя людей, розвивати їхню 

правосвідомість, суспільну активність, відповідальність і 

моральність, формувати вміння  адаптуватися до швидких 

соціальних змін [1, с.57]. 

Право на достатній життєвий рівень є одним з 

найважливіших конституційних соціальних прав людини і 

громадянина. Соціальна ж держава повинна створювати всі 

необхідні умови для реалізації цього права. Комплекс умов, 

засобів та способів  забезпечення прав людини в теорії 

права визначають як гарантії [3; 4; 5]. Отож, проаналізуємо 

конституційні положення та визначимо систему 

конституційних гарантій права на достатній життєвий 

рівень. 

Конституційні гарантії являють собою узагальнене 
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вираження найбільш важливих, провідних правових 

інститутів, методів та заходів забезпечення і захисту 

основних прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи 

на юридичну силу Конституції як основного нормативного 

акта держави, конституційні гарантії є базою гарантування 

основних прав  і свобод людини, функціональна роль яких 

в системі юридичних гарантій аналогічна ролі принципів.  

Основоположним конституційним принципом і 

одночасно конституційною нормою-гарантією, що 

закладена в основу конституційного забезпечення прав і 

свобод людини в Україні, є положення ст. 3 Конституції 

України, яким передбачено, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, а забезпечення її 

прав і свобод є головним обов’язком держави.  

У ст. 48 Конституції України визначено, що кожен 

має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 

сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.  

Недоліком даної статті є те, що Конституція 

утримується від конкретизації норм-гарантій у 

забезпеченні даного права порівняно з іншими 

соціальними правами, зокрема, правом на соціальний 

захист. І тому можна сказати, що положення ст. 48 мають 

декларативний характер.  

Лише повністю проаналізувавши Конституцію 

України, в окремих її положеннях можемо знайти норми-

гарантії права на достатній рівень життя.  

Перш за все, це буде положення ст. 46, в якій йдеться 

про соціальний захист громадян. Адже для забезпечення 

достатнього життєвого рівня держава повинна гарантувати 

кожному в разі настання соціального ризику матеріальне 

забезпечення. 

До конституційних гарантій права на достатній 

життєвий рівень можна віднести положення ст.43-45 

Конституції України, де йдеться про працю, захист 

економічних та соціальних інтересів та відпочинок. Кожен 

громадянин має право на працю, що включає можливість 
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заробляти собі на життя працею та на отримання 

заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. 

Реалізація цих прав забезпечить реалізацію і права на 

достатній життєвий рівень  людини.  

Жодна держава не має права відмовитися від взятих 

на себе міжнародних вимог щодо забезпечення основних 

соціально-економічних прав. У ст. 9 Конституції 

встановлюється, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Отже, 

така норма Конституції України опосередковано також 

виступає нормою-гарантією права на достатній  життєвий 

рівень. 

Продовження конституційних засад забезпечення 

права людини на достатній життєвий рівень знаходить 

відображення в загальних нормах другого розділу 

Конституції України. Зокрема, ст. 21 закріплює принцип 

невід’ємності від людини її прав і свобод, ст. 22 – принцип 

гарантування прав і свобод людини, принцип заборони 

обмеження прав та свобод людини; ст. 23 – принцип 

рівноправності громадян перед законом.  

Конституційні гарантії є важливим елементом 

забезпечення права на достатній життєвий рівень. Але хоч 

дане право є основним правом людини і громадянина, в 

законодавстві чітко не передбачено систему 

конституційних гарантій зазначеного права, тобто не існує 

переліку таких гарантій. Лише переглянувши Конституцію 

України, в деяких статтях можна буде знайти гарантії права 

на достатній рівень життя. І тому існує необхідність 

закріплення на законодавчому рівні переліку таких 

гарантій для зазначеного права.   
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КРИМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗАПОБІГАННЯ 

НАСИЛЬСТВУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Кримінологічна складова в межах проведеного нами 

аналізу зарубіжного досвіду запобігання насильству в 

установах виконання покарань (далі – УВП) 

характеризується власне особливостями організації 

запобіжної діяльності як ключового елемента 

кримінологічної теорії і практики в зарубіжних країнах. 

Зазначимо, що вивчення спеціальних наукових 

джерел підтвердило той факт, що сучасна пенітенціарна 

кримінологія відчуває брак компаративних досліджень. 

Натомість ми вважаємо цей напрям перспективним, з 

огляду на що й присвятили відповідну публікацію аналізу 

зарубіжного досвіду запобігання насильству в УВП. 

Варто підкреслити, що проблема насильства властива 

не лише УВП України, а й інших зарубіжних країн. 

Зокрема, аналіз кримінологічної компаративної складової в 

межах предмета дослідження надав можливість звернути 

увагу на такі прояви насильства й відповідні підходи щодо 

його запобігання в пенітенціарних установах зарубіжних 

країн. 

1. Перша риса – це відмінний від вітчизняного рівень 

та резонансний характер насильства в пенітенціарних 

установах окремих зарубіжних країн. Так, ні відміну від 

України, де злочини терористичної спрямованості в УВП 

мають низьку поширеність, за даними галузевих 

монографічних досліджень, «...щорічно в пенітенціарних 

установах США відбувається понад 50 масових 

заворушень (бунтів) і групових непокор засуджених, 



 216 

більшість з яких супроводжується захопленням заручників 

і знищенням майна» [1, с. 90]. Водночас офіційно протягом 

XX ст. у пенітенціарних установах США було зафіксовано 

майже 1500 масових заворушень. 

У будь-якому разі, в контексті нашого дослідження 

небезпека масових заворушень в УВП полягає в тому, що 

припинення цих злочинів будь-якою ціною спричиняє 

загибель як засуджених, так і співробітників 

пенітенціарних установ. 

2. Друга особливість – це трансформація підходів до 

виконання покарань унаслідок низки надзвичайних подій у 

пенітенціарних установах зарубіжних країн. Наприклад, у 

Франції на тенденції розширення на початку ХХІ ст. видів 

УВП (зокрема створення пенітенціарних установ для 

неповнолітніх («établissement pénitentiaire pour mineurs»)) 

здійснили вплив, з-поміж інших, також чинники 

кримінологічного характеру. Так, як зазначено в 

дослідженні відповідного зарубіжного досвіду, «<...> під 

час повстання ув’язнених, що відбулося в 1971 році в 

центральній тюрмі Туля, коли тюремна адміністрація 

спробувала на перших етапах бунту ізолювати 

неповнолітніх злочинців від дорослих, їй це не вдалося. І 

неповнолітні, і дорослі злочинці, як це видно з доповіді 

спеціальної комісії, що розслідувала події в Тулі, 

виступили єдиним фронтом» [2, с. 60–61]. 

Не менш яскравий приклад – запровадження 

концепції суворої ізоляції («supermax» – скорочення 

«супер-максимум») у пенітенціарних установах США. Так, 

варто відмітити, що історичним прототипом тюрми 

супермаксимального рівня безпеки була тюрма на острові 

Алькатрас. Потім такі тюрми виникли на базі установ 

Меріон та Флоренс [3]. «Супермакс» («supermax») – це 

назва, що використовується для опису тюрем із 

«контрольованими блоками» («control-unit» prisons), або 

секторів у тюрмах, які представляють найбільш безпечні 

рівні тюремного ув’язнення у США [4; 5]. Термін 

«supermax» виник у США як скорочення «супер-
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максимум» у період розвитку концепції суворої ізоляції, 

котра розроблялася протягом 23 років у пенітенціарії 

Меріон, штат Іллінойс [6]. Виникнення концепції суворої 

ізоляції, яка була започаткована в 1983 р. і тривала до 

вересня 2006 р., було зумовлене надзвичайною подією, 

коли двох офіцерів у цій тюрмі було вбито засудженими у 

двох окремих інцидентах протягом одного дня. Згідно з 

концепцією суворої ізоляції, як правило, засуджені 

перебувають у своїх камерах протягом 23 годин щодня, з 

наданням однієї години для душу й фізичних вправ. 

Розміри стандартної камери становлять всього вісім на 

десять футів (2,5 х 3 м), і засуджені зобов’язані їсти, пити, 

спати і випорожнюватися в них. Щодо цієї категорії 

засуджених практично не проводяться стандартні 

професійно-освітні заходи [7]. Часом режим суворої 

ізоляції триває кілька днів або довше. Однак у так званих 

«контрольованих блоках» сувора ізоляція («lockdown») є 

постійною. Як зазначає вітчизняний учений-компаративіст 

М. С. Пузирьов, метою такого режиму є абсолютний 

фізичний і психологічний контроль над засудженими. Із 

часу запровадження режиму суворої ізоляції в пенітенціарії 

Меріон деякі тюрми максимального рівня безпеки також 

перейшли на повну сувору ізоляцію, тоді як інші були 

спроектовані та побудовані за стандартом 

«супермакс» [8, с. 248]. 

3. Третя обставина, на яку ми звернули увагу – це 

оригінальні методи роботи із засудженими, спрямовані на 

подолання в них агресивних настроїв, а отже й запобігання 

в такий спосіб пенітенціарному насильству. 

Зокрема, у деяких пенітенціарних установах 

Латинської Америки та Філіппін після ліквідації масових 

заворушень було апробовано методику сублімації 

негативно направленої енергії засуджених шляхом 

залучення їх до масових занять танцями (меренга, 

реггетон). Таким чином, за словами самих засуджених, які 

беруть участь у зазначених культурних заходах, час їх 

перебування в пенітенціарній установі набуває нового 
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сенсу, енергія спрямовується у суспільно корисному 

напрямі. На позитивних змінах у поведінці засуджених 

наголошує і керівництво таких установ. 

4. Четверта відмінна риса зарубіжного досвіду, що 

здатна правовими засобами вплинути на процеси 

запобігання пенітенціарним насильству в УВП – це 

радикальна боротьба з проявами рецидивної злочинності 

під час відбування покарань. Цікавим у цьому відношенні є 

досвід США. Так, як зазначає професор А. В. Савченко, в 

цій державі, яка вважається одним із головних форпостів 

гуманного ставлення до прав людини, «покарання за 

рецидив злочинів може бути призначено судом із 

перевищенням максимальних меж санкції у два рази 

(взагалі ж діє такий підхід: максимальна санкція 

множиться на кількість попередніх судимостей). Така 

позиція американських суддів є логічною та виправданою: 

якщо виправити та перевиховати вже «запеклого злодія» 

неможливо (а вирішальним чинником є не тяжкість 

злочину, а суспільна небезпека особи), то єдиною 

досяжною метою покарання буде ізоляція такого злочинця 

від суспільства» [9, с. 269]. 

Якщо екстраполювати наведені А. В. Савченком 

зарубіжні реалії, то слушним стає запитання до 

вітчизняного законодавця, який під час прийняття КК 

2001 р., посилаючись чи то на «примарну гуманізацію», чи 

керуючись іншими міркуваннями, відмовився такого 

інституту, як «особливо небезпечний рецидивіст». 

5. П’ята виявлена відмінність зарубіжного досвіду 

протидії насильству в УВП має негативне забарвлення, 

оскільки відрізняється від української теорії і практики 

необґрунтованою лібералізацією в силу заміни 

кримінально-правового реагування на відповідні 

надзвичайні події заходами дисциплінарного впливу. Так, 

наприклад, в пенітенціарних установах Англії 

непоодинокими є випадки, які підпадають під ознаки 

злочинів, передбачених ст. 294, 392 КК України, але за які 

до винних осіб вживаються заходи дисциплінарного, а не 
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кримінально-правового впливу, що негативним чином 

позначається не лише на стані оперативної обстановки у 

зарубіжних пенітенціарних установах, а й на думці 

громадськості щодо справедливості норм права і 

правозастосовної практики. Зокрема, за даними прес-

служби Асоціації співробітників тюрем Великобританії, 

близько 60 неповнолітніх засуджених тюрми «Літтлхей» 

взяли участь у заворушеннях, завдавши легких тілесних 

ушкоджень двом співробітникам пенітенціарної установи. 

Винні у заворушеннях засуджені були виявлені, переведені 

до ізольованої дільниці тюрми та піддані дисциплінарним 

стягненням. Після цієї надзвичайної події обидва 

співробітники пенітенціарної установи, які постраждали 

внаслідок протиправних дій засуджених, за власною 

ініціативою звільнилися зі служби [10, с. 27–28]. 

Натомість англійський пенітенціарний досвід містить 

і відмінні аспекти, що заслуговують на увагу. Так, в Англії 

начальник тюрми має право, помістивши засудженого за 

злісне порушення дисципліни до ізолятора на 28 днів, не 

зарахувати цей час до загального строку тюремного 

ув’язнення [11, с. 564]. Варто наголосити, що пропозицію 

щодо можливості продовження перебування засудженого в 

умовах ізоляції на строк, протягом якого він злісно 

ухилявся від виконання вимог режиму УВП, був визнаний 

злісним порушником установленого порядку відбування 

покарання, висловлено як у зарубіжній, так й у вітчизняній 

пенітенціарній науці (за умови прийняття відповідного 

рішення судом), а також підтверджено відповідними 

емпіричними дослідженнями. 

Таким чином, проведений компаративний аналіз 

засвідчив як відмінності в організації діяльності щодо 

запобігання насильству в УВП України та зарубіжних 

країн, так і міжнародні підходи, що заслуговують на 

впровадження за сучасних умов реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи України в контексті забезпечення 

безпеки суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин 

(як засуджених, так і персоналу УВП) та їх захисту від 
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насильства. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА 

 

Право виникає разом з державою як ефективний 

регулятор суспільних відносин, за допомогою котрого 

держава здійснює соціальне управління всіма сферами 

життєдіяльності суспільства. Появі права сприяють ті самі 

закономірності, умови і причини, які спричиняють до 

життя державу, проте головна роль у виникненні цього 

соціального регулятора належить саме державі. За своєю 

суттю право значно відрізняється від правил поведінки, які 

регулювали відносини в первісному суспільстві, хоча між 

ними існують безпосередній зв’язок і певна послідовність, 

чого не можна сказати про органи родового 

самоуправління і органи держави. 

Право - це складний багатоплановий соціальний 

феномен. Його можна розбити на три напрями: 

нормативне, соціологічне та природньо-правове. В 

практичній юриспруденції право являє собою систему 

загальнообов'язкових норм, виражених в законах та інших 

джерелах, які визнає та охороняє держава, які є критерієм 

правомірності поведінки учасників суспільних відносин. 

Право відрізняється від звичаїв первісного 

суспільства наступними рисами: 

1)Право є сукупністю приписів, які вказують 

дозволену і належну поведінку шляхом розподілу прав і 

обов’язків учасників суспільних відношень. 

2) Ці приписи існують у психіці людей в вигляді 
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правосвідомості. 

3) Ця правосвідомість реалізується чи об’єктивується 

(отримує зовнішню форму): 

а) в правових звичаях; 

б) в судових прецедентах; 

в) в нормативних актах, які видає держава; 

г) в правомірній поведінці людей. 

4) Ці форми вираження права є безумовно 

обов’язковими для виконання і забезпечуються органами, 

які створюють право, насамперед  державними. 

Ознаками, що характеризують право є: 

1) право встановлюється чи санкціонується 

державою: 

- від імені держави правові норми встановлює 

Верховна Рада України (ст. 92 Конституції України 

підкреслює, що виключно законами України визначаються 

і встановлюються правила поведінки, визначені в цій 

статті), або народ шляхом референдуму; 

- правові норми санкціонуються в підзаконних 

нормативних актах уповноваженими державними органами 

(відповідно до ст. 106 Конституції України Президент 

України має санкцію видавати укази, а відповідно до ст. 

117 Конституції України Кабінет Міністрів - постанови, в 

яких містяться санкціоновані норми); 

2) право є загальнообов'язковим, тобто приписи 

правових норм повинні виконуватися тими суб'єктами, 

яким вони адресовані; 

3) право є формально визначеним: 

- з формальної сторони кожна правова норма е тільки 

письмовою; 

- з визначеної сторони в нормі права закріплюється 

тільки один зміст, який не допускає подвійного 

тлумачення; 

4) право характеризується нормативністю - воно 

складається із норм, які формально визначені у вигляді 

статей нормативно - правових актів (Конституції України, 

законів/ підзаконних нормативно - правових актів); 
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5) право регулює не всі, а тільки найважливіші 

суспільні відносини, які потребують правової 

регламентації. Суспільні відносини, неврегульовані правом 

регулюють інші соціальні норми. Немає правових норм які 

б регулювали відносини дружби, кохання та інші; 

6) право виражає суб'єктивні права та юридичні 

обов'язки фізичних, юридичних осіб та інших суб'єктів 

правових відносин; 

7) право має всеохоплюючий характер, воно регулює 

різні сфери суспільних відносин (конституційні, 

адміністративні, фінансові, трудові, сімейні, кримінальні та 

інші відносини); 

8) право діє у часі, просторі та по колу осіб. 

Право як термін використовується в різних 

значеннях. 

По-перше – соціально-правові вимоги людини (право 

на життя, право на самовизначення, право на особисту 

свободу); 

По-друге – право це система юридичних норм. Це 

право в об’єктивному розумінні, тому, що норми 

створюються і діють незалежно від волі окремих осіб; 

По-третє – цим терміном позначають офіційно 

визнані можливості, котрими володіє фізична чи юридична 

особа (право на працю, право на відпочинок, право на 

майно); 

По-четверте – цей термін використовується для 

визначення системи всіх правових явищ. При цьому 

необхідно розрізняти ознаки права та його властивості: 

ознаки характеризують право як поняття, а властивості як 

реальне явище. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДАВНОСТІ 

ПОХОВАННЯ ТРУПУ ЗА СКЕЛЕТИЗОВАНИМИ 

РЕШТКАМИ. МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРТНА 

ТАКТИКА (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Світовий досвід дослідження скелетизованих трупів 

показує, що вирішення питання про давність поховання 

трупа є досить складним завданням, що вимагає 

комплексного підходу. Кісткові останки виявляють, як 

правило, випадково, при різних земляних роботах. Рідше їх 

ексгумація може бути запланована, наприклад, якщо при 

розслідуванні злочину слідство має дані про місце 

приховування трупа. Встановлення давності настання 

смерті по кістковим останкам тісно пов'язане з 

термінами скелетизації. Останні, в свою чергу, залежать 

від цілого ряду умов, що відносяться як безпосередньо до 

стану організму людини до моменту його смерті, так і 

умов навколишнього середовища. 

 

Ключові слова: криміналістика, остеологія, 

ексгумація, скелетизація, О.Ф. Рубіжанський. 

 

Мировой опыт исследования скелетированых трупов 

показывает, что решение вопроса о давности захоронения 

трупа является достаточно сложной задачей, требующей 

комплексного подхода. Костные останки обнаруживают, 

как правило, случайно, при различных земляных работах. 

Реже их эксгумация может быть запланирована, 
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например, если при расследовании преступления следствие 

располагает данными о месте сокрытия трупа. 

Установления давности наступления смерти по костным 

останкам тесно связано со сроками скелетизации. 

Последние, в свою очередь, зависят от целого ряда 

условий, относящихся как непосредственно к состоянию 

организма человека до момента его смерти, так и условий 

окружающей среды. 

 

Ключевые слова: криминалистика, остеология, 

эксгумация, скелетизация, А.Ф. Рубежанский. 

 

World experience of skeletonized corpses study shows 

that the solution to a question of prescription of corpse burying 

is a quite difficult task that requires a complex approach. 

Skeletal remains are found usually incidentally at various 

excavations. More rarely, their exhumation can be scheduled, 

for example, if in the process of crime investigation the 

information of corpse location cover-up is know. Identification 

of prescription of death coming after skeletal remains is allied 

to the appellation of skeletizing. The latter, in turn, depends on 

a set of conditions that are related directly to a human body 

state up to the time of his death, as well as to environmental 

conditions. 

 

Keywords: criminology, osteology, exhumation, skeleton, 

A.F Rubezhansky. 

 

Світовий досвід дослідження скелетизованих трупів 

показує, що вирішення питання про давність поховання 

трупа є досить складним завданням, що вимагає 

комплексного підходу. Кісткові останки виявляють, як 

правило, випадково, при різних земляних роботах. Рідше їх 

ексгумація може бути запланована, наприклад, якщо при 

розслідуванні злочину слідство має дані про місце 

приховування трупа. 

Коли застосовуються різні землерийні машини, слід 
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мати на увазі можливість зміни місця розташування 

кісткових останків або окремих кісток по відношенню як 

до навколишньої місцевості, так і до їх анатомічного 

розташування, а також можливі різні ушкодження кісток та 

ін. З цих причин абсолютно неприпустимо витягувати 

кісткові останки за допомогою землерийних машин та 

інших подібних механізмів.  

Ексгумацію виявлених кісткових останків слід 

проводити вручну, обережно скопуючи лопатою 

навколишній ґрунт, ретельно оглядати і фіксувати будь-які 

знахідки (за зразком археологічних розкопок). 

Особливо важливо дотримуватися цього правила у 

випадках, коли предметом ексгумації є групові поховання 

(поховання двох чи більше трупів).  

Встановлення давності настання смерті по кістковим 

останкам тісно пов'язане з термінами скелетизації. 

Останні, в свою чергу, залежать від цілого ряду умов, що 

відносяться як безпосередньо до стану організму людини 

до моменту його смерті, так і умов навколишнього 

середовища. 

До першої категорії відносяться вік людини, характер 

і тривалість захворювання, причина смерті, вид медичної 

допомоги, ступінь розвиненості підшкірно-жирового шару 

і деякі інші. 

До другої – час року настання смерті, клімат, вид 

поховання (перебування) – в землі, воді, на відкритому 

повітрі; тип ґрунту (чорнозем, пісок, суглинок), його 

морфологічні і фізико-хімічні властивості (кислотність, 

вологість, температура); глибина поховання, спосіб і вид 

поховання (в труні, без труни, в одязі, без одягу, одиночне 

або масове) та ін. 

Основним показником оцінки давності перебування 

кісткових останків у місці їх виявлення (що не завжди 

відповідає терміну настання смерті) відносяться: повне або 

часткове скелетизування; наявність або відсутність 

залишків м'яких тканин, зв'язок і суглобових хрящів, 

кісткового мозку; стан губчастої речовини і зовнішньої 
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компактної пластинки кісток; стан компактного шару, колір 

кісток, вага, зміна хімічного складу і мікроскопічної 

структури кісткової тканини. Орієнтовні перебування 

кісток у землі і воді, з урахуванням деяких з числа 

перерахованих показників, за даними досліджень світових 

вчених такі: 

Berg (1963). У ґрунті без доступу повітря 

розкладання м'яких тканин становить 3-5 р. У сухому 

ґрунті скелетизація настає через 6-7 р., у сирій землі – 

через 9-10, а в деяких випадках – через 15-20 р. Швидкість 

розкладання м'яких тканин у воді залежить від глибини, 

температури води, швидкості її течії і дії риб-хижаків. У 

ґрунтових водах при глибині близько метра м'які тканини 

трупа перетворюються в жировіск і кістки скелета можуть 

зберігатися протягом 10-20 р. Тіла, які самі випадково 

закріплюються під водою в річках, перетворюються в 

скелет, приблизно, протягом 2 р. У землі з будівлями та 

іншими спорудами, що перешкоджають проникненню 

вологи і дії сонячної радіації, кістки, як правило, 

зберігаються довго. В склепах і саркофагах – кісткові 

останки практично не змінюються протягом тисячоліть. 

Berg і Specht (1958). При сприятливих умовах 

розпаду м'яких тканин скелетизація відбувається протягом 

3-5 р. У вологому ґрунті і в загальних могилах терміни 

скелетизації подовжуються. Зв'язки і хрящі руйнуються 

після 5 р. Знежирення і висихання кісток настає через 10 р. 

після поховання і більше, після чого з'являється крихкість 

кісток і зменшення їх ваги. 

Welches (1981).  Повна  скелетизація  трупа при 

глибині поховання 1 м 80 см в ґрунті середньої вологості і 

сухості настає протягом 7 р. Наявність на черепі залишків 

твердої мозкової оболонки вказує на давність поховання 1-

2 р. При проростанні природних отворів кісток корінням 

рослин - 1-3 р. При відсутності кісткового мозку (жиру), 

наявності сильно вираженою крихкості кісток і ознак 

вивітрювання слід думати про великий термін поховання. 

Гофман Е. (1912). М'які тканини трупа дорослої 
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людини руйнуються через 2-3 р. перебування в землі; 

зв'язки і хрящі – через 5 р. Зникнення кісткового мозку і 

повне висихання кісток настає в середньому через 10 р. 

після поховання. У більш пізні терміни кістки стають 

ламкими і крихкими. 

Durwald (1968). При похованні в землі скелетизація 

настає через 3-5 р.; у вологому грунті –  понад 5 р. Кістки 

сухі, знежирені – 10-15 р. 

Кноблох Е. (1959). При наявності залишків м'яких 

тканин і хрящів на суглобових поверхнях кістки 

знаходяться в землі – 5-10 р.; при невеликій їх кількості – 

10-15 р.; кістки сухі, позбавлені жиру – 25-50 р.; сухі, 

ламкі, шорсткі, легкі - понад 50 р. 

Кокель Р. (1925). Відсутність хрящової тканини і 

жиру вказує на знаходження кісток в землі 25-30 р. 

Крихкість, шорсткість і пористість кісток, а також легка 

вага дають підставу вважати про перебування їх в землі не 

менше 100 р. 

Краттер (1928). Скелетизація трупів дорослих, 

похованих в пористий ґрунт відбувається через 3-5 р.; у 

менш проникному ґрунті цей термін подовжується до 10 і 

більше років. При наявності на кістках значної кількості 

м'яких тканин і хрящів – термін поховання не більше 5-10 

р. При повній відсутності м'яких тканин, з наявністю 

мізерних залишків хрящів і збереженням просочування 

кісток жиром – не більше 10-15 р. При рівномірному 

висушеному стані трубчастих кісток –  термін поховання      

25-30 р. Якщо кістки тверді, але ламкі, легко кришаться, 

шорсткі, пористі – вони могли перебувати в землі 100 і 

більше років. 

Шауенштейн Е. (1870). При наявності хрящів і 

кісткового мозку – термін поховання 5-10 р. 

Як і слід було очікувати, наведені дані не 

відрізняються належною повнотою, одноманітністю, а, 

найголовніше, однаковою оцінкою спостережуваних змін 

кісток в часі і характер їх прояву. Це і зрозуміло, якщо 

врахувати різницю у вихідних даних кожного дослідника. 
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В одному лише питанні думки вчених єдині – в складності 

і труднощі вирішення давності термінів поховання по 

кістках скелета. 

Виходячи з окремих опублікованих відомостей і 

власних експертних спостережень, нижче наводяться деякі 

дані про зміну кісток скелета в залежності від умов 

поховання (перебування) трупа. Можливо, що вони 

виявляться корисними в орієнтації експерта при 

необхідності винесення судження про давність настання 

смерті по кістковим останкам. 

Як зазначалося вище, на швидкість процесу 

скелетизації впливають дуже багато і різнобічних 

чинників. Наводимо коротку характеристику результатів дії 

деяких з них на кістки скелета. 

На відкритому повітрі (на поверхні землі) пізньою 

весною, влітку і ранньої теплою осінню в умовах 

помірного клімату, при доступі вологи, вітру, сонячної 

радіації, дії мух, мурах, дрібних гризунів і хижаків 

руйнування і знищення м'яких тканин відбувається в 

короткі терміни, які обчислюються 2-4 тижнями для трупа 

дорослої людини. Для дитячих трупів цей термін може 

скоротитися до одного тижня. Такі ж, приблизно, терміни 

для жаркого клімату і при перебуванні трупа в теплому 

вологому приміщенні і компостних ямах. 

У тих же умовах помірного клімату, але коли мова 

йде про пізню осінь, природно, що подальша низька 

температура зими зупиняє процеси гниття трупа і руйнівну 

дію комах. У таких випадках повна скелетизація 

обчислюється (не менше 8-10) місяцями. 

У зазначені терміни кістки скелета можуть бути 

повністю позбавлені м'яких тканин, в тому числі хрящів і 

зв'язок. Але будь-які інші ознаки, які змінюють зовнішній 

вигляд останків, за винятком можливої наявності слідів від 

дії зубів хижаків і невеликої зміни їх кольору, за такий 

короткий термін скелетизації розвиватися не встигають, що 

і кладеться в основу при вирішенні питання про давність 

настання смерті. 
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О. Ф. Рубіжанський (1966) досліджував кісткові 

останки 307 трупів від грудного віку до 82 р. чоловіків і 

жінок, похованих без трун, на глибині 80-150 см в різних 

типах ґрунтів Краснодарского краю (вилужений 

малогумусний  потужний чорнозем, дерново-карбонатні 

ґрунти гірських порід і гірських лісів, карбонатний 

малогумусний надпотужний і потужний чорнозем і темно-

сірий лісовий ґрунти на вапняках). В якості контролю 

використані свіжі кістки, кістки археологічних розкопок і 

кісткові останки трупів, похованих у трунах. 

При вирішенні основного завдання автор виходив з 

літературних даних про зміну неорганічного і органічного 

складу кісток в залежності від давності і умов поховання. 

З цією метою О. Ф. Рубіжанський крім візуального і 

мікроскопічного вивчення всіх ексгумованих кісток (4046 

об'єктів) додатково вивчив стегнові кістки (25) трупів з 

різними термінами поховання, а різні (перераховані вище) 

за фізико-хімічним і морфологічним складом типи ґрунтів. 

Для вироблення об'єктивних критеріїв, що відбуваються в 

кістках змін, з урахуванням названих умов автор 

застосував: емісійний спектральний аналіз для вивчення 

неорганічного складу кісткової тканини: забарвлення 

реактивом сулема-бромфеноловий синій – для визначення 

органічного (білкового) складу кісток; метод декальцинації 

за допомогою ультразвуку – для встановлення швидкості 

часу, протягом якого кісткова тканина звільнялася від солей 

кальцію. 

Метод емісійного спектрального аналізу дозволив 

О. Ф. Рубіжанському встановити чітко виражену 

залежність хімічного складу кісткових останків від типу 

ґрунту і давності поховання. Підтвердилися вказівки 

деяких авторів про накопичення в кістковій тканині 

окремих мікроелементів. 

На відміну від огляду трупа огляд місця виявлення 

кісткових останків має свої особливості. Щодо визначення 

давності поховання трупа експертні дії можна розділити на 

три етапи: 1) огляд місцевості, ексгумація та огляд 
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витягнутих кісткових останків; 2) дослідження 

ексгумованих кісток в умовах лабораторії судово-медичної 

експертизи; 3) заключний етап - експертна оцінка 

отриманих даних, на підставі яких можна зробити 

висновок про давність поховання трупа. 

Невід'ємним елементом першого етапу, проведеного 

слідчим спільно з судово-медичним експертом, повинен 

бути огляд навколишньої місцевості, на якій 

розташовується поховання. Такий огляд повинен 

здійснюватися до початку ексгумації або проводитися 

паралельно з ексгумацією. При огляді необхідно 

документально зафіксувати рельєф поверхні (рівнина, 

горбиста місцевість та ін.), характер рослинного покриву 

(степова рослинність, лісостеп та ін.), оскільки все це 

знаходиться в певному зв'язку з особливостями ґрунту, в 

який був похований труп. При огляді місця поховання слід 

вказати глибину, на якій розташовуються кістки, для того, 

щоб визначити ґрунтовий горизонт, в якому виявлено 

поховання, відзначити морфологічні властивості ґрунту, 

його колір, структуру, механічний склад, включення, 

новоутворення. При певному досвіді визначити 

морфологічні властивості ґрунту не складає труднощів. 

Морфологічні властивості ґрунту дозволяють судити про 

швидкість процесів руйнування кісткової тканини. Потім 

слід описати флору і фауну на глибині поховання, а також 

виявлені на кісткових рештках коріння рослин, їх 

локалізацію і сліди на кістках, залишки в ґрунті комах на 

різних стадіях розвитку та ін. Необхідно фотографувати 

процес ексгумації кісткових останків. Фотографія повинна 

відображати послідовність пошарового розтину поховання 

з моменту появи перед очима осіб, що беруть участь в 

ексгумації окремих кісток або частин до тих пір, поки не 

з'являться всі кісткові останки трупа. Це дає можливість 

зафіксувати положення трупа в похованні, наявність або 

відсутність розчленування, інших особливостей. Не можна 

витягувати окремі кістки в міру їх появи, а слід звільнити 

від ґрунту все кістки скелета і лише потім витягнути 
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останки повністю. Зрозуміло, для дослідження потрібно 

збирати весь кістковий матеріал повністю, включаючи і 

короткі трубчасті кістки кистей рук і стоп. 

Наступним елементом експертних дій є 

безпосередній огляд ексгумованих кісток. При цьому 

необхідно використовувати спеціальні прийоми огляду, які 

передбачають огляд кожної кістки із зазначенням її 

кольору, який згодом по мірі знаходження кістки на повітрі 

може змінюватися, а головним чином – різних сторонніх 

включень і утворень, а також пошкоджень, особливо, що 

виникли в процесі ексгумації. При цьому необхідно 

диференціювати ушкодження, що утворилися в момент 

ексгумації від тих, які виникли до поховання. Складність 

для диференціальної діагностики складають випадки, коли 

між ексгумацією і дослідженням кісткового матеріалу 

проходить тривалий проміжок часу, коли ознаки 

механічних пошкоджень, що виникли при ексгумації 

(більш світле забарвлення ділянок перелому), можуть 

забруднитися, потемніти і зникнути. Диференціацію можна 

проводити шляхом візуального огляду і безпосередньої 

мікроскопії. При візуальному огляді переломи, що 

утворилися під час ексгумації, відрізняються гострими 

краями поверхні зламу і відсутністю в найдрібніших 

тріщинах компактного шару частинок ґрунту. Колір 

поверхні зламу в залежності від давності поховання може 

представлятися від світло-жовтого до сіро-коричневого і 

відрізнятися від кольору самої кістки. Дрібні частинки 

ґрунту в таких випадках розташовуються лише на поверхні 

зламу, не проникають в компактний і губчастий шари 

кістки. Легка механічна обробка видаляє частинки ґрунту з 

поверхні зламу. У той же час в місцях переломів, що 

виникли до поховання трупа, відзначається заокругленість і 

згладженість гострих кінців уламків. Колір поверхні самого 

перелому не відрізняється від кольору поверхні кістки. 

Завжди спостерігається імпрегнація елементами ґрунту 

найдрібніших тріщин.  

Особливу увагу слід звернути на наявність і характер 
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комах або їх залишків на кістках, та їх вивчення 

(визначення виду, стадії розвитку та ін.) Це дозволяє 

судити про пори року, коли був похований труп. Забір проб 

здійснюється безпосередньо на місці за правилами 

ентомології. 

Має значення порядок подальшого транспортування 

ексгумованого матеріалу. Зібраний матеріал (обов'язково 

весь) повинен бути транспортований до експертної 

установи в умовах, що виключають порушення цілісності 

кісток або втрати сторонніх включень (забруднень 

рослинного, тваринного або іншого походження). 

При ексгумації можуть виявлятися предмети одягу та 

взуття, які допомагають встановити давність поховання. 

Предмети одягу і взуття можуть зберігатися при досить 

тривалих термінах поховання.  

Отож, є всі підстави вважати, що на сучасному рівні 

наших знань вирішення питання про давність поховання 

трупа за кістковими останками може бути здійснено лише 

при використанні комплексу методів дослідження. 

Практична цінність результатів, отриманих при 

дослідженнях кісток різними методами, неоднакова, тому 

комплексне вивчення дає можливість зіставити отримані 

дані і з найбільшим ступенем достовірності визначити 

терміни поховання трупа. 

Візуальному огляду передує очищення кісток від 

забруднення землею, яку слід змивати проточною водою з 

подальшим просушуванням кісток на відкритому повітрі 

або в приміщенні при звичайній температурі. Ні в якому 

разі не можна вдаватися до «вимочування» кісток, 

поміщаючи їх в резервуар з водою. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ 

 

По-перше, відповідно до статті 74 Закону до складу 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів входять 

11 членів, з яких більшість, тобто 6 членів не з системи 

органів прокуратури. Це науковці, адвокати, а також інші 

фахівці у галузі права. При цьому свої рішення Комісія 

прийматиме простою більшістю голосів. Відповідно 

передусім на представників юридичної спільноти, а не на 

прокурорів покладатиметься обов’язок вирішення 

кадрових питань. 

По-друге, згідно із статтею 71 Закону до складу Ради 

прокурорів України, не зважаючи що це орган 

прокурорського самоврядування, входять 2 вчених – 

представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ. Їхнє завдання та роль полягатиме в 

здійсненні соціального контролю у тому числі при 

ініціюванні питань призначення на адміністративні посади 

в органах прокуратури. 

По-третє, ключова роль в призначеннях на 

адміністративні посади в органах прокуратури відповідно 

до Закону залишається саме за Генеральним прокурором 

України. В одних, передбачених Законом випадках, він 

одноосібно приймає відповідні рішення, в інших – за 

рекомендацією Ради прокурорів. В останньому випадку 

таке рішення не є автоматичним і Генеральний прокурор 

України може відмовити Раді прокурорів України, 

запропонувавши, наприклад, для розгляду власну 
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кандидатуру. 

Зазначені законодавчі новації схвально сприйнятті 

міжнародним експертним середовищем як такі, що 

спрямовані на реальне становлення незалежності 

прокурорів під час виконання службових обов’язків та, у 

підсумку, підвищення ефективності прокурорської 

діяльності щодо захисту прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави. Вочевидь в нашій країні 

є сили не зацікавлені в цьому. Вони бачать прокуратуру 

лише як слабку інституцію для вирішення суспільних 

потреб та як інструмент для вирішення власних, мають 

велику потребу у власному «кишеньковому», 

контрольованому прокурорі. Ще в 1995 році, перед 

вступом до Ради Європи, Україна взяла на себе 

зобов’язання перетворити прокуратуру з карального органу 

на інституцію, яка відповідає європейським стандартам. 

Але лише 14 жовтня 2014 року був ухвалений 

новий  закон «Про прокуратуру», підготовлений з 

урахуванням більшості європейських рекомендацій. 

Експерти  виизнали, що він заклав «міцну основу у 

відповідності до європейських стандартів і потреб сучасної 

системи кримінальної юстиції». 

Закон передбачив, зокрема: 

  позбавлення прокуратури загальнонаглядових 

повноважень; 

  ліквідацію слідчих підрозділів у прокуратурі; 

  суттєве обмеження сфери діяльності прокуратури; 

  утворення нових органів прокурорського 

самоврядування – Ради прокурорів і Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, що дозволить 

реалізувати принцип незалежності прокурора через 

впровадження прозорості в процесі добору та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності чи звільнення 

прокурорів. 

А у 2016 році змінами до Конституції України 

прокуратура визнана частиною системи правосуддя і 

остаточно на рівні закону позбулася свого радянського 
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шлейфу. Замість наглядових, прокуратура отримала 

закріплені в Конституції функції процесуального 

керівництва за досудовим розслідуванням і підтримання 

публічного обвинувачення в суді. За прокуратурою 

залишилося представництво інтересів держави в суді у 

виняткових випадках, а представництво приватних осіб 

перейшло до системи безоплатної правової допомоги. 

На папері українська прокуратура виглядає як орган 

повністю європейського зразка. Водночас чотирьох років 

недостатньо для докорінної зміни системи, яка будувалася 

десятиліттями. 

Особливості змін у прокуратурі протягом останніх 

років 
Часта змінюваність Генеральних прокурорів. За 

чотири роки після Революції Гідності ми вже маємо 

четвертого керівника органів прокуратури. Уперше в 

українській історії (і, можливо, європейській) нинішній 

очільник прокуратури Юрій Луценко є професійним 

політиком, який не має правничої освіти. 

Для вирішення цієї проблеми і призначення Юрія 

Луценка на посаду Парламент 12 травня 2016 року 

встановив своєрідний «рекорд» зі швидкості законодавчого 

процесу. За одну добу закон пройшов увесь встановлений 

шлях: від подання до ухвалення за основу та в цілому, 

підпису голови ВРУ, підпису Президента та офіційного 

оприлюднення. 

Відсутність стабільності в керівництві органу 

впливає на роботу прокурорів і послідовність змін, які 

впроваджуються. 

Суперечність законодавства. Хоча Конституція 

визначає нові функції прокуратури, галузеві закони 

(Кримінальний процесуальний кодекс, Кодекс про 

адміністративні правопорушення, Закон про оперативно-

розшукову діяльність тощо) не приведені у відповідність 

до Основного Закону. 

Ці закони передбачають ширше коло повноважень 

прокурорів, ніж вони можуть мати відповідно до 
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Конституції. А робота з позбавлення прокуратури функції 

нагляду за місцями несвободи досі не розпочалася. 

Виконання функцій розслідування. У прокуратурі 

досі функціонують слідчі підрозділи, які повинні бути 

ліквідовані на підставі положень Конституції. Слідчі 

повноваження від прокуратури мають перейти до 

Державного бюро розслідувань (ДБР). 

З моменту ухвалення Закону «Про Державне бюро 

розслідувань» у 2015 році ДБР на практиці ще не 

запрацювало. Призначені лише керівництво та кілька 

десятків службовців. Наступний рік повинен стати роком 

початку роботи ДБР. 

Складність оновлення кадрового складу 

прокуратури. Перша спроба оновити прокурорський склад 

відбулася у 2015 році. Кількість підрозділів на місцях була 

зменшена практично в 5 разів: з майже 650 районних 

прокуратур до 175 місцевих прокуратур. Це дозволило 

скоротити приблизно 3 000 посад прокурорів. 

Таке об’єднання підрозділів прокуратури дало змогу 

провести відкриті конкурси на посади керівників нових 

місцевих прокуратур. Однак тодішній Генеральний 

прокурор Віктор Шокін не призначив жодного 

«зовнішнього» кандидата на керівні посади, незважаючи на 

відповідні рекомендації конкурсних комісій. 

І хоча закон дозволяє претендувати на посади в 

регіональні та Генеральну прокуратуру особам, які мають 

лише відповідний юридичний (не тільки прокурорський) 

досвід, такі кандидати змушені пройти однорічну 

спеціальну підготовку в Академії прокуратури. Наприклад, 

цього року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів відібрала перших  308 кандидатів, які наразі 

лише проходять річну підготовку. 

З такою практикою не слід очікувати швидкого 

очищення системи від старих кадрів. 

Надмірна кількість прокурорів. Незважаючи на 

суттєво зменшені повноваження прокуратури, її 

керівництво не бажало виконувати чітку вимогу закону про 
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скорочення кількості прокурорів до 10 тисяч у 2018 році. 

Саме тому Парламент скасував це положення закону 7 

грудня 2017 року. Однак таке рішення не змінило ситуацію 

з організацією роботи прокурорів на місцевому рівні – 

вони й надалі перевантажені. Адже розподіл прокурорів на 

центральному, регіональних і місцевому рівнях 

непропорційний. 

Україна надалі залишається «лідером» в Європі в 

антирейтингу кількості прокурорів. 

Незаконні способи впливу на 

прокурорів. Генеральний прокурор  зберігає «ручний» 

спосіб визначення винагороди прокурорів, ігноруючи чіткі 

вимоги статті 81 закону щодо розміру і складових 

винагороди. Теперішні оклади в 4 рази менші, ніж це 

гарантовано законом. Загалом ¾ винагороди складається з 

доплат, які залежать від рішення керівництва. Водночас 

Генпрокурор і його заступники отримують втричі більші 

винагороди, ніж це визначає закон. 

Генпрокурор  затвердив порядок службових 

розслідувань, який не передбачений законом і дублює 

проведення дисциплінарних проваджень проти прокурорів. 

Такі розслідування – механізм незаконного збору та 

нагромадження відомостей про «незручних» прокурорів, 

що перетворює їх на виконавців указівок керівників. 

Генеральний прокурор запровадив практику не 

повідомляти Кваліфікаційну комісію про вакантні посади і 

призначати на них певних осіб без проведення конкурсу. У 

такий спосіб 2 липня цього року Генеральний 

прокурор  призначив прокурорів до новоствореного 

департаменту керівництва у кримінальних провадженнях 

ДБР. 

Початок роботи органів прокурорського 

самоврядування. У 2017 році всеукраїнська конференція 

прокурорів обрала членів до Ради прокурорів і 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Попри 

суперечність процесу призначення і політичну 

заангажованість Юрія Луценка, він не заблокував 
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утворення цих органів самоврядування, хоча повноваження 

Генерального прокурора суттєво обмежили. 

Тепер Рада прокурорів погоджує всі призначення 

прокурорів на адміністративні посади, а Кваліфікаційна 

комісія проводить конкурси на вакантні місця і здійснює 

дисциплінарні провадження проти прокурорів. 

При цьому більшість у складі Комісії (6 членів з 11) 

становлять не прокурори, а адвокати та науковці. За період 

більше одного року роботи Комісія ухвалила рішення про 

звільнення 40 осіб з органів прокуратури. Ще до 140 

прокурорів застосовані різні дисциплінарні стягнення. 

Попри це, Комісія не наважилася застосувати 

дисциплінарні стягнення до очільників прокуратури. Під 

час розгляду справ проти Генерального прокурора Юрія 

Луценка та Головного військового прокурора Анатолія 

Матіоса щодо порушення ними принципу презумпції 

невинуватості та проти заступника Генерального 

прокурора Дмитра Сторожука щодо його участі в з'їзді 

політичної партії – Комісія не знайшла в їх діях жодних 

порушень. 

Наступного року Україна отримає нового 

Генерального прокурора. В умовах незавершеності 

багатьох процесів у системі прокуратури існує великий 

ризик відкату, коли новий очільник прокуратури вирішить 

знівелювати всі попередні досягнення, які спрямовувалися 

на приведення діяльності цієї інституції у відповідність до 

європейських стандартів. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ МІГРАЦІЇ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

В усі часи люди прагнуть до зміни місць і умов 

проживання, але досить часто вони стали це робити в ХХ – 

поч. ХХІ ст., щоправда останнім часом люди стали 

покидати своє постійне місце проживання не з власної 

волі, а з вимушених причин, даний процес переміщення 

носить назву «міграція». 

Міграція – це будь˗яке  територіальне  переміщення 

населення, яке пов’язане з перетинанням як зовнішнього 

так і внутрішнього кордонів    адміністративно – 

територіального утворення з метою зміни постійного  

місця проживання або тимчасового перебування та іншій 

території для певної мети, незалежно від того, під впливом 

яких чинників вона відбувається. 

Що стосується причин виникнення міграції, то вони є 

різні, вони виникають на основі  екологічних, політичних, 

економічних, культурних, соціальних та релігійних 

чинників. Найбільш поширеними причинами міграції є: 

бажання якісніших та кращих умов життя; 

можливість реалізації своїх професійних якостей; 

низький рівень життя; 

збройні конфлікти; 

екологічні катастрофи;  

Однак, варто звернути увагу  на те, що в продовж 

часу цих причин стає дедалі більше і з точністю не можна 
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виокремити одну взявши її – як  головна причина міграції. 

Всі інші причини до тепер стають вторинними стосовно 

економічного. Такий як природний фактор у великому 

ступені визначають економічні умови, а значить можуть 

бути включені в різноманіття економічних факторів. 

Розглядаючи сучасну міграцію, як важливий  об’єкт 

управління доцільно було б виділити сукупність факторів, 

які спричиняють міграцію. 

На думку Блінової М. С., до основних причин 

міграції можна віднести географічні відмінності в 

пропозиції і  попиті на робочу силу, відмінності між 

рівнями економічного розвитку окремих країн і регіонів 

світу, рівнями заробітної плати і доходів, структурне 

безробіття,  поширення глобального капіталізму, 

міжнародна економічна інтеграція [1]. 

Аналізуючи  міграційні  процеси  можна  сказати, що 

просторовий рух населення має різні причини а саме: 

політичні, соціальні, економічні, культурно – побутові і т.д. 

На сьогоднішній день причинами міграції стає потреба в 

трудових  ресурсах,  демографічна криза,  несприятлива 

економічна ситуація, екологічні проблеми, війни, 

порушення прав людини, прагнення змінити на кращі 

умови проживання та місце роботи тощо. 

Найпоширенішим фактором, що визначає сучасну 

міграцію є економічний фактор, оскільки в основі 

переміщень людей виступає покращення умов життя. До 

економічних факторів відноситься: наявність робочих 

місць, перспектива вирішення житлових питань, рівень 

доходів, умови зайнятості, переваги в задоволенні потреб 

соціального характеру. 

Одним із найбільш важливих факторів є розмір 

заробітної плати. За даними обстеження середньомісячний 

заробіток одного трудового мігранта становив 722 доларів, 

що майже в чотири рази більше ніж у середньому на 

одного штатного працівника, зайнятого в економіці 

України – 200 доларів (в січні – листопаді  2017 р. – 262 

доларів, а в 2018 р. – 137 доларів) [2]. 
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Міграція робочої сили є неминучим явищем в XXІ 

ст., оскільки глобалізація міжнародного ринку праці 

забезпечила збільшення пропозиції праці та попит робочої 

сили. Загалом причини міграції поділяють на два види: 

загальні та специфічні. До загальних відносяться такі, як 

нерівність економічного розвитку країн, 

інтернаціоналізація господарського життя, політична й 

економічна нестабільність у державі. Щодо специфічних, 

то вони включають в себе нестачу трудових ресурсів у 

певних кваліфікаціях та спеціальностях, відмінність у 

заробітній платі та якості життя, надлишок робочої сили в 

країнах-експортерах [3, c. 4–5]. 

Основними причинами міграції серед економічно 

активного населення України є тривала політична криза в 

суспільстві, невдоволення економічним становищем в 

державі; незабезпечення країною умов для реалізації 

можливостей своїх економічно активних громадян, значно 

вищий рівень заробітної плати у країнах імміграції, 

військові причини [4, с. 8]. 

Варто зазначити, що, до  групи суб’єктивних 

факторів, які підштовхують появу потужних міграційних 

потоків, варто додати політичні процеси і політико – 

правове регулювання. Конфлікти, які виникають на основі 

політичних протиріч змушують до міграції населення. 

Політичні фактори нерозривно пов’язані з правовими 

факторами, міграції  котрі виникають як наслідки 

політичних процесів, вимагають особливого підходу в 

рамках правового регулювання. Поряд з тим міграційні 

процеси можуть змінити політичну ситуацію як в країні 

так і в регіоні.  Вказані фактори виступають актуальними 

питаннями у  практиці державного управління. Сучасні 

держави мають на меті знайти шлях регулювання міграції, 

що з одного боку  мінімалізує  нелегальну міграцію, а з 

іншого боку – використання міграційного потенціалу для 

власного розвитку, стабілізації соціально – економічної і 

демографічної обстановки. 

Вказуючи на різні фактори, варто відмітити, що їх дії 
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мають різне значення для міграції (спонукаючі, 

виштовхуючі і т.д.), а також різну тривалість впливу 

(постійно – діючі, тимчасові). Зазначені групи факторів 

розглядаються як керовані (регульовані) і некеровані 

(умови). 

Також одним із  видів факторів є притягуючі фактори 

котрі підштовхують населення переміщуватись в ті 

регіони, де якість життя, залежно від природних і 

економічних умов є значно вищою ніж в регіонах 

попереднього проживання, ця група факторів поділяється 

на постійно – діючі й такі що змінюються в часі.  

Виштовхуючі фактори – це фактори які накопичилися 

в регіонах постійного місця проживання – обставини, що 

склалися з причин економічного, природного та соціально 

– політичного характеру їх вплив зменшує рівень в 

подальшому проживанні в даному регіоні, не беручи до 

уваги те, чи існують відповідні умови в регіоні 

переселення для успішної адаптації. 

Як правило, одночсно діють обидві групи факторів, 

але більше значення мають фактори, які віднесені до 

першої групи. Міграція набуває змушеного характеру, 

якщо визначальними стають фактори, які віднесені до 

другої групи. Міграційний процес протікає планомірно під  

впливом першої групи факторів, а при впливі другої групи 

факторів – міграційний процес набуває стихійного 

характеру, особливо це показується на його вихідній стадії. 

Отже, можна зробити висновок, що причини 

виникнення міграції залежить від: економічних, 

соціальних, демографічних, політичних, етнічних, освітніх, 

морально – психологічних, військових, екологічних та 

інших причин, з поміж яких все ж таки переважає 

економічна. В свою чергу можна визнати, що проблеми з 

міграцією не мають універсальних рішень. Їх рішення 

проводилось по різному в залежності від історичних умов і 

особливостей кожної конкретної країни.  

На мою думку з поміж вище зазначених причин 

міграції головною являється – економічна, оскільки рівень 
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життя в нашій країні досить низький в порівнянні з 

іншими країнами,  тому більшість населення нашої 

держави емігрує за кордон так би мовити в пошуках 

кращого життя. Тому для вирішення даної проблеми 

потрібно підвищити прожитковий мінімум, а також 

підвищити рівень мінімальної заробітної плати, оскільки 

71% українських мігрантів головною причиною міграції  

назвали низьку заробітну плату в Україні. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ 

РОБІТ В УКРАЇНІ 

 

Громадські роботи, як новий вид кримінального 

покарання з’явився в національному законодавстві з 2001 

р. з прийняттям нового Кримінального кодексу України. В 

Особливій частині КК України застосування громадських 

робіт, як основного виду покарання передбачено в 34 із 387 

статей, що становить 8,8%. Крім того, призначення такого 

виду покарання можливе також і у випадках, коли воно не 

передбачене у санкції статті Кримінального кодексу 

України. 

Починаючи з 1 січня 2017 р. Міністерством юстиції 

України  було реформовано 622 підрозділи кримінально-

виконавчої інспекції й на їх базі створено 498 підрозділів 

пробації по всій Україні. На сьогоднішній день контроль за 

виконанням покарання у виді громадських робіт покладено 

на 574 уповноважених органів з питань пробації (ч. 3 ст. 36 

КВК України) [1]. 

В своїй діяльності орган з питань пробації керується 

багатьма нормативно-правовими актами, міжвідомчими та 

відомчими нормативними актами, міжнародними 

нормативними актами. Серед них одне з найважливіших 

місць займає ЗУ «Про пробацію», який був прийнятий 

05 лютого 2015 р. Його прийняття стало важливим кроком 

до європейських стандартів дотримання прав людини та 

значною перспективою «виправити» правопорушників без 

ув’язнення [2, с. 132]. 
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Відповідно до ЗУ «Про пробацію», пробація являє 

собою систему наглядових та соціально-виховних заходів, 

що застосовуються за рішенням суду та відповідно до 

закону до засуджених, а також, виконання певних видів 

кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, до яких і належать громадські роботи [3]. 

В свою чергу, нагляд – це контроль за дотриманням 

обов’язків, визначених законом і покладених судом на 

суб’єктів пробації, який поєднується із соціально-

виховною роботою, тобто реалізація певних заходів, 

визначених в індивідуальному плані, які спрямовані на 

усунення криміногенних чинників, установлених на 

підставі оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення. Цей план передбачає 

диференційований підхід під час надання консультативної, 

психологічної та інших видів допомоги; сприяння 

працевлаштуванню; залучення до навчання; участь у 

виховних заходах і соціально корисній діяльності; 

проведення індивідуально-профілактичної роботи.  

Завдяки ефективному нагляду та соціально-виховній 

роботі забезпечується безпека суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними 

повторних кримінальних правопорушень [2, с. 139]. 

Отже, в широкому розумінні, виконання покарання у 

виді громадських робіт уповноваженим органом з питань 

пробації полягає у здійсненні нагляду за належною 

поведінкою засудженої особи під час виконання ним 

безоплатних суспільно корисних робіт, які відбуваються за 

місцем проживання у вільний від основної роботи чи 

навчання час особи,  вид яких визначають органи 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч. 5 ст. 36 КВК України 

уповноважений орган з питань пробації в процесі 

виконання даного виду покарання: 

1) веде облік засуджених до покарання у виді 

громадських робіт; 

2) роз’яснює засудженим порядок та умови 
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відбування покарання; 

3) погоджує з органами місцевого самоврядування 

перелік об’єктів, на яких засуджені відбувають покарання у 

виді громадських робіт; 

4) здійснює контроль за додержанням засудженими 

порядку та умов відбування покарання у виді громадських 

робіт; 

5) здійснює контроль за додержанням судового 

рішення власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом за місцем роботи 

засудженого; 

6) вживає заходів з припинення порушень судових 

рішень; 

7) веде сумарний облік відпрацьованого засудженим 

часу; 

8) вживає першочергових заходів з виявлення 

засуджених, місцезнаходження яких невідоме; 

9) звертається до відповідних правоохоронних 

органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких 

невідоме [1]. 

За даними ДУ «Центр Пробації» на 01 січня 2019 

року на обліку уповноважених органів з питань пробації по 

Україні перебувало 56 525 тисяч осіб, з них 6553 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі. Покарання у виді громадських робіт відбувало 3149 

осіб, що становить 48% від загальної кількості осіб, які 

відбували покарання, не пов’язані з позбавленням волі. 

Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю відбувало 2911 осіб, що 

становить 44,5%, виправні роботи відбувало 493 осіб – це 

7,5%. 

Аналіз огляду діяльності державної установи «Центр 

пробації» за І квартал 2019 р. показує, що станом на 

01.07.2019 р. на обліку уповноважених органів з питань 

пробації по Україні перебувало 58 409 тисяч осіб, з них 

6601 засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. Покарання у виді громадських робіт 
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відбуває 3197 осіб, що становить 48,4% від загальної 

кількості осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з 

позбавленням волі. Покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

відбуває 2928 осіб, що становить 44,4%, виправні роботи 

відбуває 476 осіб – це 7,2% [4].  

З огляду на ці статистичні дані, можна зробити 

висновок, що на сучасному етапі зростає тенденція 

застосування до засуджених інституту пробації. Зокрема, 

прослідковується збільшення кількості осіб, що 

перебувають на обліку уповноважених органів з питань 

пробації. Також, збільшилась кількість осіб, яким 

призначено покарання у виді громадських робіт: по Україні 

– з 48% до 48,4%, від загальної кількості осіб, яким 

призначено покарання, альтернативне позбавленню волі. 

При цьому, варто зауважити, що серед «нев’язничних» 

видів покарань зменшилась тенденція до призначення 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю та виправних робіт, 

відповідно, збільшилась кількість засуджених до 

громадських робіт. 

Аналізуючи вищевикладене хотілося б зазначити, що 

сучасний стан виконання покарання у виді громадських 

робіт набирає все стрімкіших обертів в призначені 

покарань, альтернативних позбавленню волі. Це дає 

підстави вважати, що всі кроки на шляху до побудови 

інституту пробації в Україні є правильними та немарними, 

які мають виправдані результати. 
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ВІДМІННІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ІНШИХ ВИДІВ 

 

Адміністративна відповідальність як правовий 

інститут є одним з центральних в системі 

адміністративного права, є важливим засобом забезпечення 

безпеки людини та охорони громадського порядку. 

Оскільки норми інших галузей права в певній мірі також 

забезпечують виконання вищезазначених функцій, постає 

питання про їх розмежування. Тому важливим питанням на 

сьогодні є відмежування адміністративної відповідальності 

від відповідальності в галузі кримінального та цивільного 

права, а також дисциплінарної відповідальності. 

Взагалі, поняття «адміністративна відповідальність» 

чинний Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) не містить.[1] 

У юридичній літературі можливо зустріти значну 

кількість визначень, наприклад такі, як: 

а) адміністративна відповідальність – це застосування 

до правопорушника заходів примусу (Л. В. Коваль, Ю. П. 

Битяк, В. В. Зуй та інші); 

б) адміністративна відповідальність – це визначення 

обмежень майнових, а також особистих благ і інтересів за 

здійснення адміністративних правопорушень (Є. В. Додін 

та інші); 
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в) адміністративна відповідальність – це сукупність 

адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку 

із застосуванням до суб’єкта проступку адміністративних 

стягнень (І. П. Голосніченко та інші).[2] 

Отже, адміністративна відповідальність – це 

примусове, з дотриманням передбаченого законом порядку, 

застосування відповідним державним органом заходів 

впливу до правопорушника за вчинення адміністративного 

проступку. 

Незважаючи на наявність спільних рис, що 

притаманні будь-якому виду юридичної відповідальності, 

адміністративна відповідальність, у той самий час, 

відрізняється від інших видів юридичної відповідальності. 

До критеріїв розмежування можна віднести:підстави 

притягнення до адміністративної відповідальності;коло 

суб'єктів, які наділені правом порушення та розгляду справ 

про адміністративні правопорушення; встановлення 

адміністративної відлові дальності;правові наслідки; 

процесуальна процедура; санкції. 

Дисциплінарна та адміністративна відповідальність є 

дуже схожими між собою. Підтвердженням цього є те, що 

більшість норм адміністративного права містить санкції у 

вигляді дисциплінарних стягнень. До таких стадії 

відносяться зауваження, догана, сувора догана, тобто ті 

санкції які характерні для дисциплінарної 

відповідальності. Питання такого відмежування й досі 

залишається невизначеним. Це пов’язано з тим, що різні 

автори беру за основу розмежування неоднакові ознаки. 

Так, С.С. Алексєєв в основі розділення цих двох видів 

відповідальності використовує галузевий критерій 

відповідно до якого він виділяє кримінально-правову, 

цивільно-правову, адміністративно-правову, матеріальну і 

дисциплінарну відповідальність. Але це по суті не вирішує 

питання розмежування, оскільки ця класифікація 

призводить лише до розмежування відповідальності по 

відповідним галузям права. [3,с. 198-199] 

У свою чергу Л.В. Коваль та О.С. Літошенко та інші 



 255 

науковці головним критерієм розмежування 

дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

визначають їх нормативні підстави. Дисциплінарні 

проступки є більш поширеними, ніж відповідні 

правопорушення в адміністративному праві, тобто вони 

закріплені в законодавчих актах різних галузей права, 

таких як: адміністративного, трудового, земельного, 

кримінально-виконавчого. Тоді як адміністративні 

проступки закріплені лише в нормах адміністративного 

права [4, с.164-165]. 

Дисциплінарні правопорушення здебільшого 

пов’язані зі службовими, трудовими обов’язками винної 

особи. 

Адміністративна відповідальність відмежовується від 

кримінальної за наступними критеріями: 

1) за нормативними та фактичними підставами, 

нормативною підставою у кримінальної відповідальності є 

Кримінальний кодекс України (далі – ККУ), 

адміністративної – КУпАП та інші законодавчі акти, що 

встановлюють адміністративну відповідальність; 

2) кримінальна відповідальність, наступає виключно 

за рішенням суду, тоді як застосування адміністративної 

відповідальності підлягає компетенції не тільки судів, але і 

адміністративних органів (наприклад органи державних 

інспекцій); 

3) адміністративна відповідальність в порівнянні з 

кримінальною є менш суровою та має простішу процедуру 

накладання; 

4) до кримінальної відповідальності можуть бути 

притягнуть громадяни України або іноземні громадяни, 

особи без громадянства, осудні особи, які досягли 

загального віку кримінальної відповідальності – 16 років 

(ч.1 ст. 22 ККУ) , або спеціального, тобто за окремі 

злочини – 14 років; 

5) особа, яка була притягнута до адміністративної 

відповідальності, не отримує правових обмежень на 

відміну від особи, яка має судимість [5, с. 289-290]. 
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В основу відмежування адміністративної 

відповідальності від цивільно-правової можна покласти усі 

вказані ознаки, за виключенням тієї, яка дає 

характеристику кола суб'єктів відповідальності - в 

адміністративній та цивільній відповідальності вони 

співпадають. Зокрема:  

1) за органами, які її застосовують. Адміністративна 

відповідальність відноситься до компетенції органів 

управління та їх посадових осіб, а цивільно-правова - до 

компетенції судів; 

2) за правовими наслідками їх застосування. 

Заходами цивільної відповідальності суспільні відносини, 

як правило, захищаються, за рахунок майна винного з 

метою поновити попередній майновий стан потерпілої 

сторони. Заходи адміністративної відповідальності, як і 

кримінальної, направлені проти особи порушника;  

3) за нормативними та фактичними підставами. 

Нормативні підстави адміністративної та цивільно-

правової відповідальності регулюються різним 

законодавством - адміністративним та цивільним. 

Відмінності за фактичними підставами полягають у 

специфіці конкретних складів адміністративного та 

цивільного проступку - об'єкта протиправного посягання, 

правових наслідків їх вчинення. Об'єктом цивільних 

протиправних дій є майнові відносини, які захищаються у 

позовному порядку через суд. Об'єкт адміністративних 

протиправних дій інший – суспільні відносини в сфері 

державного управління, які захищаються у позасудовому, 

адміністративному порядку владою відповідних органів та 

посадових осіб. Адміністративна відповідальність 

відрізняється від цивільної і наслідками протиправного 

діяння. Якщо для адміністративних правопорушень такий 

елемент, як протиправний наслідок (матеріальна шкода) не 

є обов'язковим, то склад цивільного правопорушення, як 

правило, передбачає його;  

4) за процедурою застосування і здійснення. 

Адміністративна відповідальність наступає у позасудовому 
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порядку у короткі терміни або навіть на місці вчинення 

проступку, коли цивільна не може мати місця без 

відповідного звернення зацікавленої сторони до суду з 

позовом. Строки притягнення до цивільної 

відповідальності, на відміну від адміністративної - до 

трьох років, можуть перериватися, подовжуватися, 

поновлюватися тощо [6, с. 137-138]. 

Отже, можна зробити висновок, що адміністративна 

відповідальність є окремим видом юридичної 

відповідальності. Вона має низку ознак, які 

характеризують самостійність адміністративної 

відповідальності та відмежовує її від інших видів 

відповідальності, таких як: кримінально-правової, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності. 
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОРГАНАХ ТА 

УСТАНОВАХ ДКВС УКРАЇНИ 

 

В процесі проходження служби в органах та 

установах Державної кримінально-виконавчої служби 

України посадовець стикається з різноманітними 

конфліктними ситуаціями.  

Конфлікт інтересів в Державній кримінально-

виконавчій службі виникає в наслідок існування 

можливостей для зловживання посадовим становищем.  

Управління значними людськими та матеріальними 

ресурсами, широкий доступ до інформації створюють 

потенційні умови для виникнення конфлікту інтересів.  

Очевидно, що особистий інтерес має бути 

підпорядкований інтересам держави, делегованим на 

рівень конкретної посади. Отже, до ситуацій, пов'язаних з 

виникненням або можливістю виникнення конфлікту 

інтересів в органах та установах Державної кримінально-

виконавчій службі України, можна віднести, такі: 

1) участь співробітника, його родичів або осіб, з 

якими він підтримує відносини, засновані на моральних 

або майнових зобов’язаннях; 

2) знаходження родичів та інших осіб у слідчому 

ізоляторі або виправній установі за місцем служби 

співробітника осіб, взятих під варту, або засуджених; 

3) замовлення на поставку товарів, виконання робіт 

і надання послуг для державних потреб, або його 

можливість;  

4) здійснення співробітником контрольних і 

наглядових повноважень стосовно родичів та інших осіб 

або громадян і організацій, з якими пов’язані співробітник, 

родичі та інші особи;  
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5) надання (участь у наданні) державних послуг 

родичам та іншим особам або громадянам та організаціям, 

з якими пов'язані співробітник, родичі та інші особи;  

6) участь співробітника у здійсненні оперативно-

розшукових заходів, діяльності органів слідства і дізнання 

стосовно родичів та інших осіб або громадян і організацій, 

з якими пов’язані співробітник, родичі та інші особи [1, 

c. 286]. 

Варто погодитися з думкою Т. В. Хабарової, що 

врегулювання конфлікту інтересів реалізується у 

процесуальній формі та включає в себе три стадії, 

відповідно: 

1) стадія виявлення конфлікту інтересів (важливою на 

цій стадії є участь фізичних та юридичних осіб, які 

реалізують свої права учасника даного провадження, 

шляхом повідомлення про факт існування конфлікту 

інтересів); 

2) стадія попередження конфлікту інтересів, яка 

реалізується у повідомленні про існування потенційного 

або реального конфлікту інтересів; 

3) стадія запобігання наслідків конфлікту інтересів, 

на якій застосовуються заходи щодо недопущення та 

уникнення дій особи в умовах конфлікту інтересів, які 

реалізуються самостійно особою, її керівником, або іншим 

уповноваженим на урегулювання конфлікту інтересів 

суб’єктом та прийняття відповідних правових рішень [2, 

c. 148]. 

Варто зауважити, що тільки з прийняттям у 2014 році 

Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) 

процес врегулювання конфлікту інтересів отримав своє 

нормативне закріплення, аналізуючи який, можемо 

говорити про наявність чітко вираженого запобіжного 

характеру, що передбачає застосування правових заходів, 

спрямованих на недопущення виникнення конфлікту 

інтересів та уникнення умов, що сприяють виникненню 

конфлікту інтересів, а в подальшому вжиття заходів щодо 

його врегулювання. 
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Виокремлено перелік окремих видів обмежень, що 

торкаються питання конфлікту інтересів [3], а саме:  

– обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23 

Закону);  

– обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності (ст. 25 Закону);  

– обмеження після припинення діяльності, пов’язаної 

з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування 

(ст. 26 Закону);  

– обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 

Закону). 

Стосовно зовнішнього врегулювання конфлікту 

інтересів, зазначимо, що після виявлення або отримання 

повідомлення про існування у посадової особи конфлікту 

інтересів, безпосередній керівник такої особи, 

зобов’язаний протягом двох робочих днів після отримання 

повідомлення прийняти рішення щодо врегулювання у 

підлеглої особи конфлікту інтересів, повідомити підлеглу 

особу про прийняте рішення стосовно врегулювання 

конфлікту інтересів та вжити передбачені Законом заходи 

для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

підлеглої особи. Важливо пам’ятати, що цей процес є 

вкрай відповідальним, адже невірно обраний захід може 

призвести не тільки до неефективного врегулювання 

конфлікту інтересів, а й до кваліфікації таких діянь 

керівника як неправомірних [4]. 

Так, запобігання негативних наслідків конфлікту 

інтересів може бути пов’язано з такими заходами як:  

1) усунення посадової особи, у якої наявний конфлікт 

інтересів від виконання окремих завдань, дій, прийняття 

управлінських рішень або участі в їх прийнятті в умовах 

конфлікту інтересів;  

2) здійснення зовнішнього контролю за виконанням 

посадовою особою, у якої наявний конфлікт інтересів, 

відповідних завдань, дій або прийняттям управлінських 

рішень;  

3) обмеження доступу посадової особи, у якої 
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наявний конфлікт інтересів, до певної категорії інформації;  

4) перегляд об’єму службових повноважень посадової 

особи, у якої наявний конфлікт інтересів;  

5) переведення посадової особи, у якої наявний 

конфлікт інтересів на іншу посаду;  

6) звільнення посадової особи, у якої наявний 

конфлікт інтересів [5, с. 12–13].  

Кожен із перелічених заходів має свої характерні 

особливості, оскільки їх вибір залежить від умов в яких 

виник конфлікт інтересів та його характеру, зокрема, 

важливе значення для обрання того чи іншого заходу є: вид 

конфлікту інтересів (потенційний або реальний); характер 

конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий); суб’єкт 

прийняття рішення про його застосування (безпосередній 

керівник та/або керівник відповідного органу, 

підприємства, установи, організації); наявності 

(відсутності) альтернативних заходів врегулювання; 

наявності (відсутності) згоди особи на застосування заходу. 

Таким чином, означивши заходи запобігання 

негативним наслідкам конфлікту інтересів серед 

співробітників органів та установ Державної кримінально-

виконавчої служби України, варто зазначити, що для 

реалізації цього антикорупційного заходу в цілому, 

надзвичайно важливим є визначення його процесуального 

змісту, завдяки якому може бути забезпечено своєчасне 

реагування на порушення законодавства та уникнення 

прийняття рішень або вчинення дій в умовах потенційного 

або реального конфлікту інтересів. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ЗАХИСТ 

ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ» 

 

Відомий вислів класика світової філософії І. Канта: 

«Право людини є священним, яких би жертв це не 

коштувало пануючій владі». Така позиція відображена на 

сьогодні в Конституції України, відповідно до ст. 3 якої 

«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави» [1]. 

У сучасній юриспруденції права людини – це права, 

нерозривно пов’язані з самим існуванням людини: право 

на життя, на свободу у всіх її проявах, право на повагу 

людської гідності, на опір пригнобленню. Права людини 

можуть бути обмежені лише в тій мірі, в якій це необхідно 

для захисту прав іншої людини. Права людини 

невідчужувані, іншими словами, людина сама не має права 

від них відмовитися, бо без цих прав вона вже не є 

людиною. Визнання і захист прав людини – головний 

обов’язок держави [2, с. 26]. 

Трансформуючи наведені положення на 

пенітенціарну систему, доречно пригадати слова Нельсона 

Мандели: «Ніхто цілковито не розуміє країну, поки не 

потрапить до її в’язниці. Націю не слід судити по тому, як 
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вона ставиться до найвищих ешелонів громадян, а до 

найнищих». Ми розуміємо дискусійність цього 

висловлювання, проте в будь-якому випадку захист прав 

засуджених до позбавлення волі – це своєрідний 

«лакмусовий папірець», за яким визначається рівень 

розвитку правової держави. Не є винятком у цьому 

відношенні й Україна. 

Варто зазначити, що як на національному, так і на 

міжнародному рівнях проблема захисту прав засуджених 

до позбавлення волі має свою власну писану історію. 

Розглядається вона вченими, як правило, одночасно з 

проблемою виникнення злочинності і створенням перших 

тюрем. Вважається, що захист прав засуджених до 

позбавлення волі бере свій початок з перших міжнародних 

конгресів середини XIX ст. Спочатку вони проводилися як 

з’їзди благодійних організацій, а з 1872 р. – як міжнародні 

конгреси на урядовому рівні [3]. 

Водночас у майбутньому науковому пошуку потребує 

уваги аналіз історико-правових і сучасних міжнародно-

правових актів, у яких містяться як матеріальні, так і 

процесуальні гарантії захисту прав засуджених до 

позбавлення волі. 

Якщо говорити про вітчизняні реалії, то на сьогодні 

основи правового статусу засуджених (які також 

поширюються і на засуджених до позбавлення волі) 

закріплені у ст. 3, 8, 19, 28, 55, 61, 62, 63, п. 14 ст. 92, п. 9 

Перехідних положень Конституції України (так, відповідні 

положення Основного Закону України визначають основу 

правовідносин у сфері виконання покарань загалом, а 

також стосуються захисту прав засуджених до позбавлення 

волі зокрема) [1] та ст. 1, 5, 7–10 та інших нормах 

Кримінально-виконавчого кодексу України [4]. 

Також концепція захисту прав засуджених до 

позбавлення волі органічно випливає і з інших положень 

кримінально-виконавчого законодавства України, зокрема з 

одного із завдань вітчизняних установ виконання покарань 

– звести до мінімуму різницю між життям під час 
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відбування покарання у місцях несвободи і життям до 

засудження на свободі. Будучи відповідним завданням 

установ виконання покарань, відповідне положення 

втілилося в нормі ч. 2 ст. 102 Кримінально-виконавчого 

кодексу України щодо режиму в колоніях, який має зводити 

до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на 

свободі, що повинно сприяти підвищенню 

відповідальності засуджених за свою поведінку і 

усвідомленню людської гідності [4]. 

Якщо говорити про процесуальні гарантії захисту 

прав засуджених до позбавлення волі на національному 

рівні, то також варто відмітити норми Кримінального 

процесуального кодексу України, зокрема ст. 537–539 [5]. 

Отже, для засудженої особи застосування захисту 

становить право, яке означає як право самостійно 

здійснити поновлення порушеного права у межах і в 

порядку, визначених законом (самозахист), так і звернутися 

до Міністерства юстиції України або Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини чи суду за захистом 

свого права на належні умови відбування покарання. Також 

наявний механізм звернення й до інших правозахисних 

організацій, у тому числі міжнародних, серед яких 

провідне місце посідає Європейський суд з прав людини. 

Водночас, незважаючи на наявні національні й 

міжнародні механізми захисту прав засуджених до 

позбавлення волі, статистичні матеріали органів державної 

влади, моніторинги місць несвободи в Україні в межах 

виконання Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини функцій національного превентивного механізму 

(починаючи з 2012 р. (окремий звіт національного 

превентивного механізму за 2017 р. не випускався)) [6; 7; 

8; 9; 10; 11] засвідчують непоодинокі випадки порушень 

прав засуджених до позбавлення волі. 

Проведений нами попередній аналіз емпіричної бази 

засвідчив, що найчастіше в умовах місць несвободи 

Міністерства юстиції України мають місце такі порушення, 

як: 
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– порушення права на свободу; 

– застосування до засуджених або осіб, що 

тримаються під вартою, психічного та фізичного 

насильства з боку представників адміністрації або окремих 

категорій засуджених (ув’язнених); 

– нелюдське або грубе ставлення до засуджених та 

ув’язнених з боку окремих працівників установ; 

– неналежне матеріально-побутове забезпечення та 

харчування; 

– порушення у сфері застосування фізичної сили та 

спеціальних засобів; 

– порушення права засуджених на працю та гідну її 

оплату; 

– зловживання адміністрацією установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів заходами дисциплінарного 

впливу, порушення законодавства при накладенні 

дисциплінарних стягнень; 

– негативна практика залучення засуджених до 

роботи, яка пов’язана з контролем за поведінкою інших 

засуджених; 

– порушення права на рівність; 

– неможливість отримання правової допомоги у 

зв’язку з недостатньою інформованістю засуджених про 

свої права, а також про правозахисні організації; 

– порушення права на листування при відправленні 

скарг на дії персоналу установ виконання покарань; 

– необґрунтоване здійснення відрахувань із заробітку 

або іншого доходу засуджених до позбавлення волі; 

– схилення засуджених (ув’язнених) до надання 

благодійної допомоги установам в обмін на отримання 

певних переваг; 

– відсутність реагування з боку Міністерства юстиції 

України на факти порушення законодавства в установах 

виконання покарань та попереднього ув’язнення; 

– порушення вимог роздільного тримання окремих 

категорій осіб в установах попереднього ув’язнення. 

Саме тому на сьогодні в пенітенціарній теорії і 
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практиці наявна комплексна теоретико-прикладна 

проблема щодо необхідності розроблення категорії «захист 

прав засуджених до позбавлення волі». Ураховуючи 

теоретико-методологічні засади запланованого нами 

дослідження, ми вбачаємо розв’язання окресленої 

проблеми у площині вирішення таких завдань: 

– визначення поняття правового статусу засуджених 

та надання характеристики його структурних елементів; 

– надання характеристики засудженим до 

позбавлення волі в контексті гарантування їхніх прав; 

– здійснення аналізу закріплення в національному 

законодавстві та міжнародно-правових актах основних 

прав засуджених до позбавлення волі; 

– обґрунтування соціально-правової обумовленості 

обмежень прав засуджених; 

– здійснення аналізу міжнародних підходів до 

обмежень прав засуджених; 

– надання характеристики пенітенціарному 

персоналу як головному суб’єкту забезпечення прав 

засуджених; 

– розроблення шляхів вдосконалення механізму 

захисту прав засуджених в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АЦЕТОНУ АБО 

ІЗОПРОПАНОЛУ В СУМІШІ МЕТОДОМ 

ГАЗОРІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ПІД-

ДЕТЕКТОРОМ НА ГАЗОВОМУ ХРОМАТОГРАФІ 

BRUKER 

 

Ацетон це безбарвна летка рідина з характерним 

запахом, необмежено змішується з полярними 

розчинниками. Є прекурсором, стосовно якого 

встановлюються заходи контролю. 

Ізопропанол це безбарвна летка рідина з характерним 

запахом, необмежено змішується з водою, розчинна у 

бензолі, хлороформі, етанолі, гліцерині. Не є прекурсором 

[1-3]. 

Дослідження ацетону та ізопропанолу проводять 

методом ГХ-ПІД за умов: детектор – полум'яно-

іонізаційний (FID); капілярна колонка – VF-5; довжина 

колонки – 30 м; внутрішній діаметр – 0,32 мм; товщина 

фази – 0,25 мкм; температура інжектора – 250°С; 

температура детектора – 275°С; газ-носій – азот; потік 

газу-носія – 2 мл/хв; інжектор – split 400:1; програма 

термостата – 40°С, збільшення температури 5°С/хв. до 

80°С, збільшення температури 15°С/хв. до 150°С; об'єм 

проби – 0,2 мкл [4]. 

Близькі значення часу утримання ацетону та 

ізопропанолу пояснюються подібністю їх хімічної будови, і 

як наслідок – близькими значеннями індексу полярності.  

Одночасно з цим особливу увагу треба звернути на 

так званий «дрейф» часу утримання речовин, який виникає 

в ході експлуатації газохроматографічного обладнання. 
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Причинами «дрейфу» часу утримання речовини 

можуть бути: 

● Поточні профілактичні роботи на 

газохроматографічному обладнанні. 

● Заміна або ремонт вузлів, агрегатів, деталей 

газового хроматографа. 

● Використання зразків порівняння, які мають 

значний термін використання або зберігалися в 

неналежних умовах. 

Вищеперераховані фактори можуть призвести до 

помилкового рішення щодо ідентифікації компонентів 

об'єкта дослідження і як наслідок – помилкового висновку 

експерта в частині наявності або відсутності прекурсору 

ацетону. Використання хроматограм, які були зроблені 

певний період часу в минулому, для ідентифікації тієї або 

іншої речовини, недопустиме. 

Для недопущення помилкової ідентифікації ацетону 

та ізопропанолу експерт повинен: 

● Проводити дослідження невідомої речовини в один 

час з дослідженнями контрольних аналітів. 

● У разі сумнівів щодо точної ідентифікації 

компонента проводити дослідження методом «добавки» 

контрольної проби певного аналіту. 

● Не виключати з переліку використовуваних методів 

аналізу дослідження методами якісних хімічних реакцій 

[4]. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Основні права людини - гарантована законом міра 

свободи (можливості) особи, яка відповідно до досягнутого 

рівня еволюції людства в змозі забезпечити її існування і 

розвиток та закріплена у вигляді міжнародного стандарту 

як загальна і рівна для усіх людей. 

Ознаки основних прав людини: 

1) можливості (свободи) людини діяти певним чином 

або утримуватися від певних дій, спрямовані на 

задоволення потреб, без яких вона не в змозі нормально 

існувати і розвиватися; 

2) можливості, що обумовлені біосоціальною 

сутністю людини, належать їй від народження і не 

потребують "дозволу" з боку кого б там не було, у тому 

числі держави. 

Вони не можуть бути "відібрані" за свавіллям влади 

держави, оскільки не "дані" нею. Це природні 

невідчужувані права; 

3) можливості, які не обмежені територією держави 

(позатериторіальні) і не залежать від національної 

належності людини (наднаціональні): вони належать їй вже 

в силу того, що вона є людиною. Вони походять від 

природи людини і покликані формувати та підтримувати в 

людині почуття власної гідності, її індивідуальність; 

4) можливості, що є залежними (у плані здійснення) 

від можливостей суспільства – рівня його економічного, 
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політико-соціального, духовно-культурного розвитку. 

Зрозуміло, що рівень розвитку суспільства не залишається 

незмінним, так само, як і потреби самої людини; 

5) можливості, що мають правовий характер, 

оскільки внесені до законодавчих актів, які створені в 

межах держави і на міжнародному рівні. Визнання, 

дотримання, охорона і захист державами (у результаті угод) 

основних прав людини, закріплених на міжнародному 

рівні, є свідченням про те, що вони стали не лише об'єктом 

міжнародного регулювання, але й міжнародними 

стандартами. 

Кожна країна світу, що взяла на себе зобов'язання 

виконувати міжнародні конвенції, у тому числі про права 

людини, повинна керуватися принципами і нормами цих 

угод у своєму внутрішньому законодавстві. Держави, що 

взяли на себе зобов'язання виконувати міжнародні 

документи про права людини, зобов'язані створити умови 

для здійснення і захисту прав кожної людини. Практично 

всі сучасні конституції демократичних держав мають 

норми, які у загальній формі гарантують непорушність 

основних прав людини. 

У Конституції України закріплена ціла низка як 

традиційних, так і нових гарантій прав та свобод людини 

та громадянина, які дозволяють кожному громадянину 

обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними 

й соціально – політичними свободами та соціальними 

благами як в особистих, так і в суспільних інтересах. 

Зокрема, кожна людина має право на вільний розвиток 

своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, водночас має обов’язки перед 

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток особистості (стаття 23 Конституції України).  

Конституція закріплює право кожного на повагу до 

його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 

гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її 

вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 
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іншим дослідам (стаття 28 Конституції України).  

Громадяни України мають рівні конституційні права і 

свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв 

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Кожна 

людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути 

свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - 

захищати життя людини. Кожен має право захищати своє 

життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань (стаття 29 Конституції України).  

Кожний затриманий має право у будь-який час 

оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або 

затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого (стаття 29 Конституції 

України). Кожному гарантується недоторканність житла 

(стаття 30 Конституції України). Не допускається 

проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду чи обшуку інакше як за 

вмотивованим рішенням суду. Кожному, хто на законних 

підставах перебуває на території України, гарантується 

свобода пересування, вільний вибір місця проживання, 

право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом (стаття 33 

Конституції України). Громадянин України не може бути 

позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. 

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 

Конституції України). Кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 

або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
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для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. Кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно 

релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну 

діяльність (стаття 35 Конституції України). 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, №30. 

2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

Сидоренко Є.В. 

к.ю.н., доцент кафедри «Правознавства» 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

ВІДПОВІДНО ДО  ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНІ 

 

Основними ознаками додаткових умов трудового 

договору є:  

1) такі умови не є обов’язковими для укладення 

трудового договору; 

2) додаткові умови не обмежують права та гарантії 

сторін; 

3) розширюють дію трудового договору, складають 

основну частину  змісту договору; 

4) факультативні умови не вимагають жорсткого 

взаємного узгодження; 

5) можуть укладатися як під час укладання 

трудового договору, так і в ході вже існуючих трудових 

відносин; 

6) ініціювати такі умови мають право і 

роботодавець, і працівник; 

7) такі умови мають взаємокомпенсаційний 

характер. 

Договірний метод регулювання трудових відносин 

дає можливість підприємствам, установам та організаціям 

у межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів 

установлювати додаткові порівняно із законодавством, 

трудові та соціально-побутові пільги для працівників. 

Так, додаткові умови бувають двох видів: зазначенi в 

трудовому законодавствi (наприклад, випробувальний 

строк, дозвiл на сумiщення професiй (посад), медичний 

огляд певних категорій осіб, а також осіб, які не досягли 21 

року та iн.); не зазначенi в трудовому законодавствi, які не 

порушують його (статтi 9, 91 КЗпП України), наприклад, 
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надання пiльгових путiвок для працiвникiв, безкоштовних 

обiдiв, службового автомобiля та iн. [41]. Відповідно до ст. 

32 Проекту [61] до додаткових умов трудового договору 

належать умови, які стосуються: 

1) умов праці; 

2) випробування; 

3) застережень щодо нерозголошення комерційної 

таємниці та іншої захищеної законом інформації;  

4) професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівника;  

5) поліпшення виробничого побуту; 

6) надання працівнику соціально-побутових та 

соціально-культурних благ; 

7) тощо. 

Так, законодавець перерахував примірний перелік 

додаткових умов трудового договору. Звісно, такий перелік 

не є вичерпний. Проте, на наш погляд, доцільно доповнити 

такий перелік ще декількома положенням.  

У п. 3 ст. 32 Проекту законодавець зазначає усі інші 

умови, які можуть міститися у трудовому договору, які 

сторони мають право ініціювати та які не можуть 

суперечити чинному законодавству і погіршувати 

становище однієї із сторін.  

Такими умовами можуть бути:  

1) добровільне медичне страхування працівників; 

2)  угода про неконкуренцію; 

3) надання житла для співробітників; 

4) оплата телефонних розмов, які здійснюються в 

ході виконання службових обов’язків; 

5) надання службового транспортного засобу, 

оплата витрат, пов’язані з використанням такого засобу; 

6) оплата проїзду працівника у разі, якщо такий 

працівник проживає за межами населеного пункту, де 

розташовано підприємство; 

7) надання грошової допомоги працівнику у разі 

необхідності проведення операції чи лікування за 

кордоном, що підтверджується відповідними документами; 
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8) надання грошової допомоги на поховання 

близьких родичів, що підтверджується відповідними 

документами, в тому числі і на поховання самого 

працівника, у розмірі середньомісячної заробітної плати 

такого працівника; 

9)  надання транспортного засобу для працівників з 

метою колективного їх привезення до роботи та відвезення 

до місця їх проживання. 

Виходячи із перліку, який ми навели, можна 

запропонувати наступну класифікацію додаткових умов 

трудового договору: за розширенням соціальних гарантій: 

медичне страхування; надання соціально-побутових та 

культурних благ та ін.; за покращенням матеріального 

становище працівника: надання житла; надання грошової 

допомоги працівнику для поховання або близьких родичів, 

або самого працівника; наданя одноразової грошової 

допомоги працівнику для проведення в разі необхідності 

лікування за кордоном; надання транспортного засобу для 

працівників з метою їх колективного привезення до роботи 

та відвезення до місця їх проживання; оплата проїзду 

працівника, у разі, якщо місце проживання останього 

знаходиться поза межами населеного пункту, де 

розташоване підприємство та ін..; за підвищенням 

(покращенням) продуктивності праці: надання  службового 

телефону та оплата телефонних розмов, що здійснюються 

для виконання службових обов’язків; поліпшення 

виробничого побуту; професійна підготовка, 

перекваліфікація та підвищення кваліфікації та ін.; за 

критерієм забезпечення інтересів роботодавця: 

випробування при прийнятті на роботу; угода  про 

неконкуренцію; угода про нерозголошення комерційної 

таємниці.  
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Анотація. Розглянуто основні проблеми методичного 

забезпечення судово-експертної діяльності спеціалізованих 

установ судової експертизи. Також висвітлено актуальні 

проблеми технологій судово-експертної діяльності, 

обґрунтовано тезу про те, що методологія судової 

експертизи є основою для розробки і використання 

технологій судово-експертної діяльності. 

Ключові слова:методологія судової експертизи, 

судовий експерт, експертні дослідження. 

Актуальність теми дослідження. Судові експерти 

науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів 

МВС України в своїй практичній діяльності 

використовують різноманітні методи судово-експертної 

діяльності. Сучасна теорія судової експертизи наразі на 

нашу думку не приділяє достатньої уваги проблемам 

методології експертизи. Тому обрана тема на цей час э 

актуальною. 

Постановка проблеми. На нашу думку розвиток 

судової експертизи без рішення проблем методології 

судово-експертної діяльності буде неможливим, оскільки в 

склад теорії судової експертизи не включено кілька 

важливих закономірностей. Дослідження методик судової 

експертизи надає можливість вирішити практичні 

проблеми за допомогою теоретичного аналізу. Згідно з 

офіційними даними, розміщеними на сайті Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України в 2018 році було виконано більше ніж 220 

тисяч судових експертиз і 50 тисяч досліджень [3, 

http://dndekc.mvs.gov.ua]. Тому, оскільки наразі судові 
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експертизи виконуються масово, на сьогоднішній день 

дуже важливо здійснювати контроль за якістю експертиз і 

використовувати єдину методологію судової експертизи, 

що вимагає практичного вирішення проблем методичного 

забезпечення технологій судово-експертної діяльності. 

Звичайно, крім розробки нових методів експертиз, 

обов’язково необхідно визначати технічні параметри для 

контролю щодо достовірності результатів судової 

експертизи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття 

«методи експертизи» ми можемо побачити в періодичних 

публікаціях щодо судово-експертної діяльності останніх 

років. Так, А.І. Швед досліджує актуальні проблеми 

судово-експертних методик в теорії судової експертизи і 

практиці судово-експертної діяльності, 1, с. 13]. Проблем 

методології судової експертизи (в сфері міжнародного 

інформаційного обміну) досліджували також О.Г. Рувін, 

А.О. Полтавський, М.П. Молібога [2, с. 94]. 

Виділення недосліджених частин загальної 

проблеми. Наразі необхідно визначити і дослідити 

актуальні проблеми методології судової експертизи з 

метою вирішення теоретичних і прикладних питань, а 

саме: 

- розробити ефективні шляхи забезпечення високої 

якості судово-експертної діяльності, а саме удосконалити 

науково-методичне забезпечення; 

- визначити межі об’єкту судової експертизи та 

підвищити ефективність реалізації судово-експертної 

діяльності; 

- дослідити та удосконалити шляхи розробки методик 

судово-експертних досліджень. 

Постановка завдання. Головним завданням цієї 

наукової статті є вивчення актуальних проблем методології 

судової експертизи, аналіз цих проблем та розробка 

пропозицій щодо їх подолання або зменшення негативного 

впливу на експертну діяльність.  

Виклад основного матеріалу. Сучасне правосуддя 
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все більше підвищує вимоги щодо достовірності і 

обґрунтованості висновків експертів. Великий обсяг 

методів експертного дослідження ускладнює оцінку 

висновків експерта. Суди безумовно зацікавлені в 

детальній регламентації технологій судових експертиз, що 

в свою чергу дозволить уникнути використання 

непридатних інструментів оцінки висновків експерта. Тому 

на сучасному етапі розвитку методичного регулювання 

виробництва судових експертиз в Україні і в інших країнах 

виник значний взаємний інтерес судово-експертних 

установ і учасників судовиробництва, які організовують 

контроль за дотриманням експертом методик експертного 

дослідження. 

На думку А.І. Шведа, методологію експертних 

досліджень необхідно розглядати в якості основної форми 

нормативних знань про судово-експертні технології [1, с. 

15]. З метою організації ефективної системи забезпечення 

якості експертних досліджень в першу чергу необхідно 

приділяти значну увагу розробці і застосування методів 

експертиз. Судово-експертна методологія є основою 

судово-експертної діяльності, тому застосування виключно 

методик, що залучені з інших сфер діяльності, не 

відповідає характеру експертних завдань. Методи, що 

регламентують технологію судово-експертної діяльності, 

повинні бути суворо формалізовані і містити об’єктивні 

вимоги, дотримання яких гарантує достовірність і повноту 

результатів. 

Однією з серйозних проблем методології судової 

експертизи є суб’єктивність багатьох типових методів. При 

застосуванні таких методів достовірність результатів 

гарантується досвідом, рівнем професіоналізму експерта. 

Але на практиці існують випадки розбіжності висновків 

експертів, обумовлені суб’єктивним методами досліджень. 

Тому, на нашу думку необхідно для суб’єктивних методів 

не застосовувати статус повноцінного нормативного 

документа (системи приписів), що визначає технологію 

судово-експертної діяльності. На сьогоднішній день на 
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жаль подібних суб’єктивних методів достатньо багато. Їх 

необхідно доопрацювати до рівня повноцінної об’єктивної 

технології. Ми в цьому бачимо одно з актуальних напрямів 

удосконалення методології судової експертизи на 

сучасному етапі. Вважаємо, що технологічний характер 

методів експертної діяльності є визначальним, крім того на 

нашу думку необхідно визначити механізм розробки і 

застосування методів; їх правовий статус, контроль якісних 

параметрів методів експертизи. На жаль, на сьогодні не всі 

ці проблеми вирішені згідно з поточною нормативно-

правовою базою судово-експертної діяльності, тому є 

актуальними. 

На думку О.Г. Рувіна на сучасному етапі розвитку 

України виникла нагальна необхідність системного 

удосконалення методичного забезпечення судової 

експертизи, у тому числі на міжнародному рівні              [2, 

с. 95]. Удосконалення методичного забезпечення повинно 

відбуватися, перш за все, в усуненні основної, на наш 

погляд, проблеми, яка полягає у тому, що під методиками, 

вміщеними до Реєстру методик України, розуміються 

різноманітні видання: інформаційні бюлетені, методичні 

листки, методичні рекомендації, посібники, заключні звіти 

за результатами проведених науково-дослідних робіт тощо. 

Зазначене складає певну методологічну проблему судової 

експертизи та потребує поступового її вирішення.  

Окремо можна наголосити на методі економічної 

експертизи, зокрема судово-бухгалтерської експертизи. Як 

зазначає М.Т. Білуха, розвиток прикладних економічних 

дисциплін, до яких належить судово-бухгалтерська 

експертиза, нероздільно пов'язаний зі створенням 

методології, що зумовлює її застосування у прикладній 

діяльності судових експертів Науково-дослідних 

експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) МВС 

України. Подібно до поділу об’єктивних законів на загальні 

і часткові, пов’язаних з розвитком окремих галузей науки, 

зокрема криміналістики і економіки, методологія судової 

експертизи може бути загальною і частковою, яка 
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ґрунтується на методології загальної криміналістики, 

бухгалтерського обліку, фінансово-економічного аналізу та 

фінансового контролю (ревізії і аудиту) тощо [7, с. 58]. 

Висновки. В якості висновків можна відмітити, що 

визначення проблем методології судової експертизи 

дозволить вирішити декілька теоретичних і прикладних 

питань: 

- уточнити межі об’єкту судової експертизи та 

підвищити ефективність реалізації судово-експертної 

діяльності; 

- уточнити шляхи розробки і удосконалення методик 

судово-експертних досліджень; 

Наприкінці зазначимо, що після актуалізації та 

розробки основних положень понятійного апарату у галузі 

методичного забезпечення судової експертизи, на наш 

погляд, є необхідність в удосконаленні методик судових 

експертиз, зокрема економічних, з метою послідовної їх 

уніфікації.  
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КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЮРИСТА. 

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ЮРИСТА 

 

Юрист — це не людина з кодексом, 

а людина із совістю. 

 

Юрист (правник) — фізична особа, яка має 

професійні правові знання у галузі юридичних наук, 

законодавства й практики його застосування.Професія 

юриста по праву вважається однією з найдревніших і 

найшановніших.Принципи, які сьогодні лежать в основі 

права будь-якої демократичної країни, знаходили своє 

віддзеркалення навіть у старогрецькій міфології: богині 

закону Евномія і помсти Немезіс вершили суд над тими, 

хто посмів робити замах на засади громадського порядку. 

Сьогодні це прямий обов'язок юристів різних 

спеціальностей. Адвокати і юрисконсульти, прокурори і 

нотаріуси, судді і слідчі забезпечують виконання законів і 

підзаконних актів, а також гарантують невідворотність 

покарання в разі їх недотримання. 

Уявити собі сучасне життя без величезної армії 

юристів просто неможливо. Саме вони допомагають нам 

розібратися в тонкощах правових процедур. Окрім роботи 

в правоохоронних органах, судових інстанціях, учбових 

закладах, юристи прямують у сферу охорони авторських 

прав, аналізу стану ринку на предмет недобросовісної 
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конкуренції і т.д. 

Професія юриста - це, перш за все, величезний рівень 

відповідальності. У руках фахівця іноді долі людей, 

підприємств і навіть держав. 

Щоб зрозуміти яким саме повинен бути юрист 

,потрібно звернутися до кваліфікаційного паспорту. 

Кваліфікаційний паспорт юриста являє собою необхідну 

класифікаційну характеристику (професіограму) вимог, які 

пред'являються випускнику юридичної вищої школи. Це 

своєрідна типова модель фахівця, що служить для вузів 

орієнтиром у підготовці кадрів. Вона включає визначення, 

яким параметрам повинен відповідати юрист, якими 

особистими та професійними якостями він повинен 

володіти (освіта, досвід, вік, стан здоров'я, психічні якості, 

морально-етичні установки та ін.).Випускник, отримуючи 

вищу юридичну освіту, повинен володіти такими якостями 

юриста-професіонала: 

1. Керуватися принципом верховенства права, знати і 

поважати закони. 

2. Вміти організувати свою діяльність, самокритично 

оцінити її результати, бути переконаним у необхідності 

постійного професійного самовдосконалення. 

3. Бути справедливим і гуманним, поважати моральні 

цінності, бути здатним нести відповідальність за долю 

людей; 

4. Поважати чужу думку, в разі глибокої 

переконаності в правоті вміти відстоювати власну думку, 

проявляти твердість і незалежність у відстоюванні своїх 

суджень, не боятися сміливих ідей. 

5. Мати здатність поставити себе на місце іншої 

людини (клієнта) і оцінити ситуацію з цієї позиції, бути 

здатним до співпереживання і милосердя. 

6. Бути політично активним і психологічно стійким, 

проявляти твердість моральних та ідейних переконань, 

культивувати в колективі плюралізм думок, дискусію, 

ініціативу. 

7. Мати почуття обов'язку і відповідальності за 
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доручену справу, вміти створити команду однодумців. 

8. Бути зібраним і врівноваженим, здатним 

концентрувати і швидко перемикати. увагу. 

Загальна структурна характеристика кваліфікаційного 

паспорта юриста включає в себе:  загальні вимоги, систему 

знань, систему умінь.Як правило, кваліфікаційна 

характеристика викладається за трьома пунктами: 

1. Загальні вимоги: випускник повинен поєднувати 

широку фундаментальну, наукову і практичну підготовку, 

досконало володіти своєю спеціальністю, бути здатним до 

швидкого освоєння нових напрямків у правоохоронній 

діяльності, безперервно поповнювати свої знання, 

оцінювати історичні та сучасні процеси в економіці 

держави, володіти діалектичним мисленням, професійно і 

компетентно вирішувати завдання з охорони громадського 

порядку, вільно володіти письмово і усно державною 

мовою, мати розвинуте почуття професійної гідності та 

соціальної відповідальності, а також відчувати потребу в 

постійній самоосвіті і професійному вдосконаленні; 

2. Повинен знати: закони, правові дисципліни і 

дисципліни спеціалізації, принципи і функції професійно-

правової діяльності, її методику і тактику, свої 

повноваження, державна мова; 

3. Повинен вміти: застосовувати на практиці знання 

права, приймати рішення і організовувати їх виконання, 

організовувати свою діяльність, займатися самоосвітою з 

метою підвищення своєї кваліфікації, володіти табельною 

зброєю, користуватися обчислювальною технікою, 

автотранспортом, машинописом та ін. 

Базуючись на нормативно-правових документах 

відповідних до спеціальності юриста, можна 

сформулювати декілька правил загального характеру 

поведінки спеціаліста-юриста які повинні бути основними 

у його буденній праці:           

1. Справедливість та об’єктивність у прийнятті 

рішень, того що засуджуючи чи захищаючи людину юрист 

повинен позбавити власні почуття нальоту упередженості 
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та суворо наслідувати букву закону;           

2. Виключення доброти з професійних почуттів, того 

що доброта заважає об’єктивній та тверезій оцінці, формує 

поблажливе ставлення там, де воно є недоречним; 

3. Юрист повинен соціалізуватись путями, 

прийнятними його статусу та зрозумілими іншій частині 

соціуму, адже, якщо юрист соціалізуватиметься путями, що 

будуть визнані такими, що суперечать моралі, в нього 

виникнуть проблеми із розумінням його як безпосереднім 

керівництвом, так і тими людьми, що його оточують; 

4. Юрист повинен виховувати власну родину у дусі 

поваги до законів, адже у ситуації виникнення правового 

прецеденту до якого будуть причетні родичі чи близькі 

спеціаліста-юриста, це зіпсує його репутацію та подальше 

просування за ієрархічними сходами юридичної установи 

працівником котрої є цей юрист;  

5. Юрист повинен презирливо ставитись до усіх 

почуттів, що заважають здійсненню професійної 

діяльності, крім тих випадків, коли внутрішній імператив 

настійливо противиться здійсненню того чи іншого 

професійного діяння, адже йти проти власних принципів 

не є вірно ані з поглядів загальної юридичної філософії, ані 

з позицій загальнолюдського відношення до власного 

призначення у суспільстві. 

Юристи повинні мати певні якості у багатьох сферах 

життєдіяльності, а саме: – у соціальній сфері — намагання 

встановити істину, справедливість, гуманізм, чесність; – у 

пошуково-пізнавальній сфері — уважність та 

спостережливість, тобто, цілеспрямоване сприйняття 

предметів та явищ, а також відшукування фактів, які 

стосуються злочину, та осіб, які його скоїли; 

 – у сфері реконструктивна-конструктивної діяльності — 

вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, 

формулювати гіпотези; творчий, оригінальний підхід до 

розв’язання завдань; проникливість; – у сфері 

засвідчуваної діяльності — розвинута письмова мова; 

вміння швидко узагальнювати інформацію; вміння 
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письмово описувати юридичні явища; – у сфері 

організаційної діяльності — само дисциплінованість, 

цілеспрямованість, наполегливість; організаторські 

здібності; – у сфері комунікативної діяльності — емоційна 

врівноваженість; тактовність; вміння чітко формулювати 

свої думки. Існують також особистісні якості, які є 

негативними для юриста: – у соціальній сфері — цинізм, 

нечесність, владолюбство, жорстокість, авантюризм; – у 

пошуковій сфері — неуважність, відсутність пошукової 

домінанти (юридичний азарт); – у реконструктивній сфері 

— низький рівень інтелекту, стереотипність і 

консервативність мислення; – у засвідчуваній сфері — 

недбалість, невміння швидко передавати усну мову 

письмово; – в організаційній сфері – не цілеспрямованість, 

відсутність організаційних здібностей; – у комунікативній 

сфері – імпульсивність, надмірна сором’язливість, груба 

поведінка. 

Для українського суспільства професія юриста дуже 

важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес 

розвитку правової держави в Україні, насамперед на 

правознавче співтовариство покладаються надії і завдання 

затвердження принципу верховенства права, 

вдосконалення українського законодавства, посилення 

правових гарантій захисту різних верст населення і 

підвищення правосвідомості та правової культури 

українців. 

Юристи в сучасному суспільстві – не лише беруть 

участь у реалізації права. Вони вносять свій внесок у 

розвиток законодавства, у вдосконалення правового 

регулювання суспільних відносин, що складаються в 

соціальній сфері, у зміцнення правопорядку. Юристи 

розробляють пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства і направляють їх до компетентних органів, 

беруть участь у роботі правотворчих органів, готують 

проекти законів та інших юридичних актів, дають 

висновки і відгуки на проекти нормативних актів. 

Місія юристів полягає в служінні людям, в тому, щоб 
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забезпечити в суспільстві організованість, дисципліну і 

такий правопорядок, який базується на засадах 

справедливості, гуманізму і правди. Бути юристом в 

сучасному суспільстві — велика честь і велика 

відповідальність. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІОГРАМ 

ЮРИДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ НА ПРИКЛАДІ 

ПРОФЕСІОГРАМИ АДВОКАТА 

 

Створення професіограм юридичних професій є 

частиною деонтологічної характеристики праці юриста. 

Кожна професія, крім загальних вимог, висуває до юриста 

специфічні вимоги. Підвищення якості праці юриста 

неможливе без врахування індивідуальних особливостей 

його особи і відповідності особистих якостей об'єктивним 

вимогам професії. 

Професіограма — це опис відносно стійких 

(стабільних) властивостей особи, необхідних для 

ефективної професійної діяльності. 

У професіограмах юридичних професій виділяють 

такі основні аспекти (сторони) професійної діяльності 

юриста. 

Соціальний — виражається в необхідності 

приймати соціально значимі рішення в процесі тлумачення 

і реалізації правових норм, виступати як захисник прав і 

законних інтересів громадян, організатор боротьби з 

правопорушеннями на дорученій ділянці, включаючи їх 

профілактику, проведення правової пропаганди серед 

населення, а також перевиховання злочинця. 

Пошуковий — полягає в застосуванні юристом 

професійних навичок щодо встановлення фактів, що 
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мають юридичне значення, у зборі інформації, необхідної 

для вирішення юридичних справ. 

Реконструктивний — полягає в аналізі та 

узагальненні всієї зібраної юристом інформації з 

юридичної справи з метою відтворення уявної моделі 

ситуації, що потребує правової оцінки. 

Комунікативний — відбиває сторони професійної 

діяльності юриста, пов'язані з постійним спілкуванням з 

людьми — колегами, справи. 

Організаційний — передбачає ефективну реалізацію 

юристом посадових повноважень, що виражається у 

вольових діях щодо організації власної праці і ввіреного 

йому колективу. 

Засвідчувальний — виражається в правильному 

документальному оформленні правових актів: рішень, 

постанов, протоколів, вироків та ін. 

Певним аспектом професійної діяльності юриста 

є технічний аспект,що виступає спочатку на рівні 

свідомості (у вигляді знань формально-юридичних 

«параметрів» права, його структури, процедур і т. п.), потім 

у процесі цієї діяльності (як невід’ємний її «технічний» 

аспект) і, нарешті, в її результаті, що проступає в юридико-

технічній якості акта, системі законодавства й ін. 

Зазначені аспекти характеризують професійну 

діяльність будь-якого юриста, проте зміст і значимість їх 

повинні визначатися стосовно до конкретної юридичної 

професії. У кожній із професій ці аспекти діяльності 

юриста виявляються в різному «наборі», діють з 

неоднаковою інтенсивністю. В залежності від особистих 

якостей юриста вони набувають своєрідного, неповторного 

характеру. 

 Розглянемо на прикладі професіограми адвоката з 

урахуванням всіх, зазначених вище основних аспектів 

професійної діяльності. 
Соціальний аспект діяльності адвоката визначається 

гуманним призначенням, покладеним на нього 

суспільством: 
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здійснювати правовий захист обвинувачуваного з 

метою досягнення справедливого вирішення конфлікту між 

особою і суспільством, керуючись принципом презумпції 

невинності; 

проводити консультації — вести прийом громадян і 

бути компетентним у питаннях, що їх цікавлять. 

З метою недопущення заподіяння шкоди інтересам 

клієнта в багатьох західноєвропейських країнах закріплене 

правило, відповідно до якого адвокат не може прийняти 

доручення і самостійно вести справу клієнта у випадку 

невідповідності рівня його кваліфікації ступеню складності 

справи.  

Соціальний аспект діяльності адвоката вимагає 

від нього таких якостей, як: 

 гуманізм - уміння підтримати в клієнті зв’язок із 

суспільством, незважаючи на вчинене ним 

правопорушення; 

 віра в людину, що виражається в прогнозуванні 

соціально корисної поведінки правопорушника;      

 справедливість;         

 законність;        

 високий рівень кваліфікації        

Пошуковий аспект діяльності адвоката 

виражається в: 
1) здійсненні збору даних; 

2) оцінці доказів, обґрунтуванні доведеності або не 

доведеності відповідних фактів. Пошуку відповідних 

правових норм і оцінці можливості їхнього застосування. 

Пошуковий аспект діяльності адвоката припускає, 

що він має такі якості: 

 глибину мислення (здатність проникати в суть 

фактів) і широту розуму (уміння охоплювати широке коло 

питань); 

 сумлінність; 

 знання законодавства;      

 принциповість; 
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 наявність власної думки й уміння її 

відстоювати;       

 особисту незацікавленість        

Реконструктивний (конструкційний) аспект 

діяльності адвоката як захисника в суді можна подати у 

вигляді трьох стадій: 
1) складання загальної концепції: узагальнення 

різнобічної інформації, вироблення власної думки, 

побудова лінії захисту; 

2) розробка тактики захисту, у тому числі складання 

заяв клопотань, проведення захисту. 

Для реконструктивного (конструкційного) 

аспекту діяльності адвоката необхідні такі якості, як: 

незалежність; пам’ять; критичне мислення; 

уява;    уважність до деталей;  коректність стосовно колеги 

в суді    

Організаційний аспект діяльності адвоката 

виражається в: 
       представництві в суді інтересів клієнта винятково 

на основ і договору-доручення, складеного в писемній 

формі; 

підготовці до процесу (складання плану, 

продумування лінії захисту); 

умінні коригувати план по ходу виявлення нових 

обставин, знаходити серед великого числа доказів такі, 

котрі виправдували б підзахисного або зм'якшували його 

провину; 

умінні використовувати в судовому процесі прийоми і 

методи, вироблені адвокатською практикою і власним 

професійним досвідом. 

Організаційний аспект діяльності адвоката 

вимагає таких якостей: самодисципліни;  сили 

волі;   самостійності; наполегливості; рішучості; 

підпорядкування трудовому розпорядкові, встановленому в 

колегії (консультації). 

Адвокат вправі заявити відвід посадовим особам, що 

беруть участь у розслідуванні і розгляді справи. Він може 
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оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів, 

прокуратури і суду, які, на його думку, заподіюють шкоду 

законним інтересам його клієнта. 

Комунікативний аспект діяльності адвоката 

виявляється в: 

 морально-психологічному контакті з підзахисним 

до захисту, умінні дати пораду, рекомендацію, роз'яснити 

правовий статус, перспективи судового вирішення справи; 

 морально-психологічному контакті зі складом суду 

й іншими учасниками судового процесу; 

 збереженні таємниці, установленої законом для 

нормального відправлення правосуддя й захистові довірчих 

відносин між адвокатом і його клієнтом. 

Для комунікативного аспекту діяльності адвоката 

важливі такі якості: ораторські здібності; лаконізм мови; 

категоричність; переконливість; знання психіки 

підзахисного, передбачення його можливих реакцій; 

конфіденційність;гідність. 

Засвідчувальний аспект діяльності 

адвоката полягає у своєчасному і чіткому оформленні 

документації при проведенні консультації і виступі як 

захисника в суді 

Засвідчувальний аспект діяльності адвоката 

вимагає дотримання таких нормативів культури: 

акуратності; знання державної мови і мови регіону, де 

здійснюється адвокатська діяльність; уміння володіти 

лаконічним стилем викладу;уміння ефективно 

використовувати стандарти документації.       
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ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день перед Україною постає 

важливе завдання – повноцінне об’єднання зі світовою 

спільнотою, в особливості з європейською. Приєднання 

неможливе без економічної, політичної, культурної 

інтеграції. Такими є умови для будь-якої держави. При 

уважному розгляді можна помітити, що рівень прав 

людини та громадянина в Україні навіть на сьогоднішній 

день є недостатнім – саме вони виступають мірилом 

багатоступеневої інтеграції. Формування правової держави 

в незалежній Україні – затяжний, довгостроковий процес, 

який передбачає не лише реформування органів державної 

влади та законотворчу діяльність, а й створення 

повноцінного громадянського суспільства, втілення в 

життя усіх принципів правової держави.  

На сучасному етапі розвитку нашої держави ми часто 

чуємо термін «правова держава». Одні науковці 

наголошують на тому, що проголошення України 

суверенною та незалежною зробило її тією самою 

правовою державою; інші доводять, що побудова правової 

держави існує в довгостроковій перспективі і втілюється не 

лише шляхом декларування незалежності та створенням і 

прийняттям формальної Конституції. Згідно зі статтею 1 

Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, правова, соціальна держава. На практиці ж 

можна пересвідчитись в тому, що задля набуття статусу 
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правової держави Україні необхідно вирішити масу питань. 

Ми висвітлимо поняття правової держави; проведемо 

порівняння положень окремих норм Конституції України 

та правових реалії держави станом на нинішній день; 

окреслимо шляхи вирішення найголовніших станом на 

даний період перешкод на шляху до побудови правової 

держави України. 

Німецький філософ І.Кант став основоположником 

теорії правової держави – хоч він такого терміна не вживав, 

але обґрунтовував ідею правового державного 

улаштування. Р. фон Моль створив юридично завершене 

поняття «правової держави» - конституційної, побудованої 

на конституційному закріпленні прав та свобод, 

забезпеченні їх судового захисту. На сьогоднішній день 

визначення правової держави звучить так: 

Правова держава – політична організація суспільства, 

у якому право пов’язує і підкоряє собі державну владу, а 

особисті права особи та її безпека складають зміст 

свободи, заснованої на законах, які приймаються і 

піддаються зміні законним шляхом [1, с.140]. 

Окрім ознак, притаманних будь-якій державній 

формації, соціальна правова держава, як утворення вищого 

рівня, має наступні специфічні, притаманні лише їй 

ознаки: обмеженість державної влади правом та його 

панування в усіх сферах суспільного життя; верховенство 

права; панування закону над усіма суб’єктами права; 

законодавче закріплення та реальне забезпечення прав 

людини; взаємна відповідальність особи та держави; 

принцип поділу влади; легальний шлях прийняття законів 

та їх змін; ефективні форми нагляду за виконанням 

нормативно-правових актів державними органами; 

окреслений мінімум соціальних благ для особи; надання 

соціальної допомоги незахищеним верствам населення; 

забезпечення та захист державою права на власність; 

пріоритет суспільства у законотворчій діяльності держави. 

Держава є соціальною та правовою тому, що гарантує 

людині свободу як індивіду, члену громадянського 
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суспільства та громадянину певної держави. Існування 

правової держави неможливе без існування громадянського 

суспільства.  

Громадянське суспільство – сукупність сформованих 

на добровільних началах громадських об’єднань, які діють 

посередництвом самоврядування, за допомогою яких 

індивіди реалізують належні їм невід’ємні права та 

свободи [2, с.244]. 

Громадянське суспільство як таке являє собою певну 

стадію розвитку суспільства (не кожне суспільство є 

громадянським). Громадянське суспільство має наступні 

ознаки: суспільство стає громадським лише тоді, коли 

особа визнається вищою соціальною цінністю, а її права – 

рівними та невід’ємними; існування громадянського 

суспільства обумовлено безпосередніми життєвими 

потребами та інтересами людей; являє собою сферу 

реалізації потреб та інтересів, втілених у правах та 

свободах прав людини без втручання держави; функціонує 

на засадах самоорганізації та самоврядування; як соціальне 

явище громадянське суспільство складається з інституцій – 

недержавних об’єднань.  

Розглянемо деякі норми Конституції України, що 

мають безпосереднє відношення до правової держави та 

прав і свобод людини і громадянина: 

-ст. 1 проголошує Україну правовою соціальною 

державою; 

-ст. 3 визначає людину, її честь, гідність, безпеку та 

недоторканість найвищими соціальними цінностями; 

-ст. 21 вказує на рівні права осіб, їх невідчужуваність 

та непорушність; 

-ст. 27 проголошує право особи на життя та 

самозахист, а також захист інших осіб від протиправних 

посягань;  

-ст. 34 закріплює право на свободу думки і слова, 

вільне вираження власних поглядів та переконань. 

Ці та інші правові норми Конституції в сукупності де-

юре закріплюють у усі принципи правової держави. Але 



 301 

Основний Закон, нажаль лише декларує, що Україна «є 

соціальна правова держава». 

На нашу думку, слід підкреслити декларативність 

вказаних статей. Звернувши увагу на положення ст. 21 

(рівноправність, непорушність та невідчужуваність прав та 

свобод) на сьогоднішній день відбувається явне порушення 

права людини на самозахист (ч.3 ст. 27).  

Незважаючи на світову практику (США, Індія, 

Молдова, Швейцарія, Італія), в Україні фактично 

заборонено володіння будь-якою зброєю, окрім 

мисливської, колекційної чи нагородної – при цьому 

реальне застосування можливе лише щодо першої. Окрім 

того, враховуючи положення Наказу МВС номер 622, 

скористатись, наприклад, мисливською рушницею буде 

складно – оскільки перенесення або транспортування 

можливе лише в розрядженому стані [3]. 

Окрім того, враховуючи правозастосовну практику, 

можна з впевненістю сказати, що в нинішній час 

самозахист як за допомогою зброї, так і підручних засобів 

(кишеньковий ніж, робочі інструменти тощо) в більшості 

випадків тягне за собою обвинувачення в діяннях, 

передбачених Кримінальним Кодексом України. Таким 

чином держава нівелює одне з невід’ємних прав людини – 

право на захист життя від протиправних посягань. 

Порушення конституційних прав та свобод в Україні 

відбувається на регулярній основі. Наприклад, де-факто 

обмежена свобода слова. Зокрема, правозахисники 

наголошують – Закон України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», а також передбачене кримінальне покарання – 

є прямим обмеженням свободи слова [4]. 

В історії незалежної України існує велика кількість 

випадків прямого порушення, обмеження прав людини та 

громадянина.  

Проголошення в Конституції України соціальної, 

правової держави обумовлює необхідність створення її 
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конституційної моделі в Україні, оскільки положення ст. 1 

закріплює не стільки реальний, скільки бажаний стан 

держави – це констатується в преамбулі. В Україні на 

нинішній період, на жаль, створені лише правові 

передумови для подальшого становлення та розвитку 

соціальної, правової держави. Для втілення у життя 

проголошеного необхідно привести в дію основні 

принципи та риси правової держави, що потребує 

проведення подальших правових, політичних, економічних 

реформ з урахуванням європейської правотворчості. 

Не менш важливим є підвищення рівня 

правосвідомості та правової культури серед громадян, 

держслужбовців і суспільства в цілому, виховання поваги 

до права, знання власних прав та обов’язків, уміння 

правильно виконувати та застосовувати їх. Знання права, 

повага до нього переконаність в обов’язковості дотримання 

законодавства – необхідна умова побудови правової 

держави поряд з подоланням правового нігілізму. 

Отже, ми розглянули поняття правової держави та 

конституційні реалії України. Стаття 1 проголошує Україну 

правовою державою – але це фікція. Чому? Зіставивши 

деякі статті Конституції України з реальністю (фактичне 

обмеження свободи слова всупереч ст. 34; неможливість 

адекватної самооборони всупереч ст. 27; таким чином, 

права людини та громадянина порушуються – всупереч 

положенням ст. 22), можна сказати, що основний закон не 

стримує державну владу – хоча це є одна з явних ознак 

правової держави. Станом на нинішній час в Україні 

створені правові передумови для перетворення на 

соціальну, правову державу – не більш того. Ми 

сподіваємось, що принципи та ознаки правової держави 

стануть в Україні реальністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ ДОГОВОРУ ПРО 

НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Активний розвиток туризму, рекреаційної діяльності, 

співробітництва у сфері спорту, освіти, науки та культури 

зумовлює необхідність розвитку готельних послуг у 

сучасному українському суспільстві. Наша держава володіє 

великим потенціалом для розвитку готельної індустрії. 

Вона стала місцем прийняття подій європейського рівня, 

таких як Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 

пісенного конкурсу Євробачення-2017, але якість послуг, 

які надаються вітчизняними готелями часто ще є далекими 

від європейської якості. Але при цьому, особливо 

важливим є визначення правового регулювання укладення 

договору про надання готельних послуг. Саме тому, метою 

дослідження є аналіз особливостей форми договору про 

надання готельних послуг, оскільки вона має низку 

специфічних особливостей. 

Згідно статті 22 Закону України «Про туризм» договір 

на готельне  обслуговування  укладається  як  шляхом 

укладення  письмового  договору,  так  і  шляхом прийняття 

готелем заявки на бронювання за допомогою поштового, 

телефонного чи іншого зв’язку,   що  дозволяє  достовірно  

встановити  особу,  від  якої надходить заявка.  У разі 

прийняття  заявки  договір  на  готельне обслуговування    

вважається   укладеним   з   моменту   отримання 

підтвердження  готелю  про  прийняття   замовлення   та   

вказівки можливого  початку надання готельного 

обслуговування з визначеного часу [1].  

Особливо популярним в сучасних умовах є 

бронювання. Дуже поширеним є бронювання через мережу 

Інтернет. Сучасні інтернет-системи бронювання, до 
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прикладу http://www.booking.com/, чи безпосередньо веб-

сайти готелів дозволяють швидко та зручно забронювати 

необхідний номер, при цьому узгоджуються всі істотні 

умови договору: предмет, строк, ціна. Часто під час 

бронювання здійснюється оплата. Крім того, переважна 

більшість сайтів містять фотографії номерів та готелів, 

дають можливість залишати коментарі (в яких гості готелю 

можуть відобразити своє враження від отриманих послуг), 

що, у свою чергу, дозволяє скласти у майбутнього гостя 

певне враження про готель та якість готельних послуг 

Важливим при укладенні договору про надання го-

тельних послуг за допомогою поштового, телефонного чи 

іншого зв’язку, особливо через систему Інтернет, є дотри-

мання вимог, передбачених ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу 

України. 

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 207 Цивільного кодексу України 

правочин вважається таким, що вчинений у письмовій 

формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами) 

[1]. 

Використовуючи при вчиненні правочинів 

факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів 

механічного або іншого копіювання, електронного підпису 

або іншого аналога власноручного підпису допускається у 

випадках, встановлених законом, іншими актами 

цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, 

в якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх 

власноручних підписів. 

Зрозуміло, що при обміні повідомленнями за 

допомогою поштового зв’язку, факсом, телеграмами чи 

бронювання за допомогою телефону підтвердження 

виконавцем здійснюється шляхом надсилання замовником 

письмового підтвердження, в таких повідомленнях має 

міститися підпис. Але із замовленням через систему 

Інтернет усе дещо складніше. 

У статті 1 Закону України «Про захист прав спожива-

чів» визначено, що договір, укладений на відстані, - 

договір, укладений продавцем (виконавцем) із споживачем 
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за допомогою засобів дистанційного зв’язку, а засобами 

дистанційного зв’язку вважаються телекомунікаційні 

мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні 

мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися 

для укладення договорів на відстані [3]. Тобто даний Закон 

передбачає чітку можливість укладення договору за 

допомогою Інтернету. 

Але такі договори за чинним законодавством України 

потребують електронного цифрового підпису. 

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» електронний підпис - 

електронні дані, які додаються підписувачем до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язуються і 

використовуються ним як підпис [4]. 

Підтримуємо позицію А.В. Устінського, який з даного 

питання робить наступні  висновки: 

-  до письмового підпису однозначно прирівнюється 

електронний цифровий підпис. Проте для його отримання 

необхідно вчинити низку дій, визначених законодавством, 

та пройти певну адміністративну процедуру; 

- за домовленістю сторін може використовуватись 

електронний підпис, який дозволяє ідентифікувати 

підписання даних в електронній формі. Законодавство не 

деталізує, що таке електронний підпис і які вимоги до 

нього. Тому це має визначатися домовленістю сторін, тобто 

відповідним договором. Тому, на думку науковця, 

електронний підпис може використовуватись 

контрагентами, які мають сталі договірні зв’язки [5, c.94]. 

Як зазначається в літературі, «хоча в законі України 

«Про електронний цифровий підпис» використовується по-

няття «електронного підпису» та у ст. 1 цього Закону вказу-

ється, що електронний цифровий підпис є видом електро-

нного підпису, фактично на законодавчому рівні в Україні 

визнається використання лише електронного цифрового 

підпису [6, с. 92]. 

Тому на практиці при укладенні договорів через 

Інтернет, в тому числі договору про надання готельних 
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послуг, виникає питання дійсності договорів, які 

укладаються фізичними особами (а це абсолютна 

більшість договорів), які не мають електронного підпису. 

Та й зрештою, більшість готелів та сайтів бронювання 

також не володіють електронними підписами. 

Отже, проблемним питанням не вирішеним в 

нормативно-правовому порядку залишається форма 

договору про надання готельних послуг через  укладення 

договору із застосуванням мережі Інтернет. Такі договори 

потребують посвідчення шляхом вчинення електронного 

підпису, але на практиці все частіше виникає питання 

дійсності договорів, які укладаються фізичними особами (а 

це абсолютна більшість договорів), які не мають 

електронного підпису. Та й зрештою, більшість готелів та 

сайтів бронювання також не володіють електронними 

підписами. Саме тому питання щодо форми договору про 

надання готельних послуг залишається досі не 

врегульованим. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗВІСНО 

ВІДСУТНЬОЇ ОСОБИ В ЗАКОНОДАВСТВІ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Необхідність аналізу інституту оголошення особи 

безвісно відсутньою на сьогоднішній день є очевидною, з 

оглядну на ситуацію в країні, адже проведення АТО, 

трудова міграція, спричинили зріст розгляду даної категорії 

справ в судах.  

За категорією «Визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою чи оголошення її померлою» (ст. ст. 305-309 

ЦПК України) за 2017-2018 рр. виявлено 2697 документів 

(судових рішень), з них 24 - заборонені до оприлюднення. 

Серед них - 1182 кінцевих рішень, з яких вже можна 

робити висновок, щодо задоволення заяви чи відмовленні у 

задоволенні, і скільки таких рішень ухвалювалися за участі 

присяжних [2]. 

Безвісна відсутність особи створює велику кількість 

проблем у правовідносинах, перешкоджає ефективному 

користуванню цивільними правами спадкоємцями та 

правонаступниками. 

Безвісна відсутність - це посвідчення в судовому 

порядку тривалої відсутності фізичної особи в місці її 

постійного проживання за умов, що не вдалося встановити 

місця її знаходження (перебування). При визнанні особи 

безвісно відсутньою застосовується презумпція, що особа є 

живою, однак встановити її місце знаходження у цей час 
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неможливо, причому вказана презумпція має спростовний 

характер. 

Підставами для визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою є сукупність юридичних фактів, тобто 

юридичний склад, до якого включаються: відсутність 

відомостей про перебування фізичної особи у місці її 

постійного проживання; відсутність відомостей про дійсне 

перебування особи і неможливість отримати такі відомості; 

сплив річного строку з дня одержання останніх відомостей 

про місце перебування фізичної або з дня, визначеного 

відповідно до ч. 2 ст. 43 ЦК України [3]; наявність у 

заявника правової зацікавленості у вирішенні питання про 

визнання особи безвісно відсутньою. 

Інститут оголошення особи безвісно відсутньою або 

померлою існує далеко не у всіх країнах. У тих державах, 

де він присутній, існують матеріальні норми, які є 

відмінними щодо регулювання умов та строків оголошення 

особи безвісно відсутньою, юридичних наслідків безвісної 

відсутності.  

Власюк І.І. відзначає, що в деяких державах є 

спеціальні закони, які передбачають порядок визнання 

безвісно відсутнього померлим, а також конкретні 

посилання на подібне визнання (Австрія, Німеччина, 

Італія), в інших державах - лише конкретні норми 

законодавства, інтегровані в цивільні кодекси (Польща, 

Угорщина, Чехія, Росія, Монголія та інші). Право ряду 

країн (Франції, Алжиру, держав, що сприйняли романську 

систему права) не визнає принципу оголошення особи 

відсутньою чи померлою. В таких державах можливо лише 

шляхом винесення судової постанови про безвісну 

відсутність особи, що буде мати юридичне значення лише 

для даної справи, але не для інших правовідносин, 

встановити юридичний факт безвісної відсутності особи. 

За відсутності письмових доказів смерті особи 

використовуються засоби доведення, передбачені законом 

країни суду (lex fori), зокрема, показання свідків, що 

заявили про смерть особи (ст. 79 Ордонансу про цивільний 
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стан № 70.20 1970 р. Алжиру, ст. 29 ЦК Алжиру, допускає 

за відсутності свідчень про смерть, інші засоби доведення). 

[4, с. 412] 

В межах нашого дослідження розглянемо найбільш 

яскравих представників романо-германської та 

англосаксонської правової сім’ї, почнемо з  Франції, котра 

відноситься до романо-германської правової сім’ї та має 

велику історію в питані досліджуваної проблеми.  

Цивільний Кодекс Франції до цього часу не допускає 

можливості оголошення особи померлою, скільки б довго 

вона не була відсутньою, а дає лише право на оголошення 

людини безвісно відсутньою. Відповідно до ст. 725 ФЦК 

[5, с. 589]  безвісно відсутній, щодо якого було винесено 

рішення про презумпцію безвісної відсутності, у випадку 

відкриття спадщини, може бути викликаний до прийняття 

спадщини через посередництво своїх представників. При 

поверненні особи, що вважалася безвісно відсутньою, 

виноситься судове рішення про повернення майна, що 

знаходилося в управлінні, або набутого за час її 

відсутності. Кодексом детально регламентується порядок 

оголошення особи безвісно відсутньою. Однією з 

обов’язкових вимог є публікація судового рішення в 

друкованих ЗМІ, причому, недотримання цієї вимоги має 

наслідком втрату юридичної сили судового рішення про 

оголошення особи безвісно відсутньою. Судове рішення 

про оголошення безвісної відсутності підлягає реєстрації в 

реєстрі смертей, після чого настають майже ті ж наслідки 

що і при реєстрації смерті особи. Припиняють свою дію 

заходи з управління майном. Шлюб припиняється і другий 

з подружжя може вступити у новий шлюб. Французьке 

право не знає інституту оголошення померлим безвісно 

відсутнього. На відміну від французького німецькому 

праву відомий інститут оголошення людини померлою за 

безвісної відсутності. 

Слід звернути увагу на цивільне законодавства РФ, 

адже згідно ст. 42 ЦК РФ громадянин може бути за заявою 

зацікавлених осіб визнаний судом безвісно відсутнім, якщо 
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протягом року в місці його проживання немає відомостей 

про місце його перебування. Специфіка доказування у 

даній категорії справ пов'язана з тим, що для встановлення 

фактів, що входять до предмету доказування, треба 

встановити серію доказових фактів. Відповідно до ст. 42 

ЦК РФ предмет доказування охоплює встановлення таких 

обставин:  

1) для підтвердження факту безвісної відсутності 

громадянина повинна бути встановлена сукупність 

наступних фактів:  

а) місце проживання громадянина;  

б) відсутність громадянина в цьому місці 

проживання; в) відсутність у місці проживання 

громадянина відомостей про місце його перебування 

протягом одного року;  

г) дата отримання останніх відомостей про нього, так 

як саме з цієї дати обчислюється термін безвісного 

відсутності. При неможливості встановити день одержання 

останніх відомостей про відсутнього початком безвісної 

відсутності вважається перше число місяця, наступного за 

тим, в якому були одержані останні відомості про 

відсутнього, а при неможливості встановити цей місяць - 1 

січня наступного року (ст. 42 ЦК РФ).  Ці обставини 

можуть бути підтверджені довідками з місця проживання 

громадянина, показаннями свідків родичів, сусідів, 

товаришів по службі, друзів та ін., Довідками з місця 

роботи і т. д.; 

2) факт активної легітимації, який визначається 

наявністю правової зацікавленості особи, яка подає заяву 

про визнання громадянина безвісно відсутнім, наявність 

матеріально-правових відносин між заявником та 

громадянином, щодо якого ставиться питання про визнання 

його безвісно відсутнім. У зв'язку з цим в заяві має бути 

зазначена мета визнання особи безвісно відсутньою.   

3) прийняття заявником заходів щодо розшуку особи. 

Зокрема, суди пропонують надати документи, що 

підтверджують звернення до органів внутрішніх справ у 
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зв'язку з розшуком відсутнього особи;  

4) неможливість встановлення місця перебування 

даної особи. Даний факт може підтверджуватися 

офіційними відповідями з паспортних служб;  

5) обставини, побічно або безпосередньо 

підтверджують умисел відсутнього особи: знаходиться в 

розшуку, не бажає виплачувати аліменти або виконувати 

інші рішення суду, інших органів та ін.;  

6) відсутність спору про право [6]. 

На протиріччя  романо-германській правовій сім’ї 

англосаксонська  правова сім’ї, представниками, якої є 

США та Англія, має свої особливості.  

Так, в Англії та США інституту безвісної відсутності 

та оголошення особи померлою через безвісну відсутність 

в тому вигляді, в якому ці інститути врегульовані в праві 

країн континентальної Європи, не існує. В США та Англії 

Якщо при розгляді якої-небудь справи виникає питання про 

право майно або частину у зобов’язанні, то суд при 

вирішенні даної справи виходить із процесуальної 

презумпції, згідно з якою, якщо від відсутньої особи не 

було відомостей протягом  семи років, то така особа 

померла. 

Таким чином,  можемо стверджувати, що романо-

германська правова  сім’я має свої особливості, що 

докорінно відрізняють її від англосаксонської правової 

сім’ї.  

В романо-германській правовій сім’ї аналізу інститут 

оголошення особи безвісно відсутньою перебуває в 

площині матеріального права. Цивільне право Франції не 

допускає можливості оголошення особи померлою, скільки 

б довго вона не була відсутньою, а дає лише право на 

оголошення людини безвісно відсутньою. На відміну від 

французького німецькому праву відомий інститут 

оголошення людини померлою за безвісної відсутності. 

Вирішення питання про безвісну відсутність та смерть 

безвісно відсутнього зі сфери матеріального права США та 

Англії переноситься в сферу процесуального права.  
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Вважаємо що дослідження цивільно-правового 

статусу безвісно відсутньої особи в законодавстві 

зарубіжних країн дасть можливість визначити проблемні 

питання в вітчизняному законодавстві та запропонувати 

шляхи їх подолання.  
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Кожна особа без винятку має змогу виступати 

учасником цивільних правовідносин. У такому випадку 

вона автоматично наділяється суб’єктивними цивільними 

правами та суб’єктивними цивільними обов’язками, а 

також повинна нести відповідальність у разі їх 

невиконання чи порушення. Отож, здатність фізичної 

особи власними діями набувати  для себе цивільні права та 

створювати цивільні обов’язки є її цивільною дієздатністю. 

Розуміння поняття та змісту цивільної правоздатності 

не є однозначним та єдиним. Так, Н. Журавльов вважав, що 

під цивільною дієздатністю слід розуміти здатність 

громадянина самостійно вчиняти цивільно-правові 

правочини [1, с.19]. В. Борисова трактує дієздатність як 

свідому діяльність особи, володіння нею свідомою і 

самостійною волею, тобто здатність бажати настання 

певних наслідків, віддавати собі повний звіт у своїх діях і 

керувати ними [2, с. 95]. Проте, спираючись на статтю 30 

чинного Цивільного кодексу України, робимо висновок, що 

цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність 

своїми діями набувати для себе цивільних прав і 

самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх 

виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання. 

Усвідомлення значення своїх дій передбачає 
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розуміння не тільки характеру власних дій, але і їх 

наслідків. В свою чергу, керування діями являє собою 

спроможність фізичної особи своєю волею вирішувати 

питання про здійснення певних дій або утримання від 

цього, враховуючи обставини, що мають місце в 

конкретній життєвій ситуації. Ці ознаки безпосередньо 

залежать від віку фізичної особи. У цьому випадку 

Цивільний кодекс (далі – ЦК) України [3] розрізняє:  

1. Часткову цивільну дієздатність фізичної особи, що 

не досягла 14 років (ст. 31 ЦК України);  

2. Неповну цивільну дієздатність фізичної особи у 

віці від 14 до 18 років (ст. 32 ЦК України);  

3. Повну цивільну дієздатність фізичної особи (ст. 34 

ЦК України). 

Отож, необхідним є дослідження третього ступеня 

дієздатності фізичної особи – повної дієздатності фізичної 

особи. Повний ступінь дієздатності фізичних осіб надає їм 

можливість самостійно вчиняти величезну кількість 

правочинів. Так, наприклад, фізична особа, що досягла 18 

років має право реєстрації шлюбу; право бути донором; 

право бути набувачем у договорі довічного утримання 

тощо. 

Стаття 34 ЦК України визначає, що повну цивільну 

дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років 

(повноліття). Не лише в Україні, але і у більшості 

зарубіжних країн повна цивільна дієздатність настає з 

повноліття, але у цих країнах вік повноліття не є 

однаковим. Так, у Чехії, Швейцарії, Угорщині, Франції, 

Румунії повнолітньою є особа з 18 років, у Південній 

Кореї, Японії, Тайвані, Тунісі - після 20 років, у Філіппінах, 

Туреччині, Єгипті – з настанням 21 року, а у Киргизстані, 

Непалі, Туркменістані вже з 16 років. 

Проте чинне цивільне законодавство передбачає 

випадки, коли віковий ценз для повної цивільної 

дієздатності може бути зниженим. Це стосується порядку 

набуття та надання повної дієздатності, які не слід 

ототожнювати.  
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Таким чином, фізичні особи, що вступають у шлюб 

до досягнення ними повноліття автоматично набувають 

повної цивільної дієздатності. У такому випадку за 

власною заявою особи, що досягла 14 років, та за 

офіційним рішенням суду шлюбний вік може бути знижено 

за вагомими підставами (вагітність нареченої, народження 

дитини тощо). У результаті чого починають діяти норми 

чинного законодавства, що стосуються забезпечення 

рівноправності подружжя та охорони батьківських прав. У 

разі припинення шлюбу до досягнення повноліття одного з 

подружжя, набута повна дієздатність цієї особи не 

припиняється, а зберігається на майбутній час. Але у 

випадку визнання шлюбу недійсним на підставі 

протиправної поведінки неповнолітньої особи, набута нею 

повна цивільна дієздатність втрачається. 

Від можливості набуття повної цивільної дієздатності 

слід розрізняти процес її надання – емансипацію. Вона має 

місце, коли фізична особа, що не досягла повноліття (але 

досягла 16 років) займається підприємницькою діяльністю 

чи вже працює за офіційним трудовим договором, а також 

записана батьком чи матір’ю дитини. Надання емансипації 

провадиться на основі офіційного рішення суду, органу 

опіки та піклування після подання заяви заінтересованої 

особи та обов’язкової письмової згоди батьків, 

піклувальників, усиновлювачів. По суті у такому разі цій 

особі у майбутньому вже не потрібно одержувати згоду від 

батьків на вчинення правочинів, які вона (до набуття 

повної дієздатності за загальним правилом) здійснювати не 

має права, але така особа самостійно несе відповідальність 

за своїми зобов’язаннями. При цьому повна цивільна 

дієздатність, надана фізичній особі, у випадку припинення 

трудового договору чи припинення фізичною особою 

підприємницької діяльності зберігається (ст. 35 ЦК 

України). 

Водночас звернемо увагу на те, що у виключних 

випадках, законодавство передбачає набуття деяких 

цивільних прав та обов'язків з досягненням певного віку і 
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повної цивільної дієздатності для їх реалізації недостатньо. 

Це стосується, наприклад, права на створення 

фермерського господарства, яке має громадянин України, 

який досяг 18 років (ст. 5 Закону України "Про фермерське 

господарство"[4]). 

Підсумовуючи все вище сказане, робимо висновок, 

що можливість здійснення суб’єктивних цивільних прав та 

створення цивільних суб’єктивних обов’язків є 

основоположними для змісту загального поняття цивільної 

дієздатності. У зв’язку з цим наявність у фізичної особи 

цивільної дієздатності – є передумовою такого здійснення. 

Обов’язковими ознаками набуття фізичною особою повної 

цивільної дієздатності є її здатність усвідомлювати 

значення своїх дій та належне керування ними. Тобто, для 

того, щоб володіти повною цивільною дієздатністю 

фізична особа повинна мати належний інтелектуальний, 

емоційний і психічний рівень та бути здатною здійснювати 

свою дієздатність в цілому.  Взагалі дієздатність має дійсно 

суттєве значення для особи, адже вона юридично фіксує 

активну її участь у цивільному обороті, використанні своїх 

особистих немайнових та майнових прав і звісно 

передбачає можливість застосування відповідальності до 

дієздатних осіб у разі порушення їхніх прав або ж 

невиконання обов’язків. Вважається, що набуваючи повну 

цивільну правоздатність особа має можливість повністю 

користуватися усіма наданими їй правами, щоб 

забезпечити себе певними матеріальними та духовними 

благами, але й не слід забувати про можливість настання 

відповідальності за невиконання своїх обов’язків або ж 

порушення прав інших фізичних осіб, що у цивільному 

праві є рівноправними між собою. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ БЕЗПЕКИ У ВИПРАВНИХ 

КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ 

 

Проблема безпеки в місцях позбавлення волі і на 

даний час залишається актуальною. Це питання постійно 

досліджується, але ж на практиці все «стоїть на місці» і 

«не рухається». Такий стан можна пояснити тим, що в 

соціально-політичних умовах України та і в установах 

Державної кримінально-виконавчої служби (далі – ДКВС) 

України постала проблема в розробці нових методів 

забезпечення безпеки персоналу в місцях позбавлення волі. 

На нашу думку, на даний час це питання розглядається 

науковцями більш, ніж це було за радянських часів. 

Підтвердженням цієї думки є Закон України «Про доступ 

до публічної інформації» від 1 травня 2015 р., в якому 

затверджено загальні положення, порядок доступу до 

публічної інформації, суб’єкти відносин у сфері доступу до 

публічної інформації, реалізація права на доступ до 

інформації за інформаційним доступом та оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації. 

Наприклад, для отримання статистичних даних щодо 

вчинення нападу на співробітників виправних колоній 

засудженими можна подати запит до ДКВС України, згідно 

з вищезазначеним Законом, і отримати відповідні дані. 

Що значить термін «безпека»? За цим поняттям 

можна звернутися до Великого тлумачного словника 

української мови, в якому категорія «безпека» визначається 



 321 

як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [1, с. 

70]. 

У нормах національного законодавства загалом та 

Кримінально-виконавчого кодексу (далі – КВК) України 

зокрема термін «безпека» використовується в різних 

аспектах, а саме: особиста безпека засудженого, безпека 

персоналу, заходи безпеки, дотримання правил техніки 

безпеки, вимоги безпеки і постійного контролю, пожежна 

безпека і безпека праці, громадська безпека, національна 

безпека України, суспільна небезпека кримінального 

правопорушення, безпека життя і здоров’я засуджених. 

Наведені терміни характеризують лише окремі елементи 

безпеки [2, с. 95]. 

Можна зазначити, що поняття «безпека» 

використовується у багатьох наукових дослідженнях з 

різних галузей права. Однак єдиного визначення цього 

терміна не існує, що і призводить до похибок у розумінні 

поняття. 

При формулюванні поняття, що досліджується, 

необхідно брати за основу безпеку в ДКВС України, 

складовими якої слід вважати безпеку засуджених, 

персоналу ДКВС України (інших осіб, які перебувають в 

установах виконання покарань), органів та установ 

виконання покарань від можливих загроз та небезпечних 

посягань. Забезпечення безпеки в ДКВС України 

відбувається шляхом застосування комплексу 

організаційно-правових, режимних, оперативно-

профілактичних, матеріально-технічних та інших заходів, 

спрямованих на попередження або усунення небезпечних 

посягань, що мають місце в органах та установах 

виконання покарань. Отже, безпека в ДКВС України 

спрямована на захист суспільних відносин, що виникають 

з приводу виконання та відбування кримінальних покарань 

[2, с. 94]. 

На сьогодні безпека у виправних колоніях 

забезпечується відділом нагляду і безпеки, оперативним 

відділом, а також відділом охорони в частині убезпечення 
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персоналу від зовнішніх загроз, а також від озброєних дій 

всередині установи, оскільки відділ охорони, зокрема варта 

і чатові є єдиним в колонії озброєним підрозділом, який в 

силу цього здатний відвернути небезпеку найвищого 

(озброєного) виду. Таке наше авторське узагальнення 

ґрунтується не лише на аналізі спеціальної наукової 

літератури, а й на аналізі практичного досвіду 

функціонування виправних колоній України, а також 

вивченні спеціальних нормативно-правових актів, що 

мають відповідний гриф обмеження допуску. 

Безпека персоналу – це стан захищеності життєво 

важливих інтересів осіб рядового і начальницького складу, 

а також вільнонайманих працівників виправних колоній від 

зовнішніх та внутрішніх загроз, що виникають у процесі 

реалізації ними кримінально-виконавчої функції держави. 

Формулюючи зазначене визначення, ми вирішили не 

обтяжувати його зайвими термінологічними 

конструкціями. Водночас, вважаємо за доречне доповнити, 

що неодмінною ознакою наведеного вище визначення є те, 

що безпека персоналу виправних колоній – це стан 

убезпечення, що досягається також завдяки 

цілеспрямованій діяльності спеціальних суб’єктів на рівні 

відповідних структурних підрозділів зазначених установ. 

Варто зазначити, що до персоналу ДКВС України 

належать особи рядового і начальницького складу, 

спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші 

працівники, які працюють за трудовими договорами в 

ДКВС України [3]. 

Також у наведеному вище визначенні «безпека 

персоналу виправних колоній» важливе місце посягає 

аналіз того, що являють собою внутрішні та зовнішні 

загрози. 

Внутрішні загрози обумовлюються наявністю 

передумов для негативних, протиправних дій засуджених 

осіб, безконтрольним використанням засобів виробництва, 

порушенням режиму тримання в установі. Ураховуючи, що 

значна частина внутрішніх загроз реалізуються за участю 
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або за сприяння засуджених, можна вважати, що основним 

джерелом таких загроз є засуджені. До внутрішніх загроз 

можна віднести такі фактори: перевищення кількості осіб 

на дільниці; вчинення засудженими особами злочинів під 

час виконання покарання; порушення правил на 

виробництві тощо. 

До зовнішніх загроз можемо віднести напади на 

виправну колонію, а саме теракти та збройні напади, які 

можуть бути здійснені також, і особами, які раніше були 

засуджені і відбували покарання у виді позбавлення волі у 

певній установі. 

Забезпечення безпеки працівників виправних колоній 

є одним з основних проблемних питань у частині якісного 

виконання ними своїх функціональних обов’язків. 

Проблема безпеки персоналу виправних колоній має 

комплексний характер. Вона не вичерпується тільки 

захистом від злочинних посягань з боку засуджених, й 

включає у себе захист осіб, які працюють в установах, від 

дії небезпечних технічних, медичних та інших 

несприятливих факторів, які посилюються в місцях 

позбавлення волі. 

Отже, Конституція України забезпечила захист 

громадян України, надає їм багато прав, але ж питання 

безпеки персоналу виправних колоній потребує більш 

детального розгляду та внесення відповідних змін до 

кримінально-виконавчого законодавства України, а саме 

варто доповнити певні норми, які будуть спрямовані тільки 

на безпеку персоналу установ виконання покарань. 

Окрім Конституції України, серед основних 

документів, які регламентують питання забезпечення 

особистої безпеки персоналу виправних колоній слід 

назвати: Закони України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», «Про оперативно-розшукову 

діяльність», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», «Про державні 

гарантії захисту працівників правоохоронних органів та 

суду», Кримінальний кодекс та КВК України. У названих 
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актах достатньо чітко сформульовані принципи діяльності 

ДКВС України, її завдання, правові та організаційні засади 

діяльності, повноваження, форми й засоби захисту 

працівників правоохоронних органів тощо. 

До числа основних засобів забезпечення безпеки 

персоналу ДКВС України слід віднести заходи й 

кримінально-виконавчого характеру, котрі в поєднанні з 

правовими та організаційними аспектами суттєво 

доповнюють кримінально-правові заходи. Так, КВК 

України у ст. 106 передбачає, що до осіб, позбавлених волі, 

якщо вони чинять фізичний опір персоналу колонії, злісно 

не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, 

беруть участь у масових заворушеннях, захваті заручників 

або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під 

варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а 

також запобігання заподіянню цими особами шкоди 

оточенню або самим собі застосовуються фізична сила, 

спеціальні засоби, гамівна сорочка та зброя. 

Більше того, відповідно до закону (ст. 104 КВК 

України) в колоніях здійснюється оперативно-розшукова 

діяльність, основним завданням якої є пошук і фіксація 

фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб 

та груп з метою: а) забезпечення безпеки засуджених, 

персоналу колоній та інших осіб; б) виявлення, 

попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а 

також порушень установленого порядку відбування 

покарання; в) вивчення причин і умов, що сприяють 

вчиненню злочинів та інших правопорушень; г) надання 

правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність або кримінальне провадження, 

допомоги в розкритті, припиненні та попередженні 

злочинів. 

Важливе значення має профілактична діяльність в 

місцях позбавлення волі, спрямована на попередження 

злочинних проявів, у тому числі й стосовно персоналу. Це 

дає можливість віднести профілактику злочинів та інших 

правопорушень у виправних колоніях до числа засобів 
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забезпечення особистої безпеки працівників [4, с. 233–

234]. 
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квінтесенція СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

 Анотація. Розглянуто основні проблеми визначення 

квінтесенції судово-економічно експертизи. Також 

висвітлено актуальні питання сутності судової експертизи, 

обґрунтовано тезу про те, що квінтесенція судової 

експертизи є основою для розробки і використання 

методик судово-економічної експертизи. 

Ключові слова: квінтесенція експертизи, судовий 

експерт, економічна експертиза. 

Актуальність теми дослідження. Судові експерти 

науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів 

МВС України в своїй практичній діяльності 

використовують різноманітні методи судово-експертної 

діяльності, а для розробки методик необхідно спочатку 

визначити суть (квінтесенцію)  судово-економічної 

експертизи. Сучасна теорія судової експертизи наразі на 

нашу думку не приділяє достатньої уваги проблемам 

визначення квінтесенції судово-економічної експертизи. 

Таким чином результати попередніх досліджень не 

розкрили економіко-правову суть (квінтесенцію) судово-

економічної експертизи. Тому обрана тема на цей час э 

актуальною. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі все 

більшого значення набуває судово-економічна експертиза в 

практиці кримінального, цивільного та арбітражного 
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процесу. Останнім часом особливо часто необхідне 

застосування судово-економічної експертизи у справах 

податкових спорів і спорів про виконання зобов’язань 

сторонами цивільно-правових угод. Відповідно до 

процесуального законодавства більшість питань 

економічного характеру, необхідність вирішення яких 

стоїть перед слідчими або судовими органами, 

вирішуються шляхом проведення судово-економічних 

експертиз. Однак, у даний час більшість вчених і практиків 

оперують поняттям «судово-бухгалтерська експертиза», 

яке дублює загальне поняття судової експертизи в Законі 

України «Про судову експертизу». Відтак у зв’язку із 

широким застосуванням судово-економічної експертизи 

виникає потреба у визначенні її економіко-правової суті 

(квінтесенції) в ринкових умовах господарювання.  

Постановка завдання. Наразі необхідно визначити і 

дослідити актуальні проблеми квінтесенції судової 

експертизи з метою вирішення теоретичних і прикладних 

питань, а саме: 

- визначити суть судово-експертної діяльності взагалі; 

- визначити квінтесенцію саме судово-економічної 

експертизи. 

Виклад основного матеріалу. Історично склалося 

так, що судово-економічна (бухгалтерська) експертиза 

застосовувалась в окремих випадках і слугувала 

інструментом підтвердження чи спростування складу 

економічного злочину. Особливістю цього процесу при 

вивченні обставин господарських спорів і економічних 

злочинів є необхідність використання не лише юридичних, 

але й спеціальних економічних, зокрема бухгалтерських, 

знань. 

Серед їх сукупності в процесі розслідування 

найважливішими стають знання з бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу, господарського контролю. 

Враховуючи, що інформація про господарські операції, які 

задокументовані та вартісно оцінені, підлягає 

відображенню в бухгалтерському обліку, то при розгляді 
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правопорушень економічного напряму об’єктом 

дослідження виступають саме дані бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерські документи підлягають дослідженню з точки 

зору виявлення протиправної діяльності та отримання 

інформації про відхилення в діяльності підприємства. 

Після відображення викривлених даних первинних 

документів в облікових регістрах та звітності можна 

говорити про наявність ознак правопорушень у всій 

системі бухгалтерського обліку. Отже, облікова система є 

джерелом інформації про вчинення суб’єктами 

господарювання правопорушень економічного характеру. 

Зважаючи на це, актуальним є питання щодо порядку 

застосування облікових даних при розгляді та 

розслідуванні правопорушень економічного характеру. 

Актуальність цього питання посилюється тим, що знання 

бухгалтерського обліку та порядку його застосування у 

ході здійснення контрольних функцій є спеціальними для 

суб’єктів, до компетенції яких входить розгляд та 

розслідування таких справ. Специфіка цих знань для 

працівників правоохоронних органів полягає, насамперед, 

в умінні розпізнати в бухгалтерській інформації ознаки 

протиправної діяльності. 

Знання з бухгалтерського обліку, господарського 

контролю, економічного аналізу для суддів і працівників 

правоохоронних органів є спеціальними. Зазвичай, термін 

"спеціальні" вживають для позначення професійних знань, 

якими оперує експерт і які не належать до 

загальновідомих, акумульованих у повсякденному, 

життєвому досвіді людини, а також не є правовими. 

Основний акцент у визначенні "спеціальні" робиться на те, 

що спеціальними є знання, які отримані в результаті 

професійної підготовки і досвіду заняттям певною 

діяльністю. Потреба в спеціальних знаннях у процесі 

розслідування чи розгляду справ у більшості випадків 

визначається на погляд суду або слідчого. Вони, як 

правило, залучають до процесу розслідування експертів, 

які мають спеціальні для юриспруденції знання, для 
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забезпечення об'єктивності та повноти розслідування 

обставин певної справи. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. № 996-ХІV7 бухгалтерський облік - процес 

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень. Сутність обліку 

полягає в обслуговуванні потреб суспільства, зокрема у 

штучно створеній системі для відображення господарської 

діяльності з метою контролю майна, процесів та 

зобов’язань [9, с. 84]. При розгляді правопорушень 

економічного напряму знаходить застосування така 

функція бухгалтерського обліку, як правовий захист 

суб’єктів господарювання [5, с. 43]. Н.М. Малюга зазначає, 

що кожна господарська операція виступає юридичним 

актом, що включає зобов’язання і права особи, яка 

отримала щось [6, с. 115]. Однак враховуючи, що функції 

бухгалтерського обліку реалізуються у судовому процесі 

через проведення судово-бухгалтерської експертизи, не 

слід ототожнювати бухгалтерський облік і експертизу та 

визначати судово-бухгалтерську експертизу як особливу 

форму застосування бухгалтерського обліку. На цьому 

наголошує і О.М.Ромашов, а саме, що принципову 

відмінність бухгалтерського обліку і судово-бухгалтерської 

експертизи можна побачити у відмінності завдань, 

обов’язків та прав головного бухгалтера підприємства, 

установи, організації і судового експерта-бухгалтера. 

Основними завданнями головного бухгалтера є: 

забезпечення організації бухгалтерського обліку і контроль 

за раціональним, економним використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів… Такі завдання не вирішує 

експерт-бухгалтер [10, с. 19-21]. І.А. Каштанова зазначає, 

що об’єднання бухгалтерським обліком інформаційного та 

контрольного аспектів дозволяє говорити про наявність у 

нього захисних функцій, які проявляють себе при взаємодії 
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господарської діяльності з протиправною [5, с. 21-22]. 

Експертиза, що проводиться в процесі розслідування 

цивільної чи кримінальної справи, коли встановлення їх 

обставин потребує спеціальних знань, набуває 

процесуальних ознак і є складовою досудового 

розслідування. Для того, щоб чітко визначити сутність та 

особливості судово-бухгалтерської експертизи, необхідно, 

насамперед, з'ясувати зміст самого поняття «експертиза». 

Так, наприклад, у тлумачну словнику [8], експертиза – це 

дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою 

формування правильного висновку, надання правильної 

оцінки відповідному явищу. З точки зору бухгалтерського 

обліку експертиза – це аналіз, дослідження, що 

проводяться залученими спеціалістами (експертами), 

експертною комісією, які завершуються підготовкою та 

видачею акту, висновку, в окремих випадках – сертифікату 

якості, відповідності [1]. Відповідно до юридичної точки 

зору [13], експертиза (франц. еxspertise, від лат. еxspertus – 

досвідчений, випробуваний) – вивчення, перевірка, 

аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка 

висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією 

певного питання, явища, процесу, предмету, які вимагають 

спеціальних знань у відповідній сфері суспільної 

діяльності. У Законі України «Про судову експертизу» від 

25.02.1994 р. № 4038-12 у статті 1 визначено, що «судова 

експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у 

галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, 

явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є 

або будуть предметом судового розгляду» [14]. Проте такі 

вчені як Т.М. Дмитрієнко, М.І. Камлик, І.А. Каштанова, 

Л.П. Климович, А.А. Толкаченко, судово-бухгалтерську 

експертизу прирівнюють до судової бухгалтерії і 

визначають як спеціальну комплексу дисципліну, що 

знаходиться на межі економічної та юридичної галузей 

знань, яка займається дослідженням та розробкою 

теоретичних й практичних питань використання 

спеціальних бухгалтерських знань в юридичній практиці. 
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С.Г. Чаадаєв пише, що «судово-економічні експертизи є 

практичним пізнанням фактичних даних, що відносяться 

до економічної і соціальної діяльності організацій, що 

здійснюються на основі використання спеціальних 

економічних знань» [11]. Найбільш повне визначення 

дається в роботі М.В. Чадіна, який визначає судово-

економічну експертизу як процесуально врегульовану 

діяльність по застосуванню спеціальних знань в галузі 

економіки, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту в 

формі здійснення досліджень і дачі висновку експертом-

економістом з питань, поставлених перед ним судом, 

суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання, 

слідчим або прокурором, з метою встановлення обставин, 

що підлягають доказуванню по конкретній справі [12]. 
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ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Жодне розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва не проводиться без використання спеціальних 

знань.  

Визначення поняття спеціальних знань прямо не 

передбачене КПК України, утім, ст. 71 КПК України 

зазначено, що спеціалістом у кримінальному провадженні є 

особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового 

розслідування з питань, що потребують відповідних 

спеціальних знань і навичок [1]. 

У літературі спеціальні знання визначають як систему 

теоретичних знань та практичних навичок у галузі 

конкретної науки або техніки, мистецтва та ремесла, які 

здобуваються шляхом спеціальної підготовки чи 

професійного досвіду та необхідні для вирішення питань, 

що виникають у процесі кримінального провадження [2, с. 

161 - 162]. 

Що стосується розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва, то потреба у використанні спеціальних знань 

часто зумовлена специфікою обстановки та способу їх 

вчинення.  

Зазвичай допомога спеціаліста потрібна у роз’ясненні 
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змісту окремих нормативно-правових актів, відомчих 

інструкцій, положень, правил тощо. Під час проведення 

огляду місця, де стався нещасний випадок спеціаліст надає 

допомогу у огляді складного виробничого обладнання, 

машин, механізмів, підготовці схем, креслень, ескізів тощо. 

Консультативна допомога спеціаліста сприяє підвищенню 

ефективності проведення інших слідчих (розшукових) дій, 

насамперед, допитів службових осіб підприємства, 

потерпілих, свідків; слідчого експерименту та ін.  

Важливу роль у розслідуванні злочинів проти безпеки 

виробництва відіграють судові експертизи, які є основною 

формою використання спеціальних знань (поряд із 

залученням спеціалістів, допиту експертів, їх консультацій 

тощо). 

Проведення судової експертизи регламентовано 

Законом України «Про судову експертизу», ст. 69, 242, 243, 

332 КПК України, Інструкцією про призначення та 

проведення судових експертиз та ін. [3]. 

Ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» 

визначає судову експертизу як дослідження експертом на 

основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищі і 

процесів, які містять інформацію про обставини справи, 

що перебуває у провадженні органів досудового 

розслідування та суду. 

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза 

проводиться експертом за зверненням сторони 

кримінального провадження або за дорученням слідчого 

судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання [4]. 

Під час розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва за допомогою експертизи вирішується низка 

важливих завдань розслідування, встановлюються 

найбільш складні обставини порушення встановлених 

законодавством правил та вимог охорони праці.  

Як свідчать результати вивчення слідчої практики, у 

кримінальних провадженнях призначають наступні види 
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експертиз: 

1. Експертиза з безпеки життєдіяльності і охорони 

праці – для встановлення механізму здійснення 

небезпечного фактору, причин настання нещасного 

випадку, а також для визначення вимог нормативно-

технічних документів, невиконання яких перебуває у 

причинному зв´язку з нещасним випадком. 

2. Будівельно-технічна – для визначення технічного 

стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин 

пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів; 

визначення відповідності розробленої проектно-технічної 

документації вимогам нормативно-правих актів у галузі 

будівництва; визначення відповідності виконаних 

будівельних робіт  та побудованих об’єктів нерухомого 

майна (окремих елементів об’єктів нерухомого майна, 

конструкцій виробів та матеріалів) проектно-технічній 

документації та вимогам нормативно-правих актів. 

3. Пожежно-технічна – для визначення причин, умов 

та процесів виникнення пожежі; визначення часу та шляхів 

розповсюдження пожежі; встановлення обставин 

виникнення та розповсюдження пожежі; відповідності 

технічного стану об’єкта протипожежним нормам. 

4. Гірночотехнічна – з метою верифікації виду 

техногенної аварії на гірничому підприємстві; 

встановлення її причин та обставин, а також ступеня 

тяжкості матеріально-технічних та екологічних наслідків; 

з’ясування причин порушень технологічного гірничого 

процесу; визначення відповідності фактичних умов 

експлуатації гірничих машин, механізмів, обладнання, 

інструментів вимогам нормативно-технічної документації, 

їх технічного стану й придатності для виконання 

конкретних технологічних та технічних операцій. 

5. Електротехнічна – з метою дослідження роботи 

електромережі та електрообладнання, причин виникнення 

в них аварійних режимів. 

6. Почеркознавча – для ідентифікації виконавця 

рукописного тексту, цифрових записів та підпису. Для 
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вирішення не ідентифікаційних завдань – встановлення 

факту виконання рукопису в незвичайних умовах або 

незвичайному стані виконавця, навмисне зміненим 

почерком із підробкою (імітацією) почерку іншої особи, 

визначення статі виконавця, а також належності його до 

певної вікової групи. 

7. Технічна експертиза документів – для 

встановлення фактів і способів внесення змін до 

документів; визначення відносної давності виконання 

документа або його фрагментів та ін. 

Отже, можливості використання спеціальних знань 

під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва 

вельми широкі, а правильність та ефективність такого 

використання залежить від обізнаності слідчого про 

підстави та умови цієї діяльності, досягнення та рівень 

сучасного експертного знання. 
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РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

З криміналістичної точки зору допит – це засіб 

збирання і перевірки не лише доказів, а й такої інформації, 

відомості про факти і обставини, що мають орієнтуюче 

значення, які слідчий чи інша уповноважена особа отримує 

від допитуваного шляхом проведення бесіди за допомогою 

вербальної та невербальної комунікації. Предмет допиту 

утворюють обставини, які входять до предмета 

доказування, а також інші обставини, які можуть надати 

допомогу у всебічному, повному, об’єктивному 

кримінальному провадженні [1, с. 487].  

Б. В. Романюк зазначає, що спеціалісти своїми 

спеціальними знаннями, уміннями та навичками сприяють 

слідчому у проведенні допитів, а саме, допомагають йому: 

– консультаціями, поясненнями при підготовці до 

проведення слідчої дії; 

– виявити певні біопсихічні дані особи й установити 

психологічний контакт з допитуваним; 
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– вибрати в рамках закону й етики засоби 

психологічного впливу на допитуваного; 

– точніше та повніше зрозуміти допитуваного, 

особливо певних фахівців, які використовують у розмові 

спеціальні професійні терміни; 

– встановлювати обізнаність допитуваного щодо 

питань, які вимагають спеціальних знань; 

– методично правильно спрямувати допит, з дозволу 

слідчого, ставлячи питання допитуваному; 

– правильно усвідомити певні дані про обстановку й 

обставини злочину, що відтворюються показаннями особи, 

яка допитується; 

– глибше і професійніше розібратися в спеціальних 

питаннях щодо виникнення та протікання події злочину, 

причин та умов, що йому сприяли; 

– усвідомити спеціальні правила, нормативні 

документи, що стосуються регулятивної діяльності, 

пов’язаної із учиненим правопорушенням у певній області 

суспільного виробництва чи діяльності;  

– зрозуміти (одночасно й допитуваному) незрозумілі 

для нього терміни і положення нормативних документів, 

проведених експертиз; 

– установити обставини, способи та мотиви 

злочинних дій; 

– негайно припиняти неправдиві показання, 

пояснення певних специфічних діянь, осягнення та 

розуміння яких базується на наявності спеціальних знань; 

– точніше встановити способи та інші дані, що 

стосуються учиненого злочину; 

– зафіксувати пред’явлені допитуваним документи 

або предмети, що мають значення для справи, способами 

криміналістичної зйомки, виготовлення зліпків з предметів 

тощо; 

– визначити вірогідність правдивості показань 

допитуваних; 

– зафіксувати за допомогою технічних засобів процес 

проведення допиту; 
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– скласти зі слів допитуваного складний план (схему), 

фоторобот; 

– правильно використовувати спеціальну 

термінологію для записів в протоколі допиту, у тому числі 

правильно фіксувати документи і предмети, які 

передбачається направити разом з окремими дорученням 

про допит іншому слідчому [2, с. 237–238]. 

Допитуваними особами зазвичай є свідки (очевидці) 

нещасного випадку, потерпілий, службові особи, 

працівники підприємства, представники контрольно-

наглядових органів та ін. 

Специфікою допиту згаданих осіб у кожному випадку 

є необхідність з'ясування низки обставин, пов’язаних 

умовами виробничої діяльності, організацією певних 

процесів, посадовими обов’язками, порядком виконання 

певних робіт тощо. Тобто, «професійна» складова 

предмета допиту – особливість цієї слідчої (розшукової) дії 

при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва [3, 

с. 54] .  

У багатьох випадках визначальний вплив на 

результативність допиту у провадженнях про злочини 

проти безпеки виробництва має підготовка до його 

проведення, якою слідчі часто нехтують, що призводить до 

необхідності повторних допитів з метою усунення 

дефіциту інформації та інших недоліків. Так, поширені 

випадки, коли проводиться допит щодо загальних обставин 

нещасного випадку, а потім, у ході вже іншої слідчої 

(розшукової) дії (зазвичай також допиту), відбувається 

уточнення різних специфічних обставин, які не були 

з’ясовані при попередньому допиті. Такі помилки надають 

додаткові можливості особам, які не зацікавлені давати 

правдиві показання, оцінити можливості та обізнаність 

слідчого і вжити заходів з метою подальшої протидії 

розслідуванню.  

Така ситуація зумовлена, як було зазначено, 

недоліками підготовки до проведення допиту, а часто 

взагалі її відсутністю.  
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Справедливо зазначити, що тактичні прийоми 

розслідування так званих загальнокримінальних злочинів 

поширюються і на розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва. Але у цьому випадку застосування загальних 

тактичних прийомів допиту не завжди буде достатнім.  

Саме тому особливе значення має своєчасне 

залучення спеціаліста до проведення допиту, а особливо 

під час його підготовки.  

Зміст допомоги спеціаліста під час підготовки до 

допиту включає низку дій, спрямованих на створення умов 

для успішного проведення цієї слідчої (розшукової) дії. А 

саме: 

1. Опрацювання термінології. Спеціаліст орієнтує 

слідчого щодо ключових понять і термінів (загальних і 

спеціальних), що стосуються або можуть стосуватись 

предмета допиту і будуть використовуватись під час його 

проведення як допитуваними особами, так і самим 

слідчим.  

2. Вивчення документів. Спеціаліст допомагає 

визначити документи, які потрібно вивчити перед 

проведенням допиту.  

3. Ознайомлення з матеріалами технічного 

розслідування нещасного випадку.  

4. Формулювання запитань для допиту. Допомога 

спеціаліста потрібна для визначення характеру, 

послідовності та змісту запитань для різних категорій 

допитуваних.  

За результатами вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень, найбільш вдалим підходом убачається 

групування запитань для службових осіб. Узагальнення 

правозастосовної практики дозволило сформулювати 

наступний алгоритм допиту:  

1. Організаційно-правова та професійна складова 

запитань.  

2. Посадові обов’язки та вимоги з охорони праці.  

3. Контроль за додержанням правил охорони праці. 

4. Навчання безпечним прийомам праці, інструктаж.  
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5. Забезпеченість і використання засобів 

індивідуального захисту. 

6. Хто дав розпорядження, хто керував виконанням 

робіт, стан технологічного оснащення, обладнання, 

робочого місця і т.д.  

7. Заходи реагування на нещасний випадок (медична 

допомога, повідомлення керівництва, уповноважених 

органів, ким і які заходи вжито для збереження обстановки 

на місці події). 

8. Технічне розслідування нещасного випадку.  

Такий загальний алгоритм може бути застосований 

під час допиту різних категорій осіб у будь-яких 

кримінальних провадженнях про злочини проти безпеки 

виробництва [4, с. 16].  

Окремо потрібно підкреслити значення допомоги 

спеціаліста під час проведення допиту, що полягає у 

фіксації процесу допиту за допомогою технічних засобів.  

Так, під час проведення допиту доцільно проводити 

відеозапис, що у подальшому дасть можливість додатково 

проаналізувати спільно зі спеціалістом окремі аспекти, які 

цікавлять слідчого (поведінка, намагання допитуваного 

маніпулювати за допомогою своїх спеціальних знань, 

уточнення, роз’яснення незрозумілих термінів та ін.).  

Отже, головною особливістю проведення допитів у 

кримінальних провадженнях про злочини проти безпеки 

виробництва є необхідність встановлення (з'ясування) 

специфічних обставин та фактів, що зумовлені особливим 

порядком правової регламентації правовідносин у сфері 

охорони праці. Для різних учасників трудових 

правовідносин, залежно від їх службового становища, 

організаційної форми підприємства, виду господарської 

діяльності та ін. встановлюються різні повноваження, 

права і обов’язки. Сформувати об’єктивне, системне та 

повне уявлення про ці обставини допомагає спеціаліст.  
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КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА СПЕЦІАЛІСТА З 

ОХОРОНИ ПРАЦІ У ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ ПІД 
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БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Виробниче середовище являє собою систему 

чинників матеріального, соціального та нормативно-

правового характеру, які визначають умови та особливості 

здійснення людиною трудової діяльності. До матеріальних 

об’єктів виробничого середовища належать обладнання, 

машини, механізми, інструменти, приладдя та ін., тобто 

матеріальні предмети, які призначені для виконання або 

забезпечення виконання виробничих завдань. Соціальні 

чинники визначають характер відносин у трудовому 

колективі, задоволеність умовами праці, ставлення 

керівництва. Нормативно-правова складова виробничого 

середовища – це законодавчі, відомчі нормативно-правові 

акти, а також внутрішні документи підприємства, якими 

регламентується порядок функціонування виробничого 
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середовища в цілому, а також діяльність його підрозділів та 

працівників, залежно від виду, умов, особливостей 

виконуваних робіт. Варто окремо зауважити, що наведені 

узагальнення хоча і ґрунтуються на визначеннях та 

тлумаченнях, які розроблені у інших галузях знань, утім, їх 

не можна вважати точними та повними з точки зору, 

наприклад, положень охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, оскільки ці узагальнення мають дещо 

спрощений вигляд та пропонуються з метою можливості їх 

практичного використання у роботі слідчого. Вони 

відображують, насамперед, ті положення, які становлять 

інтерес для розслідування злочинів проти безпеки 

виробництва – мають значення для визначення окремих 

елементів криміналі- стичної характеристики, специфіки 

проведення слідчих (розшукових) дій тощо. Отже, як 

убачається, проведення огляду в умовах виробничого 

середовища передбачає обізнаність щодо функціонування 

виробничого середовища, організації виробничих процесів, 

у тому числі, з точки зору відповідності такої діяльності 

вимогам та правилам охорони праці. На практиці слідчі, 

зазвичай, не володіють такими знаннями тому під час 

проведення огляду доцільно скористатись допомогою 

спеціаліста. Спеціалістом у кримінальному провадженні є 

особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового 

розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних 

знань і навичок (ч. 1 ст. 71 КПК України) [1, с. 206]. У 

сенсі одержання криміналістично значущої інформації 

допомога спеціаліста з охорони праці становить особливий 

інтерес, оскільки він володіє спеціальними знаннями, які 

стосуються забезпечення безпеки виробничої діяльності. 

Проте, як свідчать результати вивчення практики 

розслідування злочинів проти безпеки виробництва, слідчі 

часто нехтують можливістю залучення допомоги такого 

спеціаліста, що негативно впливає на якість оформлення 

протоколів огляду та призводить до втрати доказової 
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інформації. На підставі узагальнень практики проведення 

огляду місця нещасного випадку на виробництві із 

використанням допомоги спеціаліста з охорони праці, а 

також взявши до уваги положення, що регламентують 

діяльність спеціалістів з охорони праці, спробуємо 

визначити та окреслити можливі напрями та межі 

допомоги спеціаліста у проведенні огляду місця нещасного 

випадку [2, ст. 116]. У з’ясуванні нормативно-правової 

складової роботи підприємства, де стався нещасний 

випадок, можна розраховувати на консультацію спеціаліста 

з питань, що стосуються загального переліку законів та 

інших нормативно-правових актів з охорони праці, 

державних нормативних вимог охорони праці, 

національних та міждержавних стандартів у галузі безпеки 

та охорони праці, а також вимог охорони праці, що 

встановлені правилами та інструкціями з охорони праці. 

Окремий інтерес становлять також консультації з питань 

ведення документації конкретного підприємства з питань 

охорони праці, методичні документи тощо [3, с. 204]. Що 

стосується матеріальної складової, то можливо одержати 

інформацію про виробничу та організаційну структуру 

підприємства, основні технологічні процеси та виробничі 

режими, види обладнання, що використовується та правила 

його експлуатації, правила та засоби контролю 

відповідності технічного стану обладнання вимогам 

безпеки виконання робіт, забезпеченість працівників 

спеціальним одягом, взуттям тощо. Соціальні чинники, 

зазвичай, встановлюються під час проведення наступних 

слідчих (розшукових) дій (переважно допитів), проте, 

варто мати на увазі, що спеціаліст може надати 

консультацію, яка дозволить у подальшому правильно 

визначити тактику проведення допиту підозрюваного, 

свідків, потерпілого. Наприклад, корисною буде 

інформація про зміст скарг, доповідних записок, заяв 

працівників щодо порушень правил охорони праці, безпеки 

виробництва, а також наявність та періодичність 

дисциплінарних стягнень, заохочень та їх підстави [4, с. 
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32]. Отже, використання допомоги спеціаліста сприятиме 

підвищенню результативності проведення огляду (у сенсі 

одержання доказової інформації) під час розслідування 

злочинів проти безпеки виробництва та дозволить 

слідчому сформувати повне та об’єктивне уявлення як про 

обстановку вчинення злочину так і про обставини 

нещасного випадку.  

 

Список використаної літератури: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. 

Науково-практичний коментар / За загальною редакцією 

професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: 

Юстініан, 2012. – 1224 с. 

2. Романюк Б. В. Участь спеціаліста на стадії 

досудового слідства: навч. посіб. / Б. В. Романюк. – Київ : 

Аванпост-Прим, 2010. – 304 с.               

3.  Іщенко А. В., Марчук Р. П. Використання 

спеціальних знань у правоохоронній практиці: старі та нові 

проблеми. Науковий вісник Національної академії 

внутрішніх справ України. 2001. № 3. – 371 с. 

4. Бахін В. П., Волобуєва О. О. Взаємодія слідчого з 

фахівцями під час огляду місця події: наук.-практ. 

рекомендації. Донецьк: ДЮІ, 2005. 72 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 347 

Тимошенко А.О. 

студентка юридичного факультету 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Болдирєва В.М. 

доцент кафедри гуманітарної  

та фундаментальної підготовки 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО 

КОДЕКСУ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ 

 

Чинне житлове законодавство України будується на 

Основах законодавства СРСР та союзних республік. В свій 

час прийняття «Основ житлового законодавства СРСР» 

пояснювалось наступними причинами: соціальним 

значенням житлової проблеми, розширення житлового 

законодавства, необхідність співвідношення житлового 

законодавства СРСР та радянських республік. У зв’язку з 

цим постає питання щодо тлумачення та розуміння 

сутності житлового права в сучасних реаліях суспільного 

життя. На жаль, чинне житлове законодавство, і перш за 

все ЖК УРСР 1983 р. (далі – ЖК), так і система 

нормативних Проблеми цивільного права та процесу. 

Харків, 2017 51 актів прийнятих на його розвиток, не 

відповідають змінам, що відбулися в суспільстві, що 

вимагає нагального приведення його у відповідність із 

системою ринкової економіки. ЖК 1983 р. до нині визначає 

структуру та зміст житлового законодавства, регулює 

порядок і умови обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов, надання житла у будинках 

державного і громадського житлового фонду, 

встановлюють коло осіб, що відносяться до членів сім’ї, 

права і обов’язки в житловій сфері, порядок надання і 

користування житлом спеціального призначення тощо. Для 

житлового законодавства в Україні характерна повна 
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правова невизначеність, що ви являється у 

фрагментарності правового регулювання, наявності 

великої кількості відсилочних норм та норм, які втратили 

регулюючий вплив. Такий підхід у правовому регулюванні 

призводить до того, що в правозастосовчій діяльності для 

врегулювання правовідносин щодо житла застосовуються 

норми цивільного права, права соціального забезпечення, 

адміністративного права, а не безпосередньо норми ЖК. 

Припускають, що наслідком цього ЖК припинить своє 

існування, і буде заміщений нормами ЦК (інститутами 

договору комерційного найму житла, іншими правочинами 

з житлом, право власності та інші речові права на житло), 

правом соціального забезпечення (інститут житла 

соціального забезпечення) та адміністративного права 

(інститути реєстрації місця проживання, житлового 

будівництва та містобудування). До речі по цьому шляху 

пішли прибалтійські країни (Латвія, Естонія, Литва) та 

Грузія. Система діючих в Україні нормативно-правових 

актів є досить складною внаслідок змін та доповнень, які 

вносяться до чинних нормативно-правових актів приватно 

і публічно-правового спрямування. Так, у випадку, коли 

житло знаходиться у приватній власності регулюються 

нормами ЦК України, а у випадку, коли житло знаходиться 

у державній або комунальній власності – ЖК України, 

Законом України «Про житловий фонд спеціального 

призначення» та іншими обслуговуючими нормативними 

актами. Наприклад ст. 4 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» передбачає, що державній реєстрації прав 

підлягають речові права, похідні від права власності: право 

користування (сервітут); право довірчої власності; інші 

речові права відповідно до закону. У Державному реєстрі 

прав реєструються речові права та їх обтяження на житлові 

будинки, а також їх окремі частини, квартири, житлові та 

нежитлові приміщення. Договори, що передбачають 

користування житлом за своєю правовою природою є 

цивільно-правовими, і відповідно відносини щодо 
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користування житлом діляться лише в аспекті 

поіменованих ЦК України цивільно-правових договорів, а 

їх систематизація значною мірою носить загальний 

характер, побудований на системі Цивільного кодексу 

України. Житло можна розглядати як об’єкт права 

власності. Підстави набуття права власності та інших 

речових прав на житло залежать від виду житлового фонду, 

до якого вони належать. 

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України зокрема передбачено, що право власності на 

житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок 

може бути підтверджено різного рівня документами: 1) 

договором купівлі-продажу, пожертви, довічного 

утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим 

договором; 2) свідоцтвом про придбання арештованого 

нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів); 

свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні 

(публічних торгах); 3) свідоцтвом про право на спадщину; 

4) свідоцтвом про право власності на частку в спільному 

майні подружжя; 5) договором про поділ спадкового майна; 

договором про припинення права на утримання за умови 

набуття права на нерухоме майно; договором про 

припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно; договором 

про виділення частки в натурі (поділ); 6) іпотечним 

договором, договором про Проблеми цивільного права та 

процесу. Харків, 2017 52 задоволення вимог 

іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів 

передбачено передачу іпотекодержателю права власності 

на предмет іпотеки; 7) рішенням суду; договором купівлі-

продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно 

до вимог законодавства, тощо. Кожен із зазначених 

договорів може мати свої особливості щодо умови 

володіння та користування, наприклад договір може 

укладатися як на всю квартиру, будинок, так і на його 

частки (у тому числі ідеальні). Перелік договорів набуття 

права власності на житло не дозволяє в повній мірі 
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створити уявлення про систему цивільно-правових 

договорів щодо набуття та припинення права власності на 

житло. Систематизацію цивільно-правових договорів 

можна провести в залежності від суб’єкта, кому належить 

право власності на житло: держава, органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади, фізичні та 

юридичні особи. Договори, що передбачають право 

користування житлом, можна поділити на групи залежно 

від їх мети, тому необхідно розрізняти договори 

комерційного найму, простого та соціального найму житла, 

що прямо впливає на коло прав та обов’язків суб’єкта, який 

задовольняє свою житлову потребу. Так, у випадках коли 

особа є власником житла можливе безпосереднє 

користування ним або залежне від волі власника право 

користування особами, які отримала його від власника в 

користування на різних підставах (в силу закону, договору, 

спадкоємства, рішення суду). В свою чергу суб’єкти, які 

безпосередньо користуються житлом поділяються на: 

суб’єктів зобов’язальних та речових житлових відносин; 

суб’єктів соціальних та приватних житлових відносини; 

суб’єктів абсолютних та відносних житлових прав; 

суб’єктів, які задовольняють власні потреби; членів сім’ї; 

інших осіб, що прямо впливає на коло їх прав та обов’язків 

тощо. Іншу мету переслідують сторони при укладені 

договорів про передачу житла у користування за Сімейним 

Кодексом України, який регулює майнові відносини між 

подружжям, визначаючи їхні майнові права і обов’язки. 

До таких договорів слід віднести: 1) щодо набуття 

права власності це договір про припинення права на 

утримання взамін набуття права власності на житловий 

будинок, квартиру чи інше нерухоме майно (договір за 

яким подружжя, а також: особи, шлюб між якими було 

розірвано, мають право укласти договір про припинення 

права на утримання взамін набуття права власності на 

житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно; 2) 

щодо припинення права спільної власності це договір про 

поділ житлового будинку, квартири. Користування житлом 
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на праві спільної сумісної власності здійснюється 

співвласниками спільно за їх згодою, якщо договором між 

ними не встановлено іншого. Тому співвласники у спільній 

сумісній чи спільній частковій власності можуть 

домовитись про порядок володіння і користування житлом, 

а також мають право на надання їм у володіння і 

користування в натурі тієї частини спільного житла, яка 

відповідає частці у спільній частковій власності на житло 

(ч. 2–3 ст. 358 ЦК). В житловому законодавстві до 

договорів, що встановлюють право користування житлом, 

мають бути встановлені особливості щодо договорів, що 

визначають: право користування житлом в порядку 

заповідального відказу (ст. 744, 750 ЦК України); право 

довічного користування житлом у договорі дарування, 

встановленого на користь третьої особи (ст. 725 ЦК 

України), спадковий договір (ст. 1302–1308 ЦК України). 

Правове регулювання має отримати речовий договір як 

складова житлового сервітуту, оскільки відповідно (ст. 

1238 ЦК України); право одержувача ренти на 

користування житлом (ст. 731 ЦК України); особливості 

права відчужувача на користування житлом за договором 

довічного утримання (догляду), (до ст. 405 ЦК України 

власник житла має право визначити придатне для 

проживання житло або його частину, яке мають право 

займати члени його сім’ї та укласти договір про порядок 

користування житлом. Також потребує вирішення 

проблеми втрати права користування житлом. За цивільним 

законодавством власник житла з тих чи інших причин, 

відповідно до закону або навіть в порушення закону може 

відмовитися від свого майнового права. Постає питання чи 

може відмовитись особа від житла, яке є її єдиним 

прихистком, без забезпечення іншим житлом. При цьому 

ця особа позбавляється належного їй майнового та 

немайнового права; така відмова тягне за собою наслідки 

не тільки для власника, а й для членів його сім’ї, нащадків. 

У випадках громадянину, який відмовляється від права 

власності, якщо він не має іншого житла, необхідно 
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одночасно надавати інше житло із вказівкою нового місця 

проживання. При цьому суд має не тільки незалежно брати 

участь у регулюванні житлових спорів, а й прямо 

визначати механізм забезпечення громадян житлом. 

Вирішення практичних питань, пов’язаних із 

неузгодженостями між нормами цивільного, сімейного, 

житлового законодавства в частині правового регулювання 

прав користування житлом суб’єктами житлових відносин, 

можуть бути усунені шляхом прийняття узгодженого з 

відповідними положеннями ЦК України, СК України 

нового ЖК України, який має визначати особливості 

здійснення права користування житлом. Наприклад, у 

Житловому кодексі окремо від ЦК мають бути спеціально 

визначені: права та обов’язки власника жилого 

приміщення; права та обов’язки громадян, які проживають 

спільно із власником у належному йому жилому 

приміщенні; користування жилим приміщенням, що 

надається за речовим договором, а також виселення 

громадян які порушують правила користування житлом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ  ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ БУДІВЛІ 

(ПРИМІЩЕННЯ) ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ 

 

На сьогодні є важливим питанням для судового 

експерта, який в ході будівельно-технічного дослідження 

вирішує питання щодо визначення пошкоджень, які 

виникли внаслідок пожежі для підрахунків обсягів та 

вартості відновлювальних робіт будівель (приміщень) та 

споруд, так як пошкодження можуть бути, як значні 

(вигорання частини або повністю несучих конструктивних 

елементів), так і не значні (пошкодження опорядження). 

Що ж потрібно знати і на що посилатись судовому 

експерту, якщо в провадженні така експертиза? Ініціатор 

проведення судової експертизи хоче знати, яка буде 

вартість робіт з відновлення будівлі (приміщення). 

Завдання судового експерта провести детальний огляд 

об’єкта дослідження зі встановленням обсягів його 

пошкодження.  

Почнемо з визначення, що таке будівля. Відповідно 

до Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого 
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майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2004 року за № 1442[2]:  

будівля це – земельні поліпшення, в яких розташовані 

приміщення, призначені для перебування людини, 

розміщення рухомого майна, збереження матеріальних 

цінностей, здійснення виробництва тощо;  

приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, 

обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і 

виходу. 

Визначення будівлі згідно Закону України «Про 

енергоефективність будівель»: будівля – різновид наземної 

споруди, пов’язаної фундаментом із землею (ґрунтом), що 

складається з несучих та огороджувальних сполучених 

(несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють 

приміщення, інженерних систем та в якій 

використовується енергія з метою створення належних 

умов проживання та/або життєдіяльності людей. 

Із зазначеного вище ми бачимо, що будівля 

складається з несучих та огороджувальних конструкцій і 

призначена для комфортного перебування людей, 

розміщення майна тощо.   

Які ж повинні бути умови для комфортного та 

безпечного перебування людини в будівлі? 

Кожна будівля має відповідати певним 

експлуатаційним вимогам: бути міцною, довговічною, 

вогнестійкою, нескладною за конструкцією, красивою 

зовні та зсередини, відповідати своєму призначенню, мати 

необхідні експлуатаційні властивості, забезпечувати 

найліпші умови для життєдіяльності людини.  

Стійкість будівлі — це її властивість зберігати 

рівновагу в разі дії зовнішніх і внутрішніх сил.  

Довговічність будівлі — це тривалість періоду її 

експлуатації, протягом якого вона не втрачає важливих 

експлуатаційних властивостей.  

Вогнестійкість будівлі — це здатність матеріалу 

конструкцій будівлі витримувати дію високих температур 

або вогню й води (під час пожеж), не руйнуючись.  
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Вогнестійкість характеризується ступенем і границею 

вогнестійкості.  

За ступенем вогнестійкості будівлі поділяють на 

неспалимі, важкоспалимі й спалимі. 

Границя вогнестійкості характеризується проміжком 

часу від початку займання до виникнення в конструкції 

граничного стану, тобто втрати несучої здатності, 

виникнення наскрізних тріщин, самозаймання тощо. 

Тож зробимо підсумок, що будівля повинна бути 

міцна, стійка, вогнетривка та відповідати функціональним 

потребам, для яких вона створена  комфортного 

перебування на роботі, житлові умови, виробничі тощо. 

Якщо сталося лихо і будівля пошкоджена вогнем, 

виникає необхідність  проведення відновлювальних робіт з 

усунення наслідків, які виникли в результаті пожежі. 

Перше, що необхідне судовому експерту для 

проведення дослідження – це документація на будівлю, в 

якій зазначено технічні характеристики будівлі, в яких 

зазначено план будівлі та її основні конструктивні 

елементи (технічний паспорт на будівлю, інвентаризаційна 

справа БТІ), проектно-кошторисна документація на об’єкт 

та акт введення в експлуатацію з обов’язковою відміткою 

про виконання робіт у відповідності з проектною 

документацією. 

По-друге, проведення огляду будівлі з складанням 

акту в якому, зазначено всі пошкоджень будівлі та обсяги 

пошкоджень, які судовий експерт органолептичним та 

інструментальним методами встановив під час огляду. 

У випадку часткового пошкодження пожежею, 

відновна вартість ремонтно-будівельних робіт визначається 

з використанням державних ресурсних елементів 

кошторисних норм та результатів візуально-

інструментального обстеження. Необхідні вихідні дані для 

визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, 

проведення яких необхідне для усунення пошкоджень 

внаслідок пожежі наявні в технічній документації 

(технічному паспорті) на будівлю (житловий будинок, 
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квартиру тощо). 

Необхідність складання локального кошторису для 

розрахунку вартості відновлювальних робіт відповідно 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва»[3].  

Система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативно- розрахункових показниках і поточних цінах 

трудових та матеріально-технічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні 

кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на 

трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються 

прямі витрати у вартості будівництва. 

Ресурсні елементні кошторисні норми призначені для 

визначення кількості ресурсів, необхідних для виконання 

різних видів будівельних робіт, робіт з монтажу 

устаткування, ремонтно-будівельних, реставраційно-

відновлювальних і пусконалагоджувальних робіт, для 

визначення прямих витрат у вартості будівництва. 

Вартість будівельних матеріалів приймається з 

урахуванням технічної характеристики пошкодженого 

конструктивного елементу, якості та типу частини 

конструктивного елементу (оздоблювальних покриттів чи 

покриттів підлоги), тобто у вартісному еквіваленті 

відновленню підлягає ідентичний до пошкодженого 

елемент, чи його частина. Ідентичність визначається за 

результатами візуально-інструментального обстеження – 

залишкам складових конструктивних елементів. Розмір 

заробітної плати вираховується станом на дату визначення 

вартості. При пошкодженні частини поверхні (віконних та 

дверних блоків, оздоблювальних покриттів, покриттів 

підлоги тощо) в будівельний об’єм включається заміна 

всієї поверхні. До переліку робіт, необхідних для ліквідації 

наслідків пожежі, слід додавати заміну не тільки верхнього 

шару (наприклад, оздоблення чи підлоги), а також заміну 

послідуючого непошкодженого шару та оброблення 

поверхонь захисними засобами. Це пояснюється тим, що 

під впливом високих температур специфічний запах 
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проникає в послідуючі м’які та еластичні шари конструкції 

(наприклад, штукатурку), а звичайне прибирання не 

дозволить в повному об’ємі ліквідувати залишкові явища 

пожежі – попіл, нагар – на більш твердих горизонтальних 

шарах. Таким чином, для приведення приміщень у 

відповідність санітарно-технічним нормам необхідно 

враховувати і виконання робіт, які не відносяться 

безпосередньо до відновлення саме пошкоджених частин 

елементів. Види таких робіт та їх об’єми визначаються 

індивідуально у кожному випадку. 

Проведення розрахунків бажано здійснювати за 

допомогою програмних комплексів таких як АВК-5, ІВК, 

Будівельні технології – Кошторис, Експер-Кошторис тощо, 

програми для складання кошторисів дозволяють 

виконувати багато рутинних операцій в автоматичному 

режимі, що дозволяє швидко та якісно прорахувати 

витрати.  

Наприклад, мною використовується програмний 

комплекс АВК-5, де після проведених розрахунків 

складається кошторис за формою № 1, де відображається 

найменування робіт їх обсяги та вартість в прямих 

витратах з урахуванням загальновиробничих витрат.  

Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва»[3] інвесторська 

кошторисна документація  це сукупність кошторисів, 

кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної 

вартості пускових комплексів, зведених кошторисних 

розрахунків вартості об’єктів будівництва або їх черг, 

зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей 

ресурсів, складених на стадії розроблення проектної 

документації. 

Нормативним документом з ціноутворення є ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 

[3], який носить обов’язковий характер при визначенні 

вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за 

рахунок бюджетних коштів, коштів державних і 

комунальних підприємств, установ та організацій, а також 
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кредитів, наданих під державні гарантії.  

Тож при виконанні судової будівельно-технічної 

експертизи з визначення вартості відновлювальних робіт 

будівлі (приміщення) після пожежі, зі складання 

кошторисів судовий експерт керується даним ДСТУ та 

визначає вартість відновлювальних робіт з урахуванням не 

лише вартості вказаним в прямих витратах, а й з 

урахуванням інших витрат таких як: 

 прибуток; 

 адміністративні витрати; 

 ПДВ 20%. 

Це обумовлено тим, що судовому експерту не відомо, 

хто буде виконувати даний вид робіт підрядник чи 

власними силами, а при виконанні робіт підрядником 

враховуються витрати на отримання прибутку, 

адміністративні витрати, ПДВ або підрядник є платником 

єдиного податку 3% або 5% і ці витрати повинні бути 

враховані. 

Ініціатор проведення експертизи, зазвичай, не вказує 

як будуть проводитись відновлювальні роботи власними 

силами чи підрядною організацією чи буде на них 

складатись робочий проект, тож вартість робіт судовим 

експертом приймається як, ймовірна вартість. Через те, що 

судовому експерту не можливо встановити наступне: 

1. Чи залучатимуться до виконання даних робіт 

підрядні організації чи власні сили? 

2. Чи буде виготовлятись робочий проект (тобто чи 

враховувати затрати на його виготовлення)? 

3. Чи включати до кошторисної документації ризики 

інфляції?, вартість відновлювальних робіт будівлі 

(приміщення) після пожежі при розрахунку кошторису не 

буде точною, а становитиме ймовірну суму або в діапазоні 

від і до. 

Розглянемо варіант визначення відновної вартості 

робіт у випадку повного знищення об’єкту пожежею. 

Вартість визначається з використанням збірників УПВВ 

«Укрупнених показників вартості відтворення» [5] (Наказ 
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Фонду Державного майна України державний комітет 

України з питань житлово-комунального господарства від 

23.12.2004 № 2929/227 «Про затвердження Порядку 

визначення вартості  відтворення чи заміщення земельних 

поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового 

житлового будівництва» зі змінами та доповненнями) та 

даних технічної документації.  

В такому випадку для проведення судової експертизи 

необхідно надати документальні матеріали, а саме: 

- технічний паспорт БТІ, оскільки він місить 

будівельний об’єм, технічну характеристику 

конструктивних елементів та величину фізичного зносу; 

- проектно-кошторисну документацію на об’єкт та 

акт введення в експлуатацію з обов’язковою відміткою про 

виконання робіт у відповідності з проектною 

документацією. 

Для визначення величини фізичного зносу доцільно 

приймати нормативно в залежності від строку експлуатації 

кожного конструктивного елементу з застосуванням СОУ 

ЖКГ 75.11 – 35077234.0015:2009 «Житлові будинки 

Правила визначення фізичного зносу житлових будинків» 

[6]. Даний стандарт установлює вимоги до порядку 

визначення технічного стану житлових будинків при 

плануванні та проектуванні ремонту, реконструкції та 

технічній інвентаризації. Цей стандарт застосовується для 

визначення фізичного зносу житлових будинків, а також 

фізичного зносу конструктивних елементів та внутрішніх 

систем інженерного обладнання. 

Укрупнені показники вартості відтворення 

застосовуються для оцінки вартості об’єктів, побудованих 

за типовими проектами до 1980-х рр., і містять показники 

вартості у відповідному базисному рівні цін. Визначення 

вартості будівництва по УПВВ проводиться шляхом 

підбору об’єкта-аналога. За даними збірника УПВВ 

підбирається об’єкт-аналог, тобто будівля, найбільше схожа 

за основними характеристиками з досліджуваним 

об’єктом. 
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Розглянемо приклад визначення відновної 

вартості будівлі за УПВВ: 

Житлова будівля, пошкоджена внаслідок пожежі, 

знаходиться за адресою вул. Колгоспна, с. Чайкино. На 

дослідження надані документальні матеріали, а саме: 

технічний паспорт на житловий будинок індивідуального 

житлового фонду, витяг про реєстрацію права власності на 

нерухоме майно.  

Також судовим експертом було проведено огляд 

об’єкта дослідження з виїздом на об’єкт та встановленням 

всіх пошкоджень та детальним їх оглядом та описом в акті. 

При ознайомленні з наданим на дослідження 

технічним паспортом на житловий будинок 

індивідуального житлового фонду за адресою: 

вул. Колгоспна, с. Чайкино (далі – технічний паспорт), 

встановлено, що зазначений житловий будинок 

складається: з основної частини, позначеної під літерою 

«А». Технічна характеристика основних конструктивних 

елементів житлового будинку наведена в таблиці 1.  

За результатами проведеного огляду основної 

частини житлового будинку, позначеного в технічному 

паспорті під літерою «А», встановлено, що його 

конструктивні елементи пошкоджені в результаті пожежі, а 

окремі з них, такі як перекриття та покрівля, – відсутні 

(згоріли повністю).  

Цегляні стіни окремими ділянками мають 

пошкодження у вигляді шару кіптяви та відшарування 

окремих цеглин верхнього ряду цегляної кладки. 

Внутрішнє оздоблення цегляних стін – це 

штукатурення глиняним розчином по дерев’яній дранці, 

частково відсутнє, а в місцях існування має пошкодження у 

вигляді шару кіптяви по всій площі. 
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Таблиця 1. Технічна характеристика основних 

конструктивних елементів житлового згідно даних 

технічного паспорту. 

Назва 

об’єкта 

Р
ік

 п
о

б
уд

о
в
и

 

Опис конструктивних 

елементів 
Благоустрій 

Площа, 

м
2
 

Об’

єм, 

м
3
 

ф
у

н
д

ам
ен

т 

ст
ін

и
 

п
о

к
р

ів
л

я
 

ел
ек

тр
и

к
а
 

в
о
д

о
п

р
о

в
ід

 

к
ан

а
л
із

а
ц

ія
 

га
зо

п
о

ст
ач

ан
н

я
 

Житлови

й 

будинок 

«А» 

- цегла цегла шифер так - - - 91,90 
2

90 

 

Пошкодження перегородок, а саме: цегляні 

перегородки мають пошкодження у вигляді часткової 

відсутності та відшарування окремих цеглин верхнього 

ряду цегляної кладки; дерев’яні перегородки мають 

пошкодження у вигляді обвуглення та руйнування 

дерев’яних елементів, знаходяться в незадовільному 

технічному стані та непридатні для експлуатації. 

Заповнення віконних прорізів з дерев’яних віконних 

блоків з роздільно-спареними рамами мають пошкодження 

у вигляді обвуглення рами та коробки, відсутності скла в 

рамах, деформації, відсутності однієї з подвійних рам, 

знаходяться в незадовільному технічному стані та 

непридатні для експлуатації. 

Заповнення дверних прорізів з дерев’яних дверних 

блоків мають пошкодження у вигляді обвуглення дверного 

полотна та коробки, деформації, відсутності частини 

дверного полотна, знаходяться в незадовільному 
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технічному стані та непридатні для експлуатації. 

Підлоги з дерев’яних дощок частково знищено, а 

існуючі мають пошкодження у вигляді деформації, 

обвуглення, шару кіптяви, знаходяться в незадовільному 

технічному стані та непридатні для експлуатації. 

Пошкодження автономної системи опалення у вигляді 

руйнування цегляної кладки труб опалення. 

Аналізуючи та узагальнюючи вищесказане, експерт 

не має можливості категорично стверджувати про 

технічний стан несучих конструкцій, оскільки в результаті 

візуального обстеження можливо виявити лише видимі 

дефекти. Встановити характер та масштаб пошкоджень, що 

утворилися в несучих конструкціях будівлі в результаті 

пожежі не вбачається можливим. 

Використовуючи збірник «Укрупнених показників 

вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів для 

оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд» 

враховуючи об’ємно-планувальне рішення та 

характеристику конструктивних елементів основної 

частини будинку та прибудови вибираємо аналоги для 

визначення вартості відтворення об’єкта дослідження. 

Вартість відтворення (заміщення) об’єкта на дату 

дослідження визначається шляхом використання 

укрупнених показників вартості відтворення відповідних 

об’єктів-аналогів збільшених на індекс зміни вартості 

будівельно–монтажних робіт, що встановлюються 

Держбудом України, за період від 1 січня 2003 року до дати 

дослідження.  

Вибір об’єкта аналога (типу) для об’єкта дослідження 

проводиться у відповідності із збірником укрупнених 

показників вартості відтворення функціональних об’єктів-

аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та 

споруд (далі – Збірник).  

1) Визначення вартості відтворення 1 м
3
 будівельного 

об’єму основної частини житлового будинку «А». 

Основна частина житлового будинку «А» має просте 

конструктивне рішення. Тому, згідно з п. 14 Порядку 
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визначення вартості відтворення чи заміщення земельних 

поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового 

житлового будівництва (наказ 3379/430 від 27.08.2012 

Фонду державного майна України Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово 

комунального господарства України) [4](далі - Порядок), 

оцінка вартості відтворення будинку виконується з 

використанням спрощеного методу на базі об’єктів-

аналогів, що мають у Збірнику подвійну нумерацію.  

Реалізацію даного методу починаємо з вибору для 

основної частини житлового будинку «А» найбільш 

придатного об’єкта-аналога з числа одноповерхових 

об’єктів-аналогів. 

З урахуванням конструкції стін порівнюваних 

об’єктів для оцінки основної частини житлової будинку 

«А» приймається тип 1-3 (4) «Одноповерховий цегляний 

житловий будинок». 

Далі за таблицями 1-3.3 Збірника методом 

інтерполяції знаходимо, що для об’єкта-типорозміру 

аналога 1-3 (4) з параметрами Р/S = 0,41 (відношення 

периметра до площі будинку «А») і Н = 3,16 м 

(розрахункова (середня) висота поверху основної частини 

будинку «А» - згідно даних технічного паспорта) вартість 1 

м
3 

будівельного об’єму
 

 складає 232,36 грн., яка 

відноситься до основної частини будинку «А». 

У зв’язку з відхиленням технічних характеристик 

окремих конструктивних елементів основної частини 

будинку «А» від зазначених по об’єкту-аналогу (1-3 (4) 

«Одноповерховий цегляний житловий будинок») вводяться 

необхідні поправки до питомої ваги конструктивних 

елементів об’єкта-аналога, що наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Поправки до питомої ваги об’єкта-аналога 
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о
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С
ко

р
и

го
в
ан

а 
п

и
то

м
а 

в
аг

а
 

ко
н

ст
р
у

к
ти

в
н

о
го

 е
л
ем

ен
та

, 
%

 

1 2 3 4 5 

Фундамент та 

цоколь 
8,6 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

8,6 
8,

67 

Стіни 19,6 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

19,6 
19

,75 

Перегородки 

цегляні 
3,2 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

3,2 
3,

23 

Перегородки 

дерев’яні  
1,3 

На матеріал 

перегородок 

(цегляні проти 

деревяні, ставлені 

з брусів обмазані 

глиною): 

k = 0,7 / 1,75 = 0,4 

0,52 
0,

52 

Перекриття 19,0 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

19,0 
19

,15 

Підлоги 16,4 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

16,4 
16

,53 
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Дах та покрівля 11,2 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

11,2 
11

,29 

Вікна 6,2 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

6,2 
6,

25 

Двері 6,2 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

6,2 
6,

25 

Опалення 5,5 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

5,5 
5,

54 

Електрозабезпеч

ення 
2,8 

Конструкція 

однакова: 

k = 1,0 

2,8 
2,

82 

Разом 100 - 99,22 
10

0 

 

Згідно введених поправок до питомої ваги 

конструктивних елементів основної частини будинку «А» 

визначаємо узагальнюючий поправочний коефіцієнт до 

вартості відтворення 1 м
3
 будівельного об’єму основної 

частини будинку «А»: 

 

kзаг = 
9922,0

100

22,99


 

 

Враховуючи узагальнюючий поправочний коефіцієнт 

визначаємо вартість відтворення (заміщення) 1 м
3
 

будівельного об’єму основної частини житлового будинку 

«А» в цінах станом на 01.01.2003: 

 

232,36 грн/м
30,9922 = 230,55 грн/м

3 

 

Перелік придатних до експлуатації конструктивних 

елементів основної частини житлового будинку «А» 
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наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Перелік придатних до експлуатації 

конструктивних елементів основної частини будинку «А»  

№ 

n/n 

Найменування 

конструктивних 

елементів 

Питома вага 

конструктивного елемента, 

% 

1 
Фундамент та 

цоколь 
8,6 

2 Стіни 

18,6 (питома вага зменшена 

у зв’язку з непридатністю до 

експлуатації  верхніх рядів 

цегляної кладки) 

3 Перегородки цегляні 

3,04 (питома вага зменшена 

у зв’язку з непридатністю до 

експлуатації  верхніх рядів 

цегляної кладки) 

4 
Перегородки 

дерев’яні  
- 

 Перекриття - 

5 Підлоги - 

6 Дах та покрівля - 

7 Вікна - 

8 Двері - 

9 Опалення - 

10 
Електрозабезпеченн

я 
- 

Всього 30,24 

 

Обчислюємо вартість заміщення (відтворення) 

житлового будинку по вул. Колгоспна у с. Чайкино станом 

на 06.08.2017 шляхом застосування до вартості індексу 

зміни вартості будівельно-монтажних робіт у наступний 

після 1 січня 2003 року період, який встановлюється 

Держбудом України: 

Відповідно до таблиці 1 додатку до листа Мінрегіону 

України «Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 
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2017 року» від 26.04.2017 № 7/15-4511 [7], індекс зміни 

вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ) у період з 

01.01.2003 по 01.04.2017 складає 8,53. 

Розрахунок вартості заміщення (відтворення) 

житлового будинку по вул. Колгоспна у с. Чайкино станом 

на 06.08.2017 наведено у таблиці 4. 

 

 Таблиця 4. Розрахунок вартості заміщення 

(відтворення) складових частин житлового будинку  

Найменуван

ня будівель 

і споруд 

Будівельн

ий об’єм, 

м
3
 

Вартість 

одинично

го 

показник

а на 

01.01.200

3, грн. 

Індекс 

зміни 

вартос

ті 

Вартість, 

грн. 

 

 

гр.2хгр.3хг

р.4 

Житловий 

будинок 

«А» 

290 230,55 8,53 570 312 

Загальна вартість 570 312 

 

Розрахунок вартості придатних до експлуатації 

складових частин житлового будинку по вул. Колгоспна у 

с. Чайкино станом на 06.08.2017 наведено у таблиці 5. 

Розрахунок вартості ремонтно-будівельних робіт, 

проведення яких необхідне для усунення пошкоджень 

житлового будинку по вул. Колгоспна у с. Чайкино 

внаслідок пожежі наведено в таблиці 6. 
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 Таблиця 5. Розрахунок вартості придатних до 

експлуатації складових частин житлового будинку  

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 
б
уд

ів
ел

ь
 

і 
сп

о
р
уд

 

Б
уд

ів
ел

ь
н

и
й

 о
б

’є
м

, 
м

3
 

В
ар

ті
ст

ь
 

о
д
и

н
и

ч
н

о
го

 

п
о
к
аз

н
и

к
а 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
3
, 
гр

н
. 

Ін
д

ек
с 

зм
ін

и
 в

ар
то

ст
і 

П
р
и

д
ат

н
іс

ть
 

В
ар

ті
ст

ь
, 
гр

н
. 

 гр
.2

х
гр

.3
х
гр

.4
х
гр

.5
 

Житловий 

будинок«А» 
290 230,55 8,53 0,3024 172 462 

Загальна вартість 172 462 

 

Таблиця 6. Розрахунок вартості ремонтно-

будівельних робіт, проведення яких необхідне для 

усунення пошкоджень житлового будинку  

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

б
уд

ів
ел

ь
 

і 

сп
о
р
уд

 

В
ар

ті
ст

ь
 

ск
л
ад

о
в
и

х
 

ч
ас

ти
н

 

к
в
ар

ти
р
и

, 
гр

н
. 

В
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ті
ст

ь
 

п
р
и

д
ат

н
и

х
 

д
о
 

ек
сп

л
у
ат

ац
ії

 
ск

л
ад

о
в
и

х
 

ч
ас

ти
н

 к
в
ар

ти
р
и

  

В
ар

ті
ст

ь
 

р
ем

о
н

тн
о

-

б
уд

ів
ел

ь
н

и
х
 

р
о
б

іт
 

п
о
 

у
су

н
ен

н
ю

 п
о
ш

ко
д

ж
ен

ь
, 
гр

н
. 

гр
.2

-г
р
.3

 

Житловий 

будинок «А» 
570 312 172 462 397 850 

Всього 397 850 

 

Таким чином, результати проведених досліджень 

дають підстави для висновку про те, що вартість ремонтно-

будівельних робіт, проведення яких необхідне для 

усунення пошкоджень житлового будинку по 
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вул. Колгоспна у с. Чайкино внаслідок пожежі, станом на 

06.08.2017 може становити 397 850  гривень. 

Визначення відновної вартості робіт будівлі 

(приміщення) після пожежі за двома методами 

розрахунків: 

Складання кошторисів у відповідності до ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 

[3]; 

Відповідно до вибору об’єкта-аналога у відповідності 

до Збірника укрупнених показників вартості відтворення 

функціональних об’єктів-аналогів для оцінки 

малоповерхових будинків, будівель та споруд. 

Ці два методи, на мою думку, мають однакові права 

для використання при визначенні відновної вартості 

будівель (приміщень) після пожежі при виконанні судової 

будівельно-технічної експертизи, вибір методу розрахунку 

залишається за судовим експертом. Обидва методи, як на 

мене, досить дієві та економічно підтверджені. 
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО  

ЗАВОЛОДІННЯ ҐРУНТОВИМ ПОКРИВОМ 

(ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЕЛЬ (СТ. 239-1 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 

 

У зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу 

проблема охорони навколишнього середовища залишається 

актуальною вже декілька десятків років. У статті 14 

Конституції України вказано, що земля є основним 

національним багатством, яка перебуває під особливою 

охороною держави. Тому, оскільки вона є одним із 

найважливіших ресурсів, яким володіє Україна, 

забезпечення раціонального користування землею та її 

охорони від  незаконного заволодіння є пріоритетним 

завданням українського законодавця у наш час . 

 Серед статей Кримінального кодексу (далі – КК) 

України кримінальна відповідальність за завдання шкоди 

земельним ресурсам передбачена в ст.ст. 239, 239-1, 239-2, 

254 КК України. Встановлення мораторію на продаж землі 

та її ціннісний характер стали причинами того, що в 

останні роки такий злочин як незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель набув 

свого поширення в українському суспільстві. Цим і 

зумовлена актуальність дослідження об’єктивної  сторони 

ч.1 ст. 239-1 КК України, адже у її диспозиції не має 

конкретики, що може стати на заваді точної кваліфікації 

вчиненого злочину. 
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Об’єктивна сторона – це зовнішня, видима сторона 

злочину, що підлягає безпосередньому сприйняттю, 

доступна для відтворення в ході розслідування і судового 

розгляду справи [1, с. 5-7]. Вона включає в себе діяння, 

його наслідки та причиновий зв’язок між ними. 

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 239-1 

КК України, полягає у незаконному заволодінні ґрунтовим 

покривом земель, якщо це створило небезпеку для життя, 

здоров'я людей чи довкілля [2, с. 585]. З'ясовуючи зміст 

законодавчого формулювання "незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель", слід 

враховувати, що самовільне зайняття земельної ділянки 

утворює склад злочину проти власності. Фактично поняття 

«незаконного заволодіння ґрунтовим покривом» має 

наступні ознаки: 

1) вчинення зазначених дій без одержання 

спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок[3, с. 

10]; 

2) здійснення його тільки шляхом активних дій, 

оскільки заволодіння поверхневим шаром передбачає 

необхідність відділення ґрунту від загальної складової 

поверхні землі, а вчинення даного злочину шляхом 

бездіяльності неможливе; 

3) необхідність фізичного вилучення (відділення) від 

загальної складової земель. Незаконне захоплення землі як 

певної природної системи або її незаконне утримання без 

фізичного вилучення (від’єднання) ґрунтового покриву 

може кваліфікуватися лише як самовільне зайняття 

земельної ділянки (ст. 197-1 КК) або шахрайство (ст. 190 

КК) [4, c. 208]. 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом охоплює 

собою безліч форм, залежно від способу злочинного 

діяння: таємне, відкрите, насильницьке заволодіння, 

шляхом обману або використання певних повноважень 

тощо. Однак спосіб заволодіння є факультативною ознакою 

зазначеного складу злочину і не впливає на кваліфікацію. 
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Таким чином, С. М. Ребенко характеризує  

заволодіння ґрунтовим покривом  як незаконні дії, 

спрямовані на фізичне вилучення ґрунтового покриву 

(поверхневого шару) земель будь-яким способом (відкрито, 

таємно, з застосуванням насильства або обману тощо) [4, c. 

209]. 

Що ж до наслідків вищевказаного суспільно 

небезпечного діяння, як однієї з ознак об’єктивної сторони 

злочину, то  вони є шкодою (збитками), що заподіюється 

охоронюваним кримінальним законом відносинам. 

Наслідки злочину різноманітні і можуть мати місце в 

різних сферах. Вилучення поверхневого шару, основи 

родючості земель призводить до втрати екологічної, 

економічної та матеріальної цінності зазначеного об’єкту. 

В багатьох випадках така шкода є непоправною. На даний 

час не існує штучних можливостей відтворення ґрунту, 

земля без ґрунту не може виступати основою повноцінної 

господарської діяльності, власник не може 

використовувати в повному обсязі корисні властивості 

землі [4, c. 210]. 

Стаття 239-1 КК України встановлює такі наслідки 

вищезазначеного діяння як створення небезпеки для життя, 

здоров'я людей чи довкілля. Але на думку певної частини 

дослідників таке загальне визначення не є доцільним, 

оскільки нібито передбачає кримінальну відповідальність 

навіть за найменшу шкоду, завдану навколишньому 

середовищу. Вважається, що настання кримінальної 

відповідальності за поставлення в небезпеку повинно бути 

можливим лише за наявності достатнього ступеня 

небезпеки. Проте найбільш прийнятною є така точка зору, 

що кримінальна відповідальність за поставлення в 

небезпеку можлива тільки з урахуванням характеру та 

ступеня суспільної небезпеки, можливості заподіяння 

шкоди, на які впливають, по-перше, тяжкість порушення 

правил безпеки, а по-друге, психологічне ставлення до 

цього винної особи [5, c.314]. 

Таким чином, незаконне заволодіння ґрунтовим 
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покривом повинно викликати два взаємопов’язаних 

наслідки: проміжний – екологічна шкода землі як 

основному природному ресурсу та похідний – шкода 

життю, здоров’ю або довкіллю [4, c. 213]. 

Також слід зазначити, що якщо незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом за умов, вказаних у ст. 239-1 КК 

України, поєднується із самовільним зайняттям земельної 

ділянки, передбаченим ст. 197-1 КК України, вчинене 

потребує кваліфікації за сукупністю цих злочинів [2, с.585]. 

Отже, з огляду на зазначене можна констатувати, що 

формулювання об’єктивної сторони незаконного 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель характеризується тільки активними діями, коли 

вони не виконуються у повному обсязі або в частині вимог, 

передбачених встановленим законодавством правилами. 
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НОВЕЛИ ЩОДО ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Докази та доказування як фундаментальний 

процесуальний інститут значно змінився в ході судової 

реформи національного процесуального законодавства. 

Цьому слугувала конституційна реформа в Україні 2016 

року в сфері правосуддя. 

Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03.10.2017 року № 2147-VIII було 

фактично оновлено всі національні процесуальні кодекси. 

Тому вбачається необхідність у проведенні порівняльного 

аналізу новел законодавчого закріплення інституту доказів 

та доказування в адміністративному та цивільному 

судочинстві після 15.12.2017 року. 

Досліджуваній у даній статті проблематиці, а також її 

окремим питанням присвячували свої праці такі науковці, 

як: Н. Лічман, Д. Луспеник, Д. Павленко, С. Погребняк, Д. 

Черемнов та інші.  

Аналіз основних новел зміненого з 2017 року 

Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 

України) щодо законодавчого закріплення інституту докази 

та доказування в цивільному судочинстві автором 

досліджений [3, с. 180-183]. Тому для порівняння 
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необхідно здійснити системний аналіз зміненого Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі - КАС 

України). 

Отже, уявляється можливим зазначити такі зміни 

законодавчого закріплення інституту «Докази та 

доказування» в адміністративному судочинстві: 

1) змінено назву і структурно систематизовані, а не 

розкидані по всьому кодексу главу 6 «Докази» в якій було 

всього 18 статей ( ст. 69-86) на нову главу 5 з назвою 

«Докази та доказування», яка складається з 8 параграфів, 

46 статей (ст. 72-117), тобто розширено її зміст втричі; 

аналогічні зміни відбулися і в цивільному судочинстві; 

2) запровадження електронних доказів як нового 

засобу доказування, який ускладнено реалізувати через 

недієвість ЄСІТС: (ст.ст. 99, 100 КАС України аналогічні за 

змістом ст.ст.100, 101 ЦПК України);  

3) врегулювання кожного засобу доказування 

спеціальним параграфом глави 5 Розділу I Загальні 

положення, зокрема: показання свідка (§2: ст. ст. 91, 92, 93 

КАС, ст. ст. 90, 91, 93, 94 ЦПК), письмові докази (§ 3: ст. ст. 

94, 95 КАС, ст.ст.95, 96 ЦПК), речові докази (§ 4: ст. ст. 96, 

97, 98 КАС, ст. ст. 97, 98, 99 ЦПК), електронні докази, як 

нововведення (§ 5: ст. ст. 99, 100 КАС, ст. ст. 100,101 ЦПК), 

висновок експерта (§ 6: ст. 101 – ст. 111 КАС, крім статті 

про обов’язкове призначення експертизи судом = ст. 102 – 

ст. 113 ЦПК); при цьому виокремлено висновок експерта в 

галузі права у спеціальний § 7; 

4) законодавчо виписані в окремих статтях нові 

норми - достовірність (ст. 75 КАС України) і достатність 

(ст. 76 КАС України); аналогічні за змістом ст. ст. 78,79 

ЦПК України, які в науці розглядаються як правила 

доказування і є вагомими складовими при оцінці доказів 

судом, доповненій новою однаковою нормою в ст. 90 КАС 

та ст. 89 ЦПК України: «суд надає оцінку як зібраним у 

справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі 

однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує 

відхилення або врахування кожного доказу (групи 
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доказів)»; 

5) зазнали змін положення щодо обов’язку 

доказування - в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень (далі – СВП); обов’язок щодо 

доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності покладається на відповідача без 

застереження-умови, що існувала раніше: «якщо він 

заперечує проти адміністративного позову». Але 

нововведенням стало законодавче закріплення ч. 2 ст. 77 

КАС України: « у таких справах суб’єкт владних 

повноважень не може посилатися на докази, які не були 

покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком 

випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх 

можливих заходів для їх отримання до прийняття 

оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з 

незалежних від нього причин». Також на відміну від 

попередньої редакції ч. 4 ст. 71 КАС України, відповідно до 

якої суд міг витребувати документи та матеріали від СВП в 

новій редакції ч. 4 ст. 77 КАС України: « суд не може 

витребовувати докази у позивача в адміністративних 

справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

СВП, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на 

думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи 

інтересів»;  

6) в попередній редакції КАС України не було 

спеціальних статей щодо подання та витребування доказів; 

у новій КАС України спеціально законодавчо виписані 

правила щодо подання доказів в ст. 79 (десять частин) та 

щодо витребування доказів в ст. 80 ( дев’ять частин); в 

цивільному судочинстві також детально регламентований 

та розширений порядок правил подання доказів (ст. 81, 83 

ЦПК України) та порядок витребування доказів (ст. 84 

ЦПК України), але щодо витребування доказів законодавчо 

виписані свої специфічні новели в ч.7 ст. 81, ч.11. ст.83 

ЦПК України, яких немає в адміністративному 

судочинстві; 
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7) однаковими нововведенням КАС та ЦПК України є 

розширення можливостей учасників справи подавати до 

суду висновок експерта, складений на замовлення 

учасників справи, в якому зазначається, що його 

підготовлено для подання до суду та експерт обізнаний про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий 

висновок (ст. 104 КАС України аналогічна за змістом ст. 

106 ЦПК України), крім однієї норми відповідно до якої: 

«якщо позасудове експертне дослідження пов’язане з 

повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або 

зміною його властивостей, експерт має повідомити про це 

особу, яка до нього звернулася, в порядку, визначеному ч.4 

ст. 106 цього Кодексу»;  

8) уніфікованим нововведенням КАС та ЦПК України 

є доповнення переліку інших учасників судового процесу 

експертом з питань права ( ст. ст. 65, 73 КАС України 

аналогічні за змістом ст. ст. 61, 69 ЦПК України), 

повноваження якого конкретизовані через надання 

висновку зміст і оцінка якого однаково виписані в ст. 112, 

113 КАС та ст. ст. 114, 115 ЦПК України: висновок 

експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний 

(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду; 

суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у 

галузі права як на джерело відомостей, які в ньому 

містяться, та має зробити самостійні висновки щодо 

відповідних питань; 

9) спеціальним параграфом 8 в главі 5 Розділу I 

Загальні положення змінених ЦПК та КАС України 

законодавчо виписана процедура забезпечення доказів, на 

відміну від попередньої редакції Кодексів [3, с. 182]; 

10) суттєвих та суперечливих, на наш погляд, змін 

зазнала стаття з назвою «Підстави звільнення від 

доказування». Із чотирьох частин ст. 72 КАС, ст. 61 ЦПК в 

попередніх редакціях стало по вісім частин в ст.78 КАС, ст. 

82 ЦПК України змінених з аналогічною назвою;  

11) не з’явилася норма - визначення поняття 

«доказування», що залишається суттєвою прогалиною. 
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12) щодо дослідження доказів як реалізації принципу 

безпосередності судового розгляду, то ст. 211 КАС, ст. 229 

ЦПК України з назвою «Дослідження доказів» пропонуємо 

перемістити в ст. 89-1 КАС та ст. 88-1 ЦПК України для 

правильного та повного сприйняття учасниками судового 

процесу правил доказування;  

13) суд наділений дискреційними повноваженнями у 

разі неподання учасником справи з неповажних причин або 

без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, а 

саме може: визнати обставину, для з’ясування якої 

витребовувався; відмовити у визнанні доказу; здійснити 

розгляд справи за наявними в ній доказами; залишити 

позовну заяву без розгляду (ч.9 ст.80 КАС = ч. 10 ст. 84 

ЦПК України);  

14) вперше уніфіковано законодавчо виписані 

випадки недобросовісної поведінки учасників справи під 

час процедури доказування, які суд може визнати 

зловживанням процесуальними правами в ст.149 КАС та 

ст. 144 ЦПК України:  неповідомлення суду про 

неможливість подати докази, витребувані судом або 

неподання таких доказів без поважних причин; повторного  

чи систематичного неподання витребуваних судом доказів 

без поважних причин або без їх повідомлення; інші дії, 

направлені на перешкоджання встановленню дійсних 

обставин справи або затягування судового розгляду, за які 

суд застосовує до учасників судового процесу заходи 

процесуального примусу, зокрема: тимчасове вилучення 

доказів для дослідження судом (ст. 147 КАС та ст. 146 ЦПК 

) та штраф як новела, розмір та порядок накладання якого 

врегульований в ст. 149 КАС та 148 ЦПК України [4, с. 

133]. 

Але є специфічні особливості у сфері доказування 

саме в цивільному судочинстві, на відміну від 

адміністративного, щодо повноваження суду збирати 

докази за власною ініціативою, хоч і в окремих випадках 

(ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81, ч. 7 ст. 85, ч. 6 ст. 95, ч. 5 ст. 100, ст. 

103, ч. 2 ст. 456 ЦПК України).  
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Отже, варто зазначити, уніфікація змінених норм 

цивільного та адміністративного судочинства щодо 

інституту доказів та доказування запроваджена з метою 

підвищення ефективності правосуддя, що сприятиме 

забезпеченню виконання його завдань: справедливому, 

неупередженому та своєчасному розгляду й вирішенню 

справ. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СПАДКОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

З появою приватної власності, яка завжди була 

наріжним каменем для людства, виник й інститут 

спадкування, розвиток якого відбувся завдяки римському 

приватному праву і є предметом гордості його творців. У 

зв´язку з цим згадується відомий вираз: «Римляни тричі 

скоряли світ: перший раз - легіонами, другий - 

християнством, третій раз – правом». 

Питання історичного розвитку саме українського 

права за сучасних умов розбудови української держави не 

може залишатися поза увагою науковців і практиків. 

Значний інтерес являє собою спадкове право, що зазнало 

значних змін в історії українського законодавства. З огляду 

на це значущим і актуальним є здійснення історико-

правових досліджень щодо формулювання інституту 

спадкового права на українських землях упродовж їх 

історичного розвитку.  

Українська держава є спадкоємицею всієї тієї 

правової спадщини, що протягом віків створювалась на 

українських землях. Можемо погодитись з деякими 

науковцями у сфері спадкового права, котрі розділяють 

становлення й розвиток українського спадкового на 

декілька етапів. 

Відтак, першим етапом є звичаєве право давніх 

слов’ян, яке характеризувалось тим, що в основу 

суспільних відносин були покладені правовий звичай і 
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родовий устрій. Родова спільнота – це перша соціальна 

форма виробничого та громадського об’єднання людей, що 

характеризується спільною власністю на засоби 

виробництва і повним або частковим самоврядуванням [2, 

с. 657]. 

Спадкові відносини, як відносини щодо переходу 

права на майно від однієї особи до іншої після її смерті 

пов’язані з виникненням права власності (особливо 

приватної), бо передати у спадок кожен може лише те, що 

належить йому. Формується два види спадкування: за 

законом (під «законом» мають на увазі те, що не за 

заповітом, а не в стандартному розумінні «закону») та за 

заповітом (заповіту теж не було у звичному вигляді, однак 

воля людини, яка помирала, здавна вважалася святою). 

Натомість, під час спадкування за законом (звичаєм) право 

на спадок мали найближчі родичі чоловічої статті. Майно 

померлого, котрий не був власником, а лише його 

користувачем - переходило в користування до інших членів 

роду. На думку В. М. Заруби характерним також для цього 

періоду було першочергове спадкування рухомого майна 

(луку, спису, сокири тощо) [4, с. 64]. 

Другим істотним етапом, що вплинув на формування 

українського спадкового права, як такого, деякі вчені 

пов’язують з впливом саме римського права, що вперше 

сформулювало й послідовно провело думку про 

універсальний характер спадкового правонаступництва. 

Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) 

від померлої фізичної особи (спадкодавця) до інших осіб 

(спадкоємців). Ця основна ідея вироблялася в тривалому 

процесі історичного розвитку спадкового права і вперше 

була закріплена саме у римському праві. Істотного 

розвитку римське спадкове право зазнало з прийняттям 

преторських едиктів і практики їх застосування [6, с. 46]. 

Наступним важливим етапом формування спадкового 

права став період Київської Русі. Так, як перші згадки про 

спадкування на українських землях з’являються у 

письмових джерелах княжої доби ІХ–ХІІ століть. Відтак, 
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спадкодавець міг дещо впливати на розподіл спадщини, але 

не міг призначити її стороннім особам. Якщо він не мав 

дітей, майно ставало виморочним і переходило 

у власність князя. Форма заповіту була - усна в присутності 

членів родини. Досить докладні правила спадкового права 

«Руської Правди» відрізняли спадкування смердів від 

боярського; регулювали права вдови, відмовляли у 

спадкуванні незаконним дітям (від рабині). Спадкування 

батьків по дітях не допускалося [6, с. 345]. 

Також не менш важливим етапом розвитку 

спадкового права України є період Литовського 

князювання. На зміну «Руській Правді» Ярослава Мудрого, 

тисячолітнім звичаям минулих поколінь приходять 

Литовські статути. Особливе місце статутом виділено 

спадкуванню за заповітом (тестаментом). За Литовським 

Статутом спадкування ґрунтувалося, як і давніше, на 

родинних підставах. Спадкодавець міг записати рухоме, а 

також нерухоме (ним набуте) майно стороннім особам. В 

Литовських статутах було розвинуто ідею спадкування за 

заповітом. Саме з цих витоків і було розпочато правотворчі 

пошуки Запорозької Січі та Війська Запорозького.  

У період Відродження української державності (1917 

– 1921 рр..) суттєвої вагомості набуває нерухомість, тому її 

спадкуванню законодавець приділяє найбільшу увагу. 

Поступово змінюється коло спадкоємців у бік розширення, 

у зв’язку з чим до спадкування закликають не тільки 

близьких, а й далеких родичів [1, с. 6-7]  

Основним джерелом спадкового права того часу був 

«Звід Законів Російської імперії». Спадкове майно не 

розглядалося як єдине ціле, а поділялося на дві самостійні 

спадкові маси: родове майно, яке переходило тільки до 

спадкоємців за законом, та інше майно, що 

успадковувалося в загальному порядку [ 3, с. 39]. 

Російська дореволюційна система, була побудована 

на принципах родового дворянського ладу, який на початку 

XX ст. вже застарів, що об’єктивно викликало необхідність 

перегляду основних засад спадкування. Проект Цивільного 
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Уложення Російської імперії, котрий було створено за 

прикладом новітніх європейських кодифікацій, поділяв 

спадкоємців за законом на 5 черг [ 3, с. 54].  

Цивільний кодекс УРСР від 16 грудня 1922 р., 

допускав спадкування за законом і заповітом. Коло осіб, 

що допускалося до спадкування, обмежувалося прямими 

нащадками (дітьми, внуками та правнуками), дружиною 

померлого, а також непрацездатними і бідними особами, 

що перебували на утриманні померлого не менше року до 

його смерті. При спадкоємстві спадщина ділилася на рівні 

частини поміж усіма названими особами. Спадкодавець 

мав право розподілити інакше майно заповітом або 

позбавити права спадщини законних спадкоємців, але не 

призначати майно незаконним спадкоємцям. 

Наступним етапом є спадкове право Української 

Радянської Соціалістичної Республіки (1917–1991 рр.). 

Досить цікаво дослідила цей етап Р. Ю. Половинкіна у 

своїй праці «Становлення та розвиток радянського 

спадкового права в Україні» (2015 р.). 

Після розпаду СРСР та із прийняттям Конституції 

України 28 червня 1996 р. відбулася переорієнтація 

суспільних відносин в Україні на охорону і захист прав 

громадян, побудову демократичної, правової держави, що 

зумовлює необхідність реформування й оновлення 

законодавства України, в тому числі і спадкового. Можна 

сказати, розпочався новий - сучасний етап спадкового 

українського права. 

Так, ЦК України, прийнятий у 2003 р., вніс деякі 

позитивні зміни щодо спадкування, на відміну від ЦК 

УРСР. Безпосередньо такі корективи як: розширення 

кількості черг на спадкування з однієї до п’яти; право на 

укладення заповіту подружжя; можливість укладення 

секретного заповіту, а також заповіту з умовою тощо. Всі ці 

зміни є досить прогресивними і актуальними, але 

потребують безпосереднього вдосконалення зі сторони 

науковців, дослідників та правознавців. 

Розглянувши найбільш важливі етапи розвитку 
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спадкового права України, можна зробити наступні 

висновки. Потрібно зауважити та звернути увагу на те, що 

проблеми спадкового права з давнини й донині 

залишаються в центрі уваги суспільства та держави, 

законодавця й дослідників, оскільки майже кожна людина 

неминуче стає спадкоємцем і одного разу приречена стати 

спадкодавцем. Питання розвитку спадкового права України 

опинилося у центрі уваги сучасних правників, адже саме 

це має важливе значення в умовах сьогодення, коли на 

законодавчому рівні з’являються нові види заповітів, 

оновлюються процедури і механізми набуття спадщини та 

оформлення спадкових прав. 

Українська держава є спадкоємицею всієї тієї 

правової спадщини, що протягом віків створювалась в 

українських землях. Українське право сягає своїм корінням 

звичаєвого права  давніх слов’ян, класичних джерел права 

Руської держави, Великого князівства Литовського і Речі 

Посполитої. Воно інтегрувало правотворчі пошуки 

Запорозької Січі та Війська Запорозького. Його історія 

фрагментарна без дослідження правових явищ в 

українських землях, що входили до складу Російської та 

Австро-Угорської імперій, у період відродження 

української державності (1917–1920 рр.), в Українській 

Радянській Соціалістичній Республіці (1917–1991 рр.) і 

сучасній Україні. Створення новітньої парадигми 

українського права неможливе без здобутків і втрат 

національної минувшини. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНИХ 

ПРОГРАМ В УКРАЇНІ 

 

Найактуальнішим та важливим предметом 

обговорення практики боротьби зі злочинністю та 

реформування сучасної української пенітенціарної системи 

відповідно до міжнародних зобов’язань та Європейських 

пенітенціарних правил, є дослідження пробації в аспекті 

гуманізаційної складової кримінально-виконавчої політики 

України. 

Сучасні теоретичні засади виконання покарань як 

теоретико-методологічні аспекти кримінально-виконавчого 

права, характеризуються принципово новими підходами, 

на основі яких відбуваються кардинальні зміни звичних 

поглядів на покарання та його виконання [1, с. 142]. 

Найактуальнішим та важливим предметом 

обговорення практики боротьби зі злочинністю та 

реформування сучасної української пенітенціарної системи 

відповідно до міжнародних зобов’язань та Європейських 

пенітенціарних правил є дослідження пробації в аспекті 

гуманізаційної складової кримінально-виконавчої політики 

України. 

Методологічні засади реалізації пробаційних програм 

в Україні як інструменту роботи із засудженими, 

віднайшли відображення у працях О. Беци, 

О. Богатирьової, В. Дрьоміна, О. Колба, В. Меркулової, 

А. Степанюка, І. Яковець, Д. Ягунова та ін. 

Наразі одним з напрямів реформування державної 
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кримінально-виконавчої системи є створення національної 

служби пробації та відповідного комплексного правового 

інституту за зразками європейських країн. Служба пробації 

як організаційна структура з відповідними функціями є 

невід’ємним елементом будь-якої національної системи 

кримінальної юстиції. Сьогодні одним з напрямів 

реформування державного управління системою 

кримінальної юстиції є створення національної служби 

пробації та відповідного комплексного правового інституту 

за зразками європейських країн. Саме на забезпеченні 

безпеки суспільства робить акцент європейська практика, 

розглядаючи систему пробації. 

Актуальність та необхідність аналізу реалізації 

пробаційних програм в Україні зумовлено розробленим 

новим інструментом роботи з засудженими, які є наслідком 

прийнятого у лютому 2015 року Закону України «Про 

пробацію». Пробацією передбачається проведення ряду 

заходів, що мають на меті корекцію соціальної поведінки 

особистості або її певних проявів. Пробаційні програми 

призначаються рішенням суду особам, які звільнені від 

відбування покарань з випробуванням. Метою реалізації 

пробаційних програм є виправлення суб’єктів пробації, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням, на 

яких судом покладено обов’язок проходження пробаційних 

програм, запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень. 

Врахування результатів оцінки ризиків вчинення 

повторних кримінальних правопорушень є пріоритетним 

напрямком розробки пробаційних програм, особливість 

реалізації яких полягає в тому, що пробаційні програми 

формують соціально сприятливі зміни особистості, які 

можливо перевірити за допомогою програм психологічної 

корекції та програм соціальної адаптації, покликані 

усувати негативні фактори, що впливають та можуть в 

подальшому впливати на поведінку правопорушника) [2, с. 

320]. 

Зазначимо, що реалізація пробаційних програм 
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законодавчо визначена постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року № 24 «Про затвердження 

Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм». 

Аналізуючи законодавство, спостерігаємо наявність 

закладеного потужного механізму анти криміногенної 

політики України та в перспективі зниження рівня 

рецидивної злочинності та формування безпечного 

середовища. 

Провівши дослідження наукових праць щодо 

розвитку пробації в Україні та реалізації пробаційних 

програм, маємо змогу погодитися з вченою І. Яковець, яка 

зауважує, що в національних джерелах слово «пробація» 

практично завжди перекладається як «випробування», що і 

дає підстави розуміти її як вид звільнення від відбування 

покарання, з одночасним запереченням можливості її 

застосування у разі засудження до покарань у вигляді 

виправних або громадських робіт, або ж умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання. В 

цьому полягає розуміння сутності пробаційних програм як 

системи спеціальних форм та методів впливу (які 

застосовуються в процесі роботи із особою, якій 

призначено проходження пробаційної програми), 

спрямованих на відновлення основних соціальних функцій 

суб’єкта пробації, його психологічного, морального та 

фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до 

повноцінного правослухняного життя [3]. 

Як ми бачимо, застосування  пробаційних програм в 

українському правосудді є інноваційним засобом роботи з 

засудженими та полягає в тому, що застосування у роботі із 

засудженими зазначеної категорії програм 

профілактичного, корекційного та реабілітаційного 

характеру в період іспитового строку призначається судом, 

тобто є обов’язковими для виконання. При цьому здійснює 

цю роботу персонал пробації, який пройшов спеціальне 

навчання. 

Протягом 2018 року на виконання органів пробації 

надійшло 198 рішень суду, якими на засуджених покладено 
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й обов’язок взяти участь у заходах, передбачених 

пробаційною програмою. Загальна кількість пробаційних 

програм, які перебували у стані реалізації, – 82 програми, 

що становить 41%, повністю реалізовано 19 пробаційних 

програм, тобто 10%.; не розпочато виконання 97 

пробаційних програм, що становить 49% (причини цього 

можуть бути різними – починаючи від відсутності в 

підрозділі пробації спеціально навченого куратора для 

реалізації програми і закінчуючи особистими обставинами 

засудженого, який не може розпочати її реалізацію або 

взагалі місце його перебування невідоме). Звернемо увагу, 

на те, що на сьогоднішній день діє 574 підрозділи служби 

пробації, з яких 300 підрозділів (52%) забезпечені 

кураторами. Підготовлено 371 куратор, що є недостатньою 

кількістю у теперішніх реаліях [4]. 

Зазначимо, що позитивним зрушенням у формуванні 

чинного законодавства в Україні стосовно розробки та 

реалізації пробаційних прогам, є те, що Закон України 

«Про пробацію» встановлює й певні особливості пробації 

щодо неповнолітніх. А саме, стаття 12 Закону України 

«Про пробацію» визначає особливості пробації щодо 

неповнолітніх (осіб віком від 14 до 18 років), яка 

здійснюється з урахуванням їх вікових та психологічних 

особливостей і одержала назву – ювенальної. Ювенальна 

пробація спрямована на забезпечення нормального 

фізичного і психічного розвитку неповнолітніх, 

профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних 

змін особистості та поліпшення соціальних стосунків [5]. 

Особливостями пробаційних програм для 

неповнолітніх суб’єктів пробації є те, що тематика занять 

сформована у відповідності до основних задач та 

специфіки підліткового віку і зорієнтована на те, що 

когнітивна, емоційна, поведінкова та соціальна сфери 

дитини активно формуються. Більшою мірою у програмах 

для неповнолітніх використані поведінкові техніки та 

створено умови для набуття корегуючого досвіду через 

ігрові методики, матеріал подається з використанням 
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метафор, групових ігор, аналогій із життя підлітків. 

Таким чином, можемо стверджувати, що 

впровадження інституту пробації у вітчизняну 

кримінально-виконавчу систему є актуальним і 

невідкладним завданням. Вважаємо, що використання 

виховних, соціальних і наглядових заходів, що передбачені 

системою пробації до осіб, які визнані судом винними у 

вчиненні злочинів невеликої і середньої тяжкості, буде 

гуманним, розумним, економічно доцільним і ефективним 

заходом у запобіганні рецидивній злочинності, зменшенні 

криміногенного потенціалу українського суспільства.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ ДО 

ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ 

ВОЛІ 

 

Ефективне застосування покарань, альтернативних 

позбавленню волі, щодо осіб, які вчинили злочини 

невеликої та середньої тяжкості, має забезпечувати захист 

суспільства від злочинця, знижувати рівень криміналізації 

суспільства, зменшувати кількісні показники осіб, що 

утримуються в установах виконання покарань. Тому 

розгляд питань покарань, не пов’язаних з ізоляцією 

засудженого від суспільства, з точки зору забезпечення 

законних прав, свобод та інтересів його особистості в 

процесі відбування покарання є актуальним. 

Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не 

пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила) 

[1], містять основні принципи щодо сприяння 

використання заходів, не пов’язаних із тюремним 

ув’язненням, а також мінімальні гарантії для осіб, до яких 

застосовуються альтернативи тюремного ув’язнення. 

Токійськими правилами передбачено, що з метою 

забезпечення більшої гнучкості у відповідності з 

характером і ступенем тяжкості правопорушення, 

особистістю і біографією правопорушника, а також з 

інтересами захисту суспільства і з метою уникнення 

невиправданого застосування тюремного ув’язнення, 

система кримінального правосуддя повинна передбачати 

широкий вибір заходів, не пов’язаних з тюремним 
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ув’язненням, від досудових до після судових заходів. 

Кількість і види заходів, не пов’язаних із тюремним 

ув’язненням, повинні визначатися таким чином, щоб 

залишалася можливою послідовність вироків (п. 2.3). 

Згідно Мінімальних стандартних правил ООН 

державам пропонується: заохочувати розроблення нових 

заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням, і уважно 

стежити за цим процесом, а також систематично оцінювати 

практику їх застосування (2.4); вивчати можливість вжиття 

заходів до правопорушників силами громадськості, 

уникаючи, наскільки це можливо, проведення формального 

розгляду або суду, у відповідності до правових гарантій і 

закону (2.5); не пов’язані з тюремним ув’язненням заходи 

застосовувати відповідно до принципу мінімального 

втручання (2.6); застосування заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням, має йти шляхом депеналізації і 

декриміналізації і не повинно ускладнювати або 

сповільнювати зусилля, прикладені у цьому напрямі (2.7). 

Порівняно більшу увагу, правам засуджених до 

покарань не пов’язаним з позбавленням волі в Україні, 

законодавець почав приділяти лише в кінці 80-х на початку 

90-х років минулого століття. Це було зумовлене 

кризовими явищами, які відбувалися на той час у системі 

виконання кримінальних покарань. Так, Основними 

напрямами реформи кримінально-виконавчої системи в 

УРСР, що були схвалені постановою Кабінету 

Міністрів УРСР від 11.07.1991 р. № 88, було передбачено, 

що закон повинен регламентувати права та обов’язки осіб, 

які відбувають покарання у вигляді виправних робіт. 

Однак, знадобилось майже 12 років, для втілення положень 

зазначених у цій постанові у життя в КВК України. 

Дослідження правового статусу засуджених до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі, передбачає 

розгляд питань, вирішення яких забезпечить дотримання в 

Україні принципу верховенства права, що закріплений у 

Конституції України. Загальновідомо, що прийняття у 

1996 р. в Україні Основного закону значно зміцнило 
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правову основу державного і суспільного життя, оновило 

чинне законодавство, і дало можливість повніше 

регулювати суспільних відносин, на більш високому рівні 

гарантувати конституційні права громадян. 

Діючий КВК України містить окрему Главу 2, яка 

називається «Правовий статус засуджених», і в якій 

розміщено чотири статті: ст. 7 («Основи правового статусу 

засуджених»), ст. 8 («Основні права засуджених»), ст. 9 

(«Основні обов’язки засуджених»), ст. 10 («Право 

засуджених на особисту безпеку»). 

Положення ст. ст. 8-9 КВК України стосуються до 

усіх засуджених, незалежно від виду призначеного судом 

покарання, а у Главах Особливої частини КВК України 

містяться норми, що деталізують правовий статус 

засуджених до окремих видів кримінальних покарань. 

Розкриваючи дефініцію «статус», звернемося до її 

формулювання у тлумачних словниках. Там, статус 

зазвичай визначається як «сукупність прав і обов’язків 

громадянина або юридичної особи» [2, c. 1191]; «правове 

положення (сукупність прав і обов’язків) громадянина» [3, 

с. 1146]; «правове становище громадянина, юридичної 

особи, держави, окремої території, що характеризується 

сукупністю передбачених законодавством прав і 

обов’язків, а також пільг та переваг» [4, с. 818], а під 

правовим статусом особистості – «комплекс соціально-

економічних, політичних, культурних та інших цивільних 

прав і свобод, а також обов’язків громадян» [4, с. 674]. При 

цьому, поняття «правове становище» і «правовий статус» у 

теорії права і доктрині кримінально-виконавчого права 

розглядаються як рівнозначні. 

Отже, правовий статус засудженого до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі є досить складним 

соціально-правовим явищем, яке є сукупністю 

передбачених різними галузями законодавства України 

прав і обов’язків засудженого під час виконання і 

відбування ним кримінального покарання. Безперечною 

перевагою діючого КВК України є наявність у ньому 
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широкого спектра норм, що на рівні закону закріплюють 

конкретні права і обов’язки засуджених до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі. 

На думку вітчизняного вченого А. Х. Степанюка, 

правовий статус засуджених є різновидом спеціального 

статусу, який, у свою чергу, поділяється на правові статуси 

осіб, що відбувають різні види кримінальних 

покарань (громадські роботи, виправні роботи, 

позбавлення волі тощо) [5, с. 20]. 

Як зазначає В. І. Селіверстов, правове становище 

осіб, які відбувають покарання, є системою нормативно 

закріплених суб’єктивних прав, законних інтересів і 

обов’язків засуджених, що виникають у результаті 

обмеження, збереження, конкретизації і доповнення 

загального правового статусу громадян [6, с. 17-18]. При 

цьому правове становище осіб, які відбувають покарання, 

розглядається ним як один із видів спеціального статусу 

особи. Визначаючи зміст спеціального правового статусу, 

він виходить з того, що загальний і спеціальний правові 

статуси багато в чому взаємопов’язані, але самостійні. 

Взаємозв’язок їх полягає у тому, що вони у певному обсязі 

збігаються в основному за рахунок прав, законних 

інтересів і обов’язків, які частково дублюють або 

конкретизують загальногромадянські. Другу ж групу прав, 

законних інтересів і обов’язків власників спеціального 

статусу складають ті, які мають самостійне значення і не 

дублюють норми загального правового статусу громадян. 

Зазвичай, їх називають спеціальними або специфічними 

правами, законними інтересами і обов’язками [6, с. 12]. 

Особи, що потрапляють до сфери кримінально-

виконавчих правовідносин, мають певний правовий статус. 

Тому, доцільно вести мову про правовий статус 

засудженого, правовий статус персоналу установ і органів 

виконання покарань, правовий статус близьких родичів 

засудженого тощо. Серед них на особливу увагу заслуговує 

правовий статус засуджених, соціально-правове 

призначення якого зводиться до наступного. 
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Особи, що відбувають покарання, як громадяни 

України володіють правами і свободами, які передбачені 

ст. 3 Конституції України. Це обумовлює наявність 

особливих вимог до нормативних актів, які закріплюють 

правовий статус засуджених до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі, до певних обмежень їхніх загально-

цивільних прав і свобод. Крім цього, закріплення 

правового статусу засуджених до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі, водночас, визначає встановлення меж і 

форм діяльності персоналу, що виконують такі покарання, 

по іншому, встановлює гарантію забезпечення законності в 

його діяльності. 

Виконання засудженими покладених на них 

обов’язків та реалізація прав і законних інтересів 

утворюють той правовий режим відбування покарання, 

який становить основу для досягнення поставлених перед 

покаранням цілей, у першу чергу – це виправлення 

засуджених. Ретельна регламентація правового статусу 

засуджених є важливим інструментом їхнього правового і 

морального виховання, прищеплення поваги до закону, 

прав і законних інтересів інших осіб. 

Отже, правовий статус засудженого до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі є сукупністю прав, 

обов’язків і законних інтересів, які закріплені у 

законодавстві України і створені внаслідок вилучення, 

обмеження і доповнення загального правового статусу 

громадянина на період відбування покарання. 

Правовий статус засуджених до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі, останнім часом в Україні 

підданий суттєвим змінам у кращий бік, але все одно 

залишається низка проблем, які потрібно розв’язувати у 

майбутньому. 
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ 

КОНЦЕСІЇ 

 

Останнім часом в Україні все більшої популярності 

набирає така форма ефективного ведення підприємницької 

діяльності як комерційна концесія. Попри широке 

використання цієї форми у світовій практиці, для 

вітчизняної вона залишається порівняно новим явищем. 

Тому важливо, перш за все, на теоретичному рівні 

визначити належність нормативно правового регулювання 

такої форми здійснення підприємницької діяльності, як 

комерційна концесія. 

Незважаючи на таке широке міжнародне 

використання, така правова категорія, як «франчайзинг» в 

Україні відсутня. Вітчизняне законодавство не передбачає 

окремого регулювання договору франчайзингу і в 

нормативно-правових актах ототожнює його з 

комерційною концесією. Вважаємо, що існування 

комерційної концесії як окремого виду діяльності, аж ніяк 

не може підміняти відносини франчайзингу. 

Питання комерційної концесії досліджувалися у 

працях О.О. Бейдика, М.І. Брагінского, О.М. Вінник, В.С. 

Дмитришина, А.С. Коломійця,  Ю.С. Паніної, І.П. 

Сміленець, Д.П. Стрігунової, Н.В. Федорченко, В.К. 

Федорченка, В.В. Шмагіної, С.Ю. Ягудіна та інших. 

Українським законодавством відносини, що 

виникають у сфері здіснення комерційної консеційної 

діяльності врегульовані, як Цивільним кодексом, так і 

Господарським кодексом (глава 75 ЦК України (статті 1115-

1129) та (глава 36 ГК України (статті 366-376)).  

Окрім цього, регулювання відносин щодо 

комерційної концесії забезпечується законами України 
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«Про авторське право і суміжні права» від      23 грудня 

1993 року, «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від         15 грудня 1993 року, «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг» від         15 грудня 1993 року, 

«Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 

1993 року, «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

від 07 червня 1996 року, «Про міжнародне приватне право» 

від 23 червня 2006 року та іншми нормативно-правовими 

актами. 

У главі 76 ЦК України дається пояснення, що являє 

собою договір комерційної концесії, проте відсутнє саме 

визначення терміну. Так, у ст. 1115 ЦК України  вказано, 

що «за договором комерційної концесії одна сторона 

(правоволоділець) зобов᾿язується надати другій стороні 

(користувачеві) за плату право користування відповідно до 

її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою 

виготовлення та (або) продажу певного виду товару та 

(або) надання послуг». 

Відповідно до положень ст. 1116 ЦК України 

предметом договору комерційної концесії є: 1) право на 

використання об’єктів права інтелектуальної власності 

(торговельних марок, промислових зразків, винаходів, 

творів, комерційних таємниць тощо); 2) комерційний 

досвід її використання; 3) ділова репутація. 

Таким чином, можливо стверджувати, що комерційна 

концесія - це самостійний вид цивільно-правового 

договору, що передбачає співпрацю двох сторін на умовах 

оплатності з приводу передачі комплексу виключних прав. 

Стаття 366 ГК України конкретизує дане поняття для 

суб᾿єктів підприємницької діяльності. За відповідною 

угодою правовласник повинен передати партнеру на строк 

або без такого право користування в господарській 

діяльності користувача сукупність прав, які належать 

правовласнику. Обов᾿язкова умова полягає в чіткому 

дотриманні партнером умов користування наданих йому 

прав, у тому числі зі сплати закріпленої договором 

винагороди на користь правовласника. 
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Отже, комерційна концесія передбачає дотримання 

кількох обов᾿язкових умов: 

укладення угоди, предмет якої представлений у 

вигляді права на використання визначених законом 

об᾿єктів; 

передача користування правами їх власником 

суб᾿єкту підприємництва на певних умовах; 

оплатне користування правами. 

Науковці інтерпретують дане понняття по різному, а 

саме: 

комерційна концесія є дієвим методом для залучення 

інтелектуального капіталу компанії для нових джерел 

доходів, ринкових можливостей і прибутків. 

комерційна концесія - форма організації та розвитку 

підприємницької діяльності, при якій одна сторона 

(правоволоділець) зобов᾿язуєтьмся надати іншій стороні 

(користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення 

строку право використовувати в підприємницькій 

діяльності користувача комплекс належних 

правоволодільцю виключних прав, що включає  право на 

товариний знак, а також права на інші передбачені 

договором об᾿єкти. 

Термін «комерційна концесія» використовується для 

опису різних форм ділових відносин, у тому числі 

ліцензування, дистриб᾿юторських угод та агентських угод.  

Поняття концесії (що в залежності від контексту 

означає: надання, наділення, дозвіл, згода, поступка, 

віддача (здача) якого-небудь майна чи повноваження права, 

як і багато інших понять сучасної юриспруденції, почало 

здобувати свій юридичний зміст ще в римському праві. У 

середині століття процес формування цього поняття 

одержав деяку логічну завершеність стосовно до заняття, 

переважно, гірським промислом, на здійснення якого 

необхідно було дістати згоду правителя (короля і т.п.),так 

звану гірську регалію. Необхідність же одержання згоди 

верховної влади на заняття такою діяльністю було 

обумовлено тією обставиною, що частина потенційних 
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об’єктів приватного права була попередньо вилучена з 

приватного обороту, тобто, такі речі придбали статус 

resextracommercium [1]. 

За одним із визначень комерційна концесія є 

спеціальною діловою домовленістю, здійсненою в рамках 

проекту будівництва, шляхом оренди приватної власності 

для надання розважальних послуг та об’єктів для 

громадськості за справедливою ринковою вартістю з метою 

отримання прибутку [2]. Згідно іншої дефініції даного 

поняття комерційна концесія являє собою правовідносини, 

які є аналогічними франчайзингу. Предметом договору 

комерційної концесії є торговельні марки, промислові 

зразки, винаходи тощо. За договором комерційної концесії 

правовласник зобов’язується надати  користувачеві право 

на користування комплексом прав правовласника за певну 

плату для збуту своїх товарів/послуг [3]. 

Згідно із українським законодавством, комерційна 

концесія - це підприємницька діяльність, що здійснюється 

на підставі договору комерційної концесії і полягає у 

наданні однією стороною концесійних відносин 

(правовласником) другій стороні (правокористувачеві) на 

строк або без визначення строку права використання на 

платній основі комплексу належних правовласнику 

виключних прав з метою виготовлення та (або) продажу 

певного виду товару та (або) надання послуг [4, с. 624]. 

Залежно від сфери застосування договору виділяють 

такі основні види комерційної концесії: обробна 

(виробнича), сервісна (концесія на послуги) та 

торговельна. 

Обробна (виробнича) комерційна концесія передбачає 

поставки правоволодільцем підприємству користувача 

основних компонентів чи надання свої технічних знань та 

досвіду. Користувачеві надається право на виробництво та 

продаж продукції з торговельною маркою правоволодільця. 

У деяких випадках користувач одержує ліцензії на 

використання комерційної таємниці чи запатентованої 

технології, право на яку належить правоволодільцеві. При 
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цьому правоволоділець може організувати навчання 

користувача та/або надати йому інформацію з маркетингу, 

продажу й обслуговування продукції.  

Сервісна комерційна концесія (концесія на послуги) 

передбачає розробку правоволодільцем технології надання 

певних послуг, які користувач надаватиме своїм клієнтам 

відповідно до договору комерційної концесії.  

Торговельна комерційна концесія передбачає, що 

правоволоділець або хтось інший від його імені виробляє 

продукцію і продає її користувачам. Останні перепродують 

продукцію з торговельною маркою правоволодільця своїм 

клієнтам на обумовлених договором територіях [5].  

Не тільки розширення діяльності у 

внутрішньогалузевому масштабі і суміжних галузях, але і 

включення в систему різнорідних напрямків діяльності 

дозволяє говорити про такий вид комерційної концесії як 

комерційна концесія бізнес формату.  

Також можливо виділити такий вид комерційної 

концесії як територіальна комерційна концесія - це договір 

спрямований на освоєння значних територій шляхом 

одночасного чи послідовного створення низки 

підприємств. Існують дві форми такої концесії: договір про 

розвиток комерційної концесії та договір первинної 

комерційної концесії. За договором первинної комерційної 

концесії правоволоділець передає так званому первинному 

користувачеві права (інколи виключні) в межах певної 

території надавати субконцесію третім особам (вторинним 

користувачам) з метою більш повного використання 

потенційних підприємницьких можливостей на великих 

географічних територіях [6, c. 347]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити 

висновок, що однією з найефективніших форм організації 

підприємницької діяльності у світі вважається укладення 

комерційних концесійних договорів. 

За українським законодавством та доктринальними 

визначеннями, комерційна концесія це підприємницька 

діяльність, що здійснюється на підставі договору 
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комерційної концесії. Залежно від сфери застосування 

договору виділяють такі основні види комерційної 

концесії: обробна (виробнича), сервісна (концесія на 

послуги) торговельна та територіальна. Комерційна 

концесія - це підприємницька діяльність, що здійснюється 

на підставі договору комерційної концесії і полягає у 

наданні однією стороною концесійних відносин 

(правоволодільцем) другій стороні (користувачеві) на строк 

або без визначення строку права використання в 

підприємницькій діяльності на платній основі комплексу 

належних правоволодільцеві виключних прав, а користувач 

зобов᾿язується дотримуватися умов використання наданих 

йому прав. 
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Штаба Ю.С. 

студентка юридичного факультету 

ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ 

Науковий керівник: 

 Кочина О.С. 

к.ю.н., доцент кафедри цивільного,  

господарського права та процесу 

ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ 

 

ПОСЛУГА ЯК ПРЕДМЕТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З 

НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

В сучасному цивільному обороті послуги формують 

одну з найчисленніших груп зобов’язань. Серед цих 

зобов’язань вагоме місце посідають споживчі послуги. 

Важливим регулятором цих відносин, окрім нормативно-

правових актів, є договір. Загальним нормативно-правовим 

актом, що регулює зобов’язальні відносини є Цивільний 

кодекс (далі - ЦК) України [1]. 

Відповідно ч. 1 ст. 901 ЦК України за договором про 

надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 

за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, 

яка споживається в процесі вчинення певної дії або 

здійснення певної діяльності. 

Виходячи з наведеного легального визначення 

договору про надання послуг, можна зробити наступні 

висновки: по-перше, послуга надається шляхом вчинення 

певної дії або здійснення певної діяльності, і, по-друге, 

послуга споживається в процесі її надання.  

У спеціальній літературі немає єдиної думки щодо 

визначення терміну «послуга». Більш того, позиції різних 

авторів в деяких випадках прямо протилежні. Тому 

дослідження правової природи послуги, притаманних їй 

ознак і, специфіки правового регулювання є досить 

важливою і складною правовою проблемою, розв’язання 

якої дозволить дати відповіді на широке коло як 

теоретичних, так і практичних питань. Автори, що 
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досліджували правову категорію послуги, наводять різні 

визначення терміна «послуга». Найбільш загальним чином 

термін «послуга» наведено Є. Д. Шешеніним, який під 

послугою пропонує розуміти діяльність, яка здійснюється 

на виконання цивільного обов’язку і не пов’язана з 

створенням матеріального блага [2, с. 44]. 

Послугою також визнається результат дії, яка 

здійснюється відповідно до цивільно-правового обов’язку, 

який невіддільний від самої цієї дії. Послуга як об’єкт 

цивільного правовідношення не має предметної (речової) 

форми, оскільки вона є невіддільною від діяльності її 

суб’єкта і споживається в процесі цієї діяльності. Послуга 

є способом задоволення індивідуальної потреби особи, яка 

не пов’язана зі створенням (покращенням) речі або об’єкта 

інтелектуальної власності, що досягається в результаті 

діяльності, яка дозволяється чинним правопорядком на 

оплатних засадах [3, с. 56]. Послуга також розглядається як 

дія, що приносить користь іншому [4, с. 771]. 

При аналізі послуги як об’єкта цивільних прав 

привертає до себе увагу спеціалістів проблема щодо 

характеру правової природи послуги. Вказану проблему 

можна розкрити за допомогою двох формул: «послуга – це 

діяльність» та «послуга – це результат діяльності». З цього 

приводу свою позицію висловив М. І. Брагінський: 

«Нематеріальний об’єкт, якщо він і існує, то як уже 

наголошувалось, є невіддільним. Однак цим зовсім не 

принижується його значимість». Можливі договори, 

спрямовані на «лікування» і «вилікування», а в останнім 

випадку включення до предмету договорів, що їх 

опосередковують, досягнення нематеріального об’єкта 

здійснюється спеціальною угодою сторін [6, с. 232]. Отже 

існують послуги, що не мають результату, а також послуги, 

результат яких при його досягненні виводиться за межі 

зобов’язального правовідношення про надання послуг. 

В юридичній літературі також висловлена достатньо 

обґрунтована точка зору, відповідно до якої специфіка 

договору про надання послуг вбачалась у відсутності 
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речової форми результату робіт. Так, В. В. Луць звертає 

увагу на те, що головну особливість договорів про надання 

послуг, на відміну від договорів з виконання робіт, складає 

те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, 

яка надає послуги. Останній ефект такої діяльності не 

виступає у вигляді певного матеріалізованого результату, як 

це має місце в підрядних договорах, а існує в самому 

наданні послуги [5, с. 572]. 

Послуги запропоновано класифікувати на «чисті 

послуги», «так звані послуги» та «послуги із змішаних 

договорів». Так, до «чистих послуг» відносяться послуги, 

які згруповані за ознакою відсутності речового результату. 

До них пропонується віднести перевезення, транспортну 

експедицію, договір банківського рахунку, зберігання, 

комісію, агентування, лікувально-профілактичні та інші 

медичні послуги, послуги в галузі культури та освіти, 

туристичні, аудиторські, консультаційні, інформаційні, 

ветеринарні послуги, послуги зв’язку, довірче управління 

майном [7, с. 194]. 

У «так званих послугах» можна побачити, за деяким 

винятком, усі ознаки, характерні для «чистих послуг», 

оскільки при їх наданні виникає нестійкий результат, для 

них є типовим відсутність ознаки невідчутності, а в деяких 

випадках – моментального споживання [7, с. 208]. 

Специфічною ознакою «послуг із змішаних 

договорів» є те, що вони надаються на підставі договору, 

який включає елементи різних договорів (ч. 2. ст. 628 ЦК 

України). Обсяг правового регулювання співвідноситься з 

величиною впливу елемента або моделі «чистого» 

пойменованого договору на змішаний. 

З вищенаведеного можна зробити висновки, що 

договір з надання послуг є споживчим договором. 

Предметом є послуга, яка носить нематеріальний характер, 

є невіддільною від виконавця, є засобом задоволення 

потреби замовника тощо. Послуги поділяються на «чисті», 

«так звані послуги» та «послуги зі змішаних договорів». 

Таким чином, у цивільному праві послуги 
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розглядаються як окремий вид об’єктів цивільних прав, що 

відрізняються від інших об’єктів (речей, результатів робіт, 

нематеріальних об’єктів тощо). У зв’язку з особливостями 

послуг як об’єктів усі договори, предметом яких вони 

виступають, поєднуються в єдиний тип цивільно-правових 

договорів, а саме - договори про надання послуг. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВАЛЮТИ В 

УКРАЇНІ 

 

Правове регулювання досить важливий інструмент 

управління суспільством. З погляду на розвиток валютних 

відносин, перетворення в економічній сфері в цілому, все 

більшого значення набуває вдосконалення механізму 

правового регулювання обігу валюти. 

На сьогодні особливості обігу валюти в Україні 

регулює Закон України «Про валюту і валютні операції» 

прийнятий 21 червня 2018 року. Згідно з цим Законом 

«Валютне регулювання - діяльність Національного банку 

України та в установлених законом випадках Кабінету 

Міністрів України, спрямована на регламентацію 

здійснення валютних операцій суб’єктами валютних 

операцій і уповноваженими установами» [1, Ст. 1]. 

Таке нормативне трактування валютного 

регулювання цілком поєднується з позицією науковців, які 

під валютним регулюванням вбачають діяльність органів 

держави, спрямовану на регулювання валютних відносин. 

Так, на думку М.І. Савлука, валютне регулювання – 

це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо 

регламентації валютних відносин економічних суб’єктів та 

їхньої діяльності на валютному ринку [2, с. 217]. 

Г.А. Тосунян та А. В. Ємелін під цією категорією 

розуміють комплекс здійснюваних державними органами 

правових заходів із метою створення й забезпечення 

органів валютного регулювання та контролю, 

встановлення й проведення певного порядку здійснення 

операцій із валютними цінностями, забезпечення та 

захисту права власності на валютні цінності, регламентації 

міжнародних розрахунків, підтримання стабільності курсу 

іноземної валюти [3, с. 20]. 
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Румянцев А.П. виділяє рівні валютного регулювання:  

1.  Міждержавний рівень - функції регулювання 

міжнародних валютних відносин покладені світовим 

співтовариством на Міжнародний валютний фонд, який 

керується у своїй діяльності статутом Фонду та спільно 

прийнятими країнами-учасницями постановами та 

угодами.  

2. Регіональний рівень, який пов’язаний з існуванням 

регіональних об’єднань, в межах яких проводиться 

узгодження валютних політик держав-членів, або 

здійснюється спільна валютна політика. У цьому випадку 

спільне валютне регулювання спрямоване на розвиток 

торгівельних відносин всередині інтеграційного 

об'єднання, на вільне переміщення факторів виробництва, 

а також сприяє зниженню впливу зовнішніх факторів на 

коливання обмінних курсів країн регіонального 

об'єднання. Прикладом може слугувати Європейський 

Союз, країни-члени якого проводили спільну 

стабілізаційну політику щодо національних валют, на 

основі чого було встановлено їх співвідношення 

(паритети), а також введено в обіг спільну грошову 

одиницю. 

3. Механізм регулювання на національному рівні. 

Його інституційна структура, принципи та норми 

встановлюються законодавчими актами кожної країни з 

урахуванням принципів та рекомендацій, встановлених 

МВФ та регіональними союзами [4, c. 119]. 

Основним завданням регулювання обігу валюти є 

постійний розвиток економіки, сприяння підвищенню 

рівня національної грошової одиниці, стабільності 

відносин суб’єктів валютного обігу. Оскільки регулювання 

обігу валюти може стимулювати або стримувати 

економічний розвиток у державі, воно має важливе 

значення в економічній політиці країни та тісно пов’язане 

з усією системою економічних відносин держави. 

Правову основу організації діяльності Національного 

банку України у валютній сфері визначено Конституцією 
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України та Законом України «Про Національний банк 

України».  

Згідно чинного законодавства національна валюта 

України – гривня, є єдиним законним засобом платежу на 

території держави. Однак в окремих випадках 

Національний банк України дає можливість проводити на 

території України торгівлю і надавати послуги резидентам 

і нерезидентам з використанням іноземної валюти [5, Ст. 

32]. 

Крім цього Законом України «Про Національний 

банк України» визначено повноваження Національного 

банку щодо організації готівкового грошового обігу у 

національній валюті України: 

1) виготовлення банкнот і монет; 

2) створення резервних фондів банкнот і монет; 

3) встановлення номіналів, систем захисту, 

платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також 

обмежень щодо використання систем захисту, платіжних 

ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет; 

4) встановлення порядку заміни пошкоджених 

банкнот і монет; 

5) встановлення правил випуску в обіг, обробки, 

зберігання, інкасації, перевезення, вилучення з обігу та 

знищення готівки, та інші [5, Ст. 33] 

Отже, регулювання обігу валюти в Україні в 

сучасних умовах спрямоване на підтримку стабільності 

української валюти, нейтралізацію різких коливань 

валютних курсів, оскільки стабільність валютного ринку 

має забезпечити й стимулювати розвиток 

зовнішньоекономічних зв'язків країни та її економіки в 

цілому. 

Регулювання обігу валюти є важливим інструментом 

валютної та грошово-кредитної політики. Валютне 

регулювання – це комплекс здійснюваних державними 

органами правових заходів із метою створення й 

забезпечення органів валютного регулювання та контролю, 

встановлення й проведення певного порядку здійснення 
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операцій із валютними цінностями, забезпечення та 

захисту права власності на валютні цінності, регламентації 

міжнародних розрахунків, підтримання стабільності курсу 

іноземної валюти. 
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ТРУДОВІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

У наш час неповнолітні все частіше замислюються 

над тим, де і яким чином  самостійно заробити гроші. 

Роботодавці все ж погоджуються приймати на роботу, 

проте неповнолітні повинні знати та розуміти деякі 

тонкощі своєї роботи. Перед тим як займатись пошуком 

роботи, потрібно детально ознайомитись зі своїми правами 

в трудових відносинах.  

Згідно з українським законодавством неповнолітні 

особи, тобто ті особи, що не досягли вісімнадцяти років, у 

трудових відносинах прирівніються до повнолітніх. Проте 

для них встановлено особливі умови праці. Праця 

неповнолітніх регулюється такими джерелами права: в 

першу чергу Конституцією України, бо саме цей закон є 

Основним; Кодексом законів про працю України; важливо 

визначити й міжнародні правові акти, наприклад, 

Конвенцію ООН про права дитини, що була ратифікована 

Верховною Радою України 27 лютого 1991 року та інші. 

Тобто держава за допомогою визначених нормативно-

правових актів реалізує та захищає трудові права 

неповнолітніх.  

За правилами на роботу приймаються особи, що 

досягли шістнадцять років, проте за згодою одного із 

батьків, або особи, що іх замінює, на роботу приймаються 

особи з п’ятнадцяти років. Важливою ознакою є те, що на 
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кожному підприємстві, організації, установі повинен 

вестись спеціальний облік неповнолітніх працівників, де 

зазначається дата їх народження [1]. При прийнятті 

неповнолітньої особи на роботу обов’язково укладається 

договір у письмовій формі, що захищає неповнолітнього 

від незаконного звільнення.  

Згідно зі ст. 188 Кодексу законів про працю України 

на роботу можуть прийматися особи: учні загальноосвітніх 

шкіл, учні професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладів лише для виконання легкої роботи, 

що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу 

навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 

чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 

особи, що його замінює.  

Приймаються неповнолітні особи лише після 

попереднього медичного огляду, організовувати та 

фінансувати медичні огляди неповнолітніх працівників 

повинен роботодавець, а також обов’язково надається 

письмовий дозвіл батьків або осіб, що їх замінюють. 

Важливою умовою є те, що для таких осіб не 

встановлюється випробувальний термін у порівнянні з 

дорослими працівниками. Незважаючи  на те, що 

неповнолітні прирівнюються у трудових відносинах до 

повнолітніх, держава намагається на законодавчому рівні 

захистити їх.  

Говорячи про дітей у контексті трудових відносин, 

перш за все потрібно пам’ятати про статті 43 та 52 

Конституції України. Відповідно до 43 ст Конституції 

використання праці неповнолітніх на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах забороняється; 52 ст Конституції 

забороняє будь-яку експлуатацію над неповнолітніми [2]. 

Забороняється використовувати працю неповнолітніх осіб 

на важких роботах та роботах зі шкідливими умовами 

праці, а також забороняється залучати їх до роботи в 

нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні.  При 

цьому нічним вважається час з десятої години вечора до 

шостої години ранку (ч. 3 ст. 54 КЗпП); надурочними — 
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роботи понад встановлену тривалість робочого дня (ч. 1 ст. 

62 КЗпП) [1]. Під час роботи великий вплив на організм 

здійснює навколишнє середовище в якому перебуває 

неповнолітній, і тому дуже важливо, щоб роботодавці 

пам’ятали про молодий організм, який є досить вразливий.  

Усі неповнолітні користуються певними пільгами 

щодо робочого часу, заробітної плати, відпусток. Зокрема, 

для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, 

чинним законодавством встановлено скорочену тривалість 

робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників 

нормальна тривалість робочого часу відповідно до ч. 1 ст. 

50 КЗпП становить 40 годин на тиждень, то підлітки віком 

до шістнадцяти років не повинні працювати понад 24 

години на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років — понад 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 

ст. 51 КЗпП).  В сучасних умовах ми можемо побачити,, 

що досить часто порушується право неповнолітніх щодо 

тривалості робочого часу. Є випадки, коли особи віком до 

вісімнадцяти років працюють понад нормований час, хоча 

такі умови праці  є забороненими.  

Згідно зі ст. 194 КЗпП заробітна плата неповнолітнім 

працівникам при скороченій тривалості їх робочого часу 

виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам 

відповідних категорій, які працюють у звичайному 

(повному) режимі робочого часу. Тобто працівники-

підлітки хоч і працюють, порівняно з дорослими, протягом 

меншого проміжку часу, але мають право на оплату своєї 

праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. 

Підприємства можуть встановлювати учням доплати до 

заробітної плати. На нашу думку, це є однією з головних 

причин, чому роботодавці досить рідко приймають на 

роботу неповнолітніх.  

Тривалість робочого часу учнів, які поєднують 

навчання і роботу у вільний час, не може перевищувати 

половини вищевказаної максимальної тривалості робочого 

часу. Така праця оплачуватиметься пропорційно 

відпрацьованому ними часу — тобто при вказаній 
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тривалості робочого часу виплачуватися працівникам буде 

не повна тарифна ставка, а лише її половина [3, c 12]. 

Молоді працівники мають щорічну відпуску, яка 

надається за їхнім власним бажанням, у зручний для них 

час. Щорічна відпустка особам до вісімнадцяти років 

надається за їхньою заявою до настання безперервного 

шестимісячного терміну роботи на одному підприємстві, 

організації, установі. Термін відпустки складає 31 

календарний день [4]. Якщо ж неповнолітній був 

прийнятий на роботу після затвердження графіка 

відпусток, час надання йому щорічної відпустки за перший 

рік роботи, з урахуванням його побажання, повинен бути 

встановлений шляхом доповнення графіка відпусток 

роботодавцем, за узгодженням з профспілковим комітетом 

підприємства. При цьому відпустка має бути надана 

неповнолітньому працівникові у повному обсязі, а не 

пропорційно відпрацьованому ним часу [3, c 12]. Також 

законодавство встановлює можливість для дітей, що 

працюють і продовжують навчання, на додаткові 

оплачувані відпустки, які надаються їм для складання 

іспитів. Тобто особи, що працюють мають можливість 

поєднувати навчання з роботою, що є дуже важливо. 

Відповідно до чинного законодавства молодь віком 

від 15 до 28 років після закінчення або припинення 

навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-

виховних, вищих навчальних та інших закладів, а також 

після звільнення зі строкової військової служби, військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, військової служби за призовом осіб офіцерського 

складу або альтернативної (невійськової) служби надається 

перше робоче місце на строк не менше двох років. У свою 

чергу це дає можливість молоді після закінчення навчання 

отримати роботу.  

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з 

ініціативи роботодавця здійснюється лише за згодою 

районної (міської) служби у справах дітей. Якщо 

роботодавець звільняє неповнолітнього без такої згоди, то 
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воно вважається незаконним. Важливо зазначити, що 

розірвання трудового договору може вимагати не лише 

роботодавець або працівник, але й батьки або особи, що їх 

замінюють мають право вимагати розірвання трудового 

договору з роботодавцем у випадках, коли робота загрожує 

здоров’ю неповнолітнього або порушує законні інтереси. 

На сьогоднійшій день, ці норми також досить часто 

порушують, бо роботодавці за власним бажанням 

звільняють неповнолітніх без згоди районної (міської) 

служби у справах дітей.  

Отже, проаналізувавши вищезгадані твердження, 

можемо дійти таких висновків: 1) праця неповнолітніх 

регламентується досить широким колом нормативно-

правових актів; 2) держава гарантує захист трудових прав 

неповнолітніх на всіх етапах, а саме при прийнятті на 

роботу – не встановлюється випробувальний термін, 

укладається письмовий трудовий договір; в процесі роботи 

– пільги щодо робочого часу, заробітної плати, відпусток; 

при звільненні – забороняється звільняти неповнолітніх 

без згоди районної (міської) служби у справах дітей.  
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