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~ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ~ 

 

 Законом, що має вищу юридичну силу в Україні є Конституція. Вона 

гарантує захист прав і свобод людини і громадянина в нашій країні. Зокрема 

в ст. 1 визначено, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна і правова держава» [2]. Такий початок головного закону служить 

прикладом для інших європейських країн, оскільки позиціонує Україну, як 

таку, що забезпечує становлення демократичного і правового суспільства на 

основі ефективного функціонування правових інститутів.  

Інститут суду присяжним є новим для України і для української судової 

системи вцілому. Питанням ефективного функціонування судової системи в 

Україні присвячені праці багатьох дослідників, розроблено законодавче поле з 

цього питання. Відповідно, правовий механізм суду присяжних має законодавче 

закріплення перш за все в ст. 124 п.4. Конституції України (далі – КУ), де 

зазначено: «Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 

присяжних» [2]. В ст. 127 КУ  також вказано, що «Правосуддя здійснюють судді. 

У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних» 

[2]. «Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом 

присяжних» ст. 129 КУ [2]. Іншим нормативно-правовим актом, що доповнює 

Конституцію та регулює здійснення судочинства присяжними є Кримінальний 

процесуальний кодекс України (далі – КПКУ). Фактично прийняття нового 

КПКУ і стало поштовхом до підняття наверх глиби, що не відповідала 

конституційним реаліям, а саме, після прийняття Конституції України суд 

присяжних практичне юридичне запровадження отримав  через 15 років в 

новому КПКУ. Відповідно до КПКУ ст. 31  склад суду визначається за 

наступними критеріями: «Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, 

здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням 

обвинуваченого – судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних. 

Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом 

присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив 

клопотання про такий розгляд» [3]. Отже, «Суд присяжних утворюється при 

місцевому загальному суді першої інстанції» (ст. 383 КПКУ) [3] і, як згадується в 
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більшості нормативно правових актах та досліджених наукових джерелах, лише 

за звинуваченнями, за які передбачено довічне позбавлення волі. 

Однак, наскільки ефективно відповідно до судової реформи буде 

працювати суд присяжних в практичних українських реаліях – це інша 

справа, оскільки протягом останніх років тривають дискусії вчених щодо 

теоретичного та процесуального аспектів здійснення правосуддя народними 

засідателями. Зокрема, до їх відбору застосовується кілька вимог, зокрема 

присяжний повинен мати вищу освіту, однак не юридичну. На мою думку – 

це дуже цікавий факт, з урахуванням того, що населення в Україні, якщо не 

рахувати юристів, юридично неграмотне. Відповідно, навіть якщо їм 

роз’яснити їх обов’язки при безпосередньому здійсненні правосуддя ст. 386 

КПКУ (Таблиця1.), вони будуть керуватися швидше внутрішньою інтуїцією, 

аніж логікою при прийнятті рішень, тобто присутній суб’єктивізм, що є 

негативним для обох сторін і для репутації судді загалом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. Зобов’язання присяжного в суді. 

Джерело: власна розробка автора на основі даних [3]. 

не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим 

засіданням 

не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального 

провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 

нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням його обов’язків 

не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, що не входять до складу 

суду, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що 

здійснюються (здійснювалися) під час нього 

правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового 

провадження щодо можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або 

законом, для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які 

беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та 

поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого подати 

необхідну інформацію про себе 

 

додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження 

головуючого 

не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду 
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Прагнучи побудувати систему здійснення правосуддя, наближену до 

європейських країн та найрозвиненіших країн світу, ми не врахували те, що 

судоустріх інших країн розвивався десятки, а іноді і сотні років (як 

наприклад у США). Якщо провести паралель щодо історичного розвитку 

суду присяжних в Україні, то він бере свій початок від судової реформи 

Царської Росії, коли участь народу у веденні правосуддя була дозволена 

задля створення видимості неупередженості суду і для заспокоєння 

громадськості і громадських рухів у державі. Однак, наводити цей приклад в 

часи політичної і військової нестабільності на Сході України – не найкращий 

час. При цьому, ми розуміємо, що законодавець хотів використати 

позитивний досвід європейських країн на теренах сучасної України. Однак за 

існування практично вродженого правового нігілізму українців, навіть якщо 

присяжні мають право «просити головуючого роз’яснити норми закону, що 

підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і 

поняття, зміст…» (Ст.386 КПКУ), насильно насаджувати окремі обов’язки 

громадян, необхідність яких вони не розуміють, ніколи не буде ефективним 

для судової системи України. Присяжні систематично не з’являються в суди, 

не попереджають про відсутність, не знають своїх прав, приймають рішення 

суб’єктивно на емоціях, а не неупереджено. 

Також важливою є ст. 389 КПКУ про Недопустимість незаконного 

впливу на присяжного «Прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим 

учасникам кримінального провадження протягом усього судового розгляду 

забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, 

передбаченому цим Кодексом», однак, якщо досі не врегульований порядок 

регулювання впливу на того ж самого суддю, прокурора, журналіста через 

високу корумпованість усіх гілок влади,  говорити про врегулювання цих 

відносин в суді присяжних і гарантувати їх недоторканість – марна справа. 

Також, в українському законодавстві не врегульовані відмінності в 

поняттях «суд присяжних» та «суд за участю присяжних», оскільки, 

зважаючи на конституційні норми та КПКУ, вони не є тотожні. Але і 

залишати тільки суд шефинів, з урахуванням всіх недоліків судової системи, 

наведених вище, недоцільно, оскільки за таких обставин, суддя має 

необмежену владу при винесенні вироку. Так, суд шефинів є традиційним 

для більшості європейських країн, наприклад, для Франції, однак він є 

ефективним тільки за підтримки високої правової культури, що не відповідає 

реаліям України. 

Таким чином, з урахування досвіду розвинених країн світу, суд 

присяжних є одним із найдемократичніших інститутів здійснення 

правосуддя, однак, в Україні він поки що є недостатньо розвиненим і 

недосконалим, що вимагає подальшого вдосконалення правової системи в 

країні, підвищення правової культури та правової свідомості громадян, та 

збільшення відповідальності за неправомірні дії кожного учасника судової 

системи. 
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~ ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СКЛАДОВІ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ~ 

 

Захист прав та свобод людини і громадянина за законом, значимість 

дотримання фундаментального принципу верховенства права (ст. 6 Закону 

України «Про Національну поліцію») для такого захисту, вказують черговий 

раз на важливість професіоналізму в роботі правоохоронних органів. Для 

поліції будь якої держави світу, як правоохоронного органу, основними 

функціями є створення безпекових умов для співіснування громадян, надання 

своєчасної допомоги людям, які потрапили у біду, виявлення та 

попередження правопорушень, відновлення громадського порядку. [3;5;6]. Ці 

функції є спільними для поліцейських структур у Європі та в усьому світі. 

Європейською конвенцією про права людини розроблено стандарти 

виконання функцій поліцейських структур, в основу яких покладено 

принципи захисту прав людини, демократії та законності [1;2;3]. 

З огляду на специфіку діяльності поліції і для спрямування її в потрібному 

напряму 17 грудня 1979 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Кодекс 

поведінки осіб з підтримання правопорядку. Резолюція 34/169, згідно з якою 

було прийнято цей кодекс, включає в себе такий припис: «...Як і всі інші органи 

системи кримінального судочинства, кожний орган охорони порядку повинен 

представляти громадськість в цілому, нести перед нею відповідальність і бути їй 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254
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підзвітним». Ця резолюція затвердила правовий статус поліції, а також її 

взаємовідносини із суспільством [4]. У вказаній резолюції встановлюються 

основні вимоги формування поліції в демократичному суспільстві. Важливість 

цих вимог обумовлена тим, що поліція тісно пов'язана з політикою. Більш того, 

беручи участь у багатьох процесах політичного життя, вона тісно пов'язана з 

політичною організацією суспільства. 

Взаємозалежність демократії та прав людини очевидні, адже саме 

права людини становлять фундамент міцної демократії. Однією з умов 

демократичного суспільства є право на демократичну владу. Тому посадовим 

особам необхідно усвідомити, що вони покликані перш за все охороняти 

права людини. Громадяни мають дотримуватись норм права не лише тому, 

що поліція стежить за виконанням закону, але й через те, що від цього 

залежить суспільний порядок, але разом із цим добробут кожного свідомого 

громадянина. Порушення законності підриває правопорядок, що може стати 

причиною соціальних вибухів. 

Права людини не потрібно купувати, заробляти чи успадковувати. 

Вони вважаються невід'ємними, через те ніхто не має права їх відняти, вони є 

в кожної людини, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового, станового чи іншого статусу. 

Права людини є невіддільними від її гідності тому, що то за будь-яких 

умов працівники поліції повинні поважати закон і дотримуватись його самі, 

виконувати покладені на них законом обов'язки, служити спільноті та 

захищати всіх осіб від протизаконних дій, пам'ятаючи про покладену на них 

високу професійну відповідальність. 

Хоча й працівники поліції не є соціальними працівниками і соціальні 

права не входять у рамки їх компетенції та обов'язків, але вони постійно 

щодоби спілкуються з людьми різних прошарків суспільства і роблять свій 

вагомий внесок у підтримку внутрішньої безпеки громадян. Деякі підрозділи 

поліції регулярно зустрічаються з місцевою владою для обговорення 

соціальних проблем − такі зустрічі можна вважати як зразок внеску поліції в 

поліпшення життя суспільства, турботу за своїм населенням (дільничні 

офіцери поліції тощо). Заходи для захисту прав дітей і запобігання 

насильства в сім'ї теж можна вважати важливою частиною обов'язків поліції. 

Усе частіше ставиться питання про обов'язок поліції захищати жінок від 

насильства. Раніше вони не втручалася в конфлікти, що вважалися 

"сімейними", але тепер працівників поліції навчають надавати допомогу 

постраждалій стороні. 

Виходячи з міжнародних стандартів юридичного забезпечення прав і 

свобод людини, головними принципами в діяльності працівників поліції слід 

вважати законність, недискримінацію, відповідність вимогам 

демократичного суспільства та гуманність, толерантність. Вони не повинні 

вдаватися до корупційних діянь, а навпаки, протидіяти будь-яким діям такого 

роду та суворо карати за них [3;4;5;6]. 
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Під час збройних конфліктів та окупації сили підтримання 

правопорядку вважаються некомбатантами (не бійцями), окрім випадків 

офіційного їх включення до складу збройних сил. 

Органи підтримання правопорядку мають право утримуватися від 

виконання своїх функції під час окупації з причин морального характеру, 

внаслідок цього їх статус не повинен змінюватись. Некомбатантів та осіб, 

виведених з участі у бойових діях внаслідок ушкодження, хвороби, полону 

або іншої причини, треба поважати та захищати як на державному рівні так й 

на рівні територіальних громад. 

Норми гуманітарного права діють за будь-яких умов збройного 

конфлікту. У всіх ситуаціях слід дотримуватися принципів гуманності. 

Особам, які потерпають внаслідок війни, необхідно допомагати та 

піклуватися про них, не вдаючись до дискримінації. 
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~ ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ~ 

 

Події, що відбувалися в Україні під час останніх років, спричинили 

зростання інтересу до проблем визначення форми держави. При цьому, 

особлива увага приділялася формі державного правління як найбільш 

значущому – у загальнотеоретичному, політичному та конституційно-

правовому розумінні - компоненту форми держави. Прийняття Конституції 

України у 1996 році та конституційні зміни викликали необхідність глибокого 

дослідження позитивних та негативних рис окремих форм правління. 

Сучасна юридична література містить значну кількість дефініцій такого 

поняття як «форма державного правління». Однак після ретельного аналізу 

матеріалу їх можна умовно поділити на дві групи: прості та складні 

(складені) визначення. Прості дефініції вказують лише на найбільш суттєві 

ознаки поняття, не розкриваючи при цьому їх зміст. До такого підходу 

вдавалися у своїх роботах П. Рабінович, В Шаповал, С. Комаров. Ці вчені, 

загалом, називали формою державного правління «спосіб (устрій) вищої 

державної влади»[3, c. 251].  

У свою чергу, складні дефініції, також можна поділити на три групи. 

Критерієм, що відрізняє одну групу від іншої, є докладність викладу і 

кількість ознак, які зачіпаються автором. Класичне ускладнене визначення 

надає О. Ф. Скакун. Автор у навчальних посібниках, зокрема, вказує, що: 

«Форма правління – це спосіб утворення й організації вищих органів влади в 

державі». На іншому боці стоїть А. Мішина, яка характеризує форму 

державного правління як: «найбільше зовнішнє вираження змісту держави, 

зумовлено структурою і правовим становищем вищих органів державної 

влади». Як бачимо, подібні складні визначення часто відрізняються 

авторською самобутністю та надмірним індивідуалізмом. 

Основною причиною подібного різноманіття є використання 

протилежних методів при з‘ясування змісту явища. Дослідники, що 

застосовує методи дедукції зазвичай у результаті роботи отримують складні 

визначення, а ті, які виходять із засобів індукції, навпаки, приходять до 

короткого, але ємного, визначення.  

Форма державного правління є предметом наукових пошуків протягом 

майже двох тисяч років. Тож не дивно, що до початку ХХІ століття 

сформувалося безліч як класичних, так і некласичних класифікацій форм 

державного правління. Особливо багато їх міститься у працях 
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західноєвропейських вчених. Проте, мало хто з них далеко відходить від 

традиційного поділу форм державного правління на монархії та республіки. 

Треба додати, що монархії, у свою чергу, залежно від характеру повноважень 

правителя поділяються на обмежені та необмежені [5, c. 510]. Серед 

необмежених виділяють абсолютну та деспотичну, а серед обмежених – 

конституційну та станово-представницьку. Перша, тобто конституційна, 

поділяється на дуалістичну та парламентську.  

Республіки автори, загалом, поділяють на президентські, парламентські 

та змішані. У працях А. Мішиної, В. Шаповала також характеризуються 

напівпрезидентські, суперпрезидентські, соціалістичні, директоріальні, 

монократичні, мілітарні республіки. Подібні доповнення класифікації, на 

нашу думку, є недоречними через розмитість ознак, притаманним тим чи 

іншим перерахованим підвидам, а також відсутність практичної ефективності 

такого поділу.  

Деяку цінність мають некласичні класифікації форм державного 

правління. За ними, наприклад, виділяють єдиновладні (ідеократичні і не 

ідеократичні) та засновані на поділі влади (Е. Григонис), або ж поділу на 

«чисті» (монархія і республіка) та гібридні (монархічна республіка і 

республіканська монархія).  

Найдавнішою формою державного правління є монархія. Вона 

склалася ще на етапі появи землеробських культур [1, c. 130]. Сама 

нерівність населення у ті часи стала джерелом і живильною основою для її 

утворення. Цей період охоплює цілу епоху – епоху станово-кастового 

розвитку, під час якого монархія досягла найбільшого розквіту.  

Найсуттєвішою ознакою монархії є єдиновладдя. Це означає, що вся 

влада у державі належить одній особі, відсутній або слабко виражений поділ 

влади на гілки. Другою рисою вказаної форми правління є усунення більшої 

частини населення від управління країною та підзвітність органів держави не 

народу, а монарху. Відповідальність же самого правителя типово виключається, 

а його повноваження є безстроковими та передаються у спадок. або ж поділу на 

«чисті» (монархія і республіка) та гібридні (монархічна республіка і 

республіканська монархія). Найдавнішою формою державного правління є 

монархія. Вона склалася ще на етапі появи землеробських культур [1, c. 130]. 

Сама нерівність населення у ті часи стала джерелом і живильною основою для її 

утворення. Цей період охоплює цілу епоху – епоху станово-кастового розвитку, 

під час якого монархія досягла найбільшого розквіту. Найсуттєвішою ознакою 

монархії є єдиновладдя. Це означає, що вся влада у державі належить одній 

особі, відсутній або слабко виражений поділ влади на гілки. Другою рисою 

вказаної форми правління є усунення більшої частини населення від управління 

країною та підзвітність органів держави не народу, а монарху. Відповідальність 

же самого правителя типово виключається, а його повноваження є 

безстроковими та передаються у спадок. 

Під впливом державно-політичних процесів у світі монархія 

трансформувалася. У своєму первинному характері вона існує лише у ОАЕ та 
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деяких інших арабських країнах. Сучасні ж дуалістичні та конституційні 

монархії не відповідають у повній мірі вказаним вище ознакам. Закономірно 

виникає питання: чи можна їх у такому разі взагалі відносити до монархій? На 

нашу думку, відповідь має бути позитивною. Адже, визначальною ознакою тут 

є не коло повноважень монарха, а спадковість титулу, безстроковість та 

історизм (традиціоналізм). На сьогодні у світі існує тридцять одна монархія. 

Другим видом форми державного правління за класичною системою 

поділу є республіка. У політологічній та юридичній літературі її називають 

ще поліархією, тобто владою багатьох. Правління у державі є результатом не 

одноособової, а колективної діяльності. У таких країнах влада 

деконцетралізована – поділена між гілками влади. Хоча треба наголосити, що 

поділ влади між гілками також звичайно існує і в монархіях. [2, c. 13] Вищі 

державні органи обираються на певний строк населенням і несуть 

відповідальність перед народом. За своїм змістом поліархія є конституційно-

правовою конструкцією, оскільки діє на основі та у межах чинних законів. 

Водночас, не слід забувати і про її політичну сутність, адже вона є владною 

системою з усіма притаманними таким утворенням ознаками. За 

теперішнього розвитку демократичних процесів у світі налічується більше 

двохсот республік, що вказує на їх широку розповсюдженість.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що теорія держави і права та 

конституційне право визначають форму державного правління по-різному. 

Це пояснюється відмінностями у предметі дослідження цих наук. Автори 

надають досить різні дефініції вищезгаданого поняття, однак їх умовно 

можна поділити на дві самостійні групи. Усунення понятійних суперечностей 

між цими підвидами та більш глибоке дослідження некласичних сторін 

монархії та республіки дозволить зробити позитивні кроки до правильного 

розуміння предмету дослідження. Водночас, популярні в останні роки 

некласичні класифікації форм державного правління, на нашу думку, у 

багатьох випадках лише ускладнюють вивчення тематики. 
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~МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ: 

АСПЕКТИ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ~ 

 

Для того, щоб вміло та успішно охарактеризувати методи які 

використовуються у такій науці як теорія держави і права потрібно спочатку 

визначити зміст поняття «методологія». 

Методологія – це система або ж сукупність прийомів та засобів, які 

використовуються в певній науці для дослідження тих чи інших явищ. 

Елементарною частиною методології безпосередньо вважається метод. 

Метод, це певна кількість етапів, які слід здійснити для того, щоб досягти 

бажаної мети. Взагалі, існує дуже велика кількість різноманітних методів, за 

допомогою яких здійснюються наукові дослідження. До таких можна 

віднести, наприклад, метод аналізу та синтезу. Аналіз та синтез – це 

інструменти, на мою думку, протилежні. Адже сутність аналізу полягає в 

розчленуванні досліджуваного об’єкта на менші частини, елементи, а синтез 

– це навпаки об’єднання тих частинок. Не можна не згадати також метод 

узагальнення. Саме його ми використовуємо ледь не щодня, роблячи 

висновок про певні події чи явища. Метод порівняння теж відіграє не менш 

важливу у роль у повсякденному житті. Суть його полягає у тому, що ми 

зіставляємо ті чи інші предмети або процеси, шукаємо спільності та 

відмінності між ними. Метод аналогії проводиться на основі знаходження 

спільних рис між об’єктами дослідження. Коли схожості знайдено, можна 

вирішувати ту чи іншу справу за допомогою цього методу. 

Методологія теорії держави і права – це система концептуально-

теоретичних підходів (методів) до явищ держави і права, реалізованих на 

основі знань про закономірності їх застосування за допомогою сукупності 

юридичних понять і категорій. 

Якщо ж звертатися до методів дослідження держави і права (державно- 

правових явищ), то слід відмітити, що тут використовують спеціальні 

методи. Вище названі мною методи слугують базою для спеціальних 

прийомів, які використовують для вивчення теорії держави і права. 

Методи теорії держави і права – це відповідні способи (підходи), що 

дають змогу з’ясувати й отримати знання про основні поняття та категорії 
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юриспруденції, загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку 

й функціонування держави і права. За допомогою цих методів 

впорядковується необхідний науковий або навчальний матеріал для його 

подальшої систематизації й узагальнення. 

Такими методами є: 

- діалектичний (вивчення правових явищ у їх багатогранності і 

зв’язку. Застосування цього методу передбачає використання законів 

діалектики та філософських категорій: перехід кількісних змін у якісні; 

єдності і боротьби протилежностей; зміст і форма; заперечення заперечення; 

свобода й відповідальність; історичне і логічне; випадковість і дійсність…); 

- метафізичний (вивчення держави і права як інститутів, які існували, 

існують і будуть існувати незалежно від волі людини, вічно, незмінно, поза 

зв’язком і розвитком); 

- історичний (завдяки цьому методу здійснюється аналіз історичного 

розвитку держави і права, висвітлюється держава і право послідовно, в 

хронологічному порядку); 

- конкретно-соціологічний (полягає в дослідження державно-

правових явищ в зв’язку з іншими явищами суспільного життя шляхом 

з’ясування думки суспільства через тестування, телефонні опитування, аналіз 

статистичних, архівних даних, анкетування тощо); 

- нормативно-догматичний (полягає у вивченні самих правових 

явищ, юридичних норм в їхній догматичній сутності, їх зовнішній обробці і 

класифікації); 

- порівняльно-правовий (завдяки цьому методу встановлюється 

тотожність чи відмінність порівнюваних правових явищ, здійснюється 

зіставлення їх подібних рис, характерних ознак, що забезпечує вияв 

історичної послідовності розвитку, взаємозв’язків і на цій основі створюється 

можливість класифікувати правову матерію. Формулювати висновки за 

аналогією); 

- формально-юридичний (суть полягає в описі державно-правової 

практики, зовнішніх ознак держави і права як абстрактних категорій без 

взаємодії з іншими суспільними явищами); 

- функціональний (цей метод використовується у з’ясуванні змісту 

функцій держави і права, що забезпечує більш глибоке пізнання сутності 

державно-правових явищ, механізмів їх взаємовпливу, пошуку напрямків їх 

удосконалення і підвищення ефективності); 

- статистичний (суть полягає у зібранні і вивченні кількісних змін у 

державно-правовому житті та встановленні, на основі обробки цих масових 

цифрових спостережень, характерних закономірностей, аналізу державно-

правових явищ, які відрізняються повторністю); 

- правового моделювання (передбачає створення, на основі пізнання 

державно-правових явищ, процесів, ідеальних моделей держави і права, 

зокрема форми держави, нормативно-правового акту, тощо); 
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- правового експерименту (передбачає апробацію, перевірку, пошук 

емпіричних даних, прогнозів, гіпотез, характеристик у менших масштабах 

для встановлення ефективності й отримання достовірних результатів метою 

їх подальшої реалізації). 

Отож, можна зробити висновок, що існує безліч методів за допомогою 

яких здійснюється дослідження державно-правових явищ. Кожен з них 

підходить для окремого процесу. Так, наприклад, формально-юридичний 

метод слугує для дослідження законодавства, яке діє в державі на даний 

момент, тобто чинного законодавства. Статистичний підходить для 

фіксування, наприклад, звернень до поліції, або ж подання скарг. Ці методи є 

унікальними, адже застосовуються саме у такій науці як теорія держави і 

права. Загальнотеоретична юриспруденція використовує й загальні методи, 

які були вказані вище (аналізу, синтезу, тощо), однак все ж більшу роль 

відіграють спеціальні методи, створені конкретно для теорії держави і права, 

тобто для дослідження державно-правових явищ. Саме вони допомагають 

правильно і чітко віднайти істину у певному об’єкті або процесі. Методи 

слугують не тільки для дослідження вже існуючих явищ, а й для винайдення 

нових. Вони створені для розвитку науки, для того, щоб можна було 

впевнено та успішно віднайти закономірності виникнення, розвитку 

державно-правових інституцій. 
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~ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЦИВІЛЬНОЇ 

ДІЄЗДАТНОСТІ ЗАПОВІДАЧА ~ 

 

Упродовж усієї історії розвитку людства право на спадкування займало 

одне з центральних місць в системі суб‘єктивних цивільних прав і являлось 

умовою переходу майнових прав та обов‘язків померлої  особи до інших осіб.  

Вивченню та дослідженню проблематики спадкового права присвячені 

праці відомих українських вчених-правознавців, зокрема: В. Васильченко, 

О.Дзери, І. Жилінкової, 3. Ромовської, Н. Саніахметової, Є. Фурси,                

Н. Харитонова та ін.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства положення 

спадкового права відображені у чисельних фундаментальних законодавчих 

актах, в тому числі у Цивільному кодексі України, який закріплює основні 

його аспекти.  

Законодавець віддає перевагу спадкуванню за заповітом, оскільки в 

його основу закладено волю особи щодо розпорядження належним їй майном 

на користь інших осіб.  

Відповідно до національного законодавства, заповітом визнається 

особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.  

Харитонов Є. О. визначає заповіт як особисте розпорядження особи 

(заповідача) щодо належного йому майна, майнових прав та обов'язків на 

випадок своєї смерті, складений у встановленому законом порядку [3].  

Фурса С. Я. наполягає на доповненні ст. 1233 ЦК України в наступній 

редакції - заповітом має визнаватись посвідчене, відповідно до законодавства, 

особисте розпорядження фізичної особи (правочин), в якому вона на випадок її 

смерті визначає спадкоємців, яким бажає передати належні їй майно та права, а 

також може зазначати умови прийняття спадщини та інші передбачені законом 

розпорядження (наприклад, заповідальний відказ) [2, c.576]. 

Аналізуючи цивільне законодавство, можна прослідкувати законодавчо 

закріплені ознаки, які впливають на дійсність заповіту.  

Так, заповіт буде вважатися дійсним за наступних умов: 

- заповідач повинен бути дієздатним на момент укладання заповіту;  

- зміст заповіту не повинен суперечити закону; 

- зміст заповіту повинен відображати дійсну волю заповідача;  
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- заповіт повинен бути вчинений у визначеній законом формі.  

Цивільне законодавство України передбачає, що заповіт повинний бути 

складений у письмовій формі і нотаріально посвідчений. Складання заповіту 

в письмовій формі дає можливість заповідачу серйозно обдумати та зважити 

свої наміри, уникнути поспіху, прийняття необдуманих поспішних рішень.  

Отже, ключовою умовою дійсності заповіту є посвідчення його державним 

або приватним нотаріусом. Відповідно до положень ст. 1257 ЦК України заповіт, 

складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з 

порушенням вимог щодо його форми і посвідчення, є нікчемним[4].  

Дослідження судової практики свідчить про те, що більшість цивільних 

справ, які розглядаються судами, стосуються саме спорів, пов‘язаних зі 

спадковим правом. Відповідно до судової статистики, у першому півріччі 

2014 року, судами загальної юрисдикції було розглянуто 36,7 тис. справ про 

спадкування, більшість з яких стосувалися питання про визнання заповіту 

нікчемним. Виникає логічне запитання: «Яким чином можна оптимізувати 

роботу судів, тим самим зменшити навантаження і наплив позовних заяв по 

цій категорії справ?»  

В означеному ракурсі потрібно зазначити, що ч.2 ст.44 Закону України 

«Про нотаріат» передбачає, що під час посвідчення правочинів визначається 

обсяг дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. У разі потреби, 

нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний 

розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) 

керувати ними [1]. В цьому разі постає запитання: «В яких випадках нотаріус 

повинний витребувати довідку про психічний стан заповідача?»  

Відповідно до ч.3 ст.44 Закону України «Про нотаріат», у разі 

наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний звернутися 

до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної 

особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою 

фізичною особою. 

Але нотаріус не є спеціалістом в галузі медичного права і немає змоги 

візуально відстежити стан особи, яка звертається до нього для вчинення 

певної нотаріальної дії. Тому ми констатуємо, що поняття «наявність 

сумнівів» є оціночним і залежить переважно від правової свідомості та 

правової культури нотаріуса.  

Для того, щоб мінімізувати кількість позовних заяв про визнання заповіту 

нікчемним і для зручності встановлення нотаріусом обсягу цивільної дієздатності 

заповідача, вбачається доречним створити «Єдиний державний реєстр осіб, які 

знаходяться на обліку у медико- психіатричних закладах». 

На нашу думку, даний реєстр повинен являти собою базу даних, що 

буде мітити інформацію стосовно осіб, які страждають на психічні розлади, 

що можуть вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати 

ними. Окрім цього, необхідним буде зобов‘язання відповідних посадових 

осіб психіатричних закладів (головного лікаря та його заступників) 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

17 
 

одночасно із постановленням особи на облік вносити інформацію про це до 

вказаного реєстру. 

З метою уникнення порушення прав пацієнтів на збереження у 

таємниці обставин свого особистого життя, пропонуємо одночасно обмежити 

коло осіб, які матимуть доступ до цього реєстру. До вказаних уповноважених 

осіб слід віднести державних та приватних нотаріусів. Нотаріус, з метою 

отримання даних з даного реєстру, зобов’язаний подати заяву адміністратору 

реєстру, відповідно вказавши своє ПІП та номер свідоцтва про право 

зайняття нотаріальною діяльністю. 
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~НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ ~ 

 

Права і свободи людини та механізм їх захисту постійно знаходяться в 

полі зору науковців. Дана проблема – одна з важливих у напрямі внутрішньої 

та зовнішньої політики кожної держави світу, а також з огляду впливу 

складного і багатогранного глобалізаційного процесу як фактора 

інноваційних підходів до трансформації механізму забезпечення прав і 

свобод людини як на внутрідержавному, так і міжнародному рівнях. Така 

увага до проблеми забезпечення і практичної реалізації прав і свобод людини 

та пошуку механізмів їх ефективного захисту на різних рівнях є одним із 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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фундаментальних критеріїв оцінювання рівня демократії будь-якої держави 

та суспільства взагалі на сучасному етапі.  

Зауважимо, що проблема прав і свобод людини після Другої світової 

війни вийшла за рамки внутрідержавного права на міжнародний рівень, а 

разом із цим виник і наддержавний (міжнародний) механізм захисту прав і 

свобод. Уже в 1948 році в цьому плані був прийнятий Генеральною 

Асамблеєю ООН перший правовий акт – Загальна декларація прав і свобод 

людини, положення якої набули міжнародного стандарту. Згодом 

появляються інші міжнародно-правові документи, що регламентують права 

на міжнародному рівні та утворюють відповідні групи норм і обов’язків та 

механізм їх захисту на національному та наднаціональному рівнях. Механізм 

забезпечення прав людини безпосередньо пов'язаний з вимогами 

верховенства права. Права і свободи людини, взяті в системній єдності, 

визначають їх загальний правовий статус та масштаб свободи в державі і 

суспільстві. Питання прав людини, їх забезпечення на рівні національної 

правової системи та міжнародного права досліджувалися в українській 

правовій науці від початку 1990- х років, у тому числі й у працях провідних 

вітчизняних учених [1,2, 3,4]. У рамках правової науки (теорії держави права, 

конституційного права, інших галузевих юридичних наук) питання 

структури, форм і функцій механізму забезпечення прав і свобод людини як 

єдиного цілісного явища суспільно-правової дійсності досліджено 

недостатньо. Насамперед, розрізняються поняття «охорони» (захисту) і 

поняття «забезпечення реалізації». Механізм забезпечення прав і свобод 

людини – це єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової системи, яке є 

комплексом взаємозв'язаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, які 

створюють належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного 

здійснення кожним своїх прав і свобод. Складові елементи механізму 

забезпечення прав і свобод людини, до яких належать правовий статус особи, 

юридичні гарантії прав і свобод та загальносоціальні умови, знаходяться між 

собою не у простих односторонніх зв'язках, їх зв'язки є взаємними, тобто всі 

елементи даного механізму взаємно впливають один на одне. При цьому, 

взаємозв'язок правового статусу особи і загальносоціальних умов 

забезпечення прав і свобод проявляється в тому, що стан розвитку 

суспільства обумовлює наявність певних запитів, необхідних для 

нормального існування індивідів, а правовий статус 104 опосередковує 

юридичні можливості використовувати соціальні блага, створені в 

конкретно-історичних умовах. Правовий статус особи визначає зміст і 

призначення юридичних гарантій прав і свобод людини, а нормативні засоби 

забезпечення прав і свобод в свою чергу створюють належні юридичні умови 

для ефективного їх здійснення. Загальносоціальні умови безпосередньо 

обумовлюють дієвість юридичних гарантій забезпечення прав і свобод 

людини, в свою чергу можлива недостатня результативність юридичних 

засобів забезпечення прав і свобод викликає нагальну потребу у 

впровадженні комплексних соціально-економічних, політичних та інших 
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перетворень [6, с. 6-7]. Інше розуміння механізму забезпечення прав і свобод: 

це система правових інструментів та засобів, створених та закріплених 

державою для регулювання процесів у сфері прав і свобод людини через 

відповідні органи, їх реального визначення та здійснення. Так зазначений 

механізм входить до складу системи загальносоціальних, юридичних, 

внутрішньодержавних та міжнародних гарантій прав і свобод людини [7, с. 

39-41]. Деякі інші аспекти механізму забезпечення прав і свобод людини 

акцентуються адміністративною наукою, зокрема визначається, що 

«механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина представляє систему засобів, які є елементами, складовими 

впливу цієї галузі права на суспільні відносини та встановлювані її нормами 

гарантії реалізації цих прав (поновлення в органах виконавчої влади та суду, 

захист за допомогою адміністративної відповідальності та прокурорського 

нагляду» [8, с. 15]. Практичне втілення у площину суспільних відносин 

«правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління 

знаходить через функціонування адміністративно-правового механізму 

забезпечення означених прав і свобод». Адміністративно-правовий механізм 

забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління – це 

процес діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування 

щодо створення належних умов реалізації, охорони та захисту прав і свобод 

громадян від протиправних дій, шляхом виконання матеріальних і 

процесуальних юридичних засобів та способів. Названий механізм є 

необхідним для підтримки законності і правопорядку як основи і невід’ємної 

умови нормального життя цивілізованого суспільства [9, С.28-29]. Визнаючи 

сьогодні державами глобальний характер прав і свобод людини, пріоритет 

загальнолюдських цінностей, закріплених у міжнародних правових актах, у 

системі механізмів захисту прав і свобод людини наявні два рівні – 

внутрідержавний і міжнародний, котрі виступають двома самостійними 

системами, між якими наявний тісний взаємозв’язок. Основне завдання по 

захисту прав і свобод людини лягає на внутрідержавні механізми, кількість і 

функції яких залежать від особливостей національної правової системи. Вони 

є гарантом прав і свобод і забезпечують верховенство права в усіх його 

аспектах [10, C.4,5]. Автор на основі аналізу теоретико-методологічних 

підходів учених до розуміння поняття механізму забезпечення прав і свобод 

людини та враховуючи вплив сучасних процесів глобалізації на даному етапі 

на вдосконалення даного феномену сформулював таке визначення: механізм 

забезпечення прав і свобод людини - це наявність сукупності правових та 

інституційних засобів на національному та наднаціональному рівнях, які 

досягають результату реального втілення в соціальну практику можливостей 

і прерогатив, які випливають зі змісту прав і свобод людини. 
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~ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ВИКОНАВЧОЇ ТА  

ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ~ 

 

Сьогодні проблема взаємовідносин між гілками державної влади в 

Україні є однією з найбільш актуальних та складних і, в той же час 

недостатньо досліджених.  

Проблеми поділу влади виникають у сфері відносин з приводу поділу 

владних повноважень. 

Проблема поділу влад – це завжди проблема поділу базових функцій, 

повноважень, специфічних форм діяльності. У здійсненні своїх повноважень 

кожна з гілок влади відносно самостійна, кожна прагне бути незалежною від 

впливу інших. Проте надто велика концентрація влади в однієї з гілок за 

відсутності або неефективності контролю кожної влади з боку інших 

об’єктивно може стати причиною виникнення суперечностей між ними і, за 

певних умов, навіть призводити до диктату однієї гілки влади. 

Не дивлячись на те, що правильним було б, щоб гілки влади 

взаємодіяли, існує певна система принципу поділу влади, яка має назву 

система «стримувань і противаг». За її змістом допускається конкуренція 

різних органів влади. А також підтримування відносної рівноваги сил. Ця 

система сприяє взаємне пристосування органів влади. Але з іншої сторони 

створює потенціал для конфліктів, вирішити які можна за допомогою 

компромісів або переговорів. 

При цьому якщо взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади в 

Україні стали предметом не лише окремих публікацій, але й дисертаційних 

досліджень[1], втому числі й у сфері парламентського контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади[2], то відносини законодавчої і судової 

влади залишилися поза увагою вітчизняних вчених-юристів. Дослідження 

цієї важливої наукової проблеми в даний час ще не проведено, хоча є гостра 

потреба в цьому. Актуальність таких досліджень обумовлена тим, що повна 

ізоляція гілок державної влади може створити і фактично вже створила в 

Україні відомі серйозні проблеми у взаємовідносинах між гілками влади. 

Особливо у відносинах між законодавчою і судовою владою. 

Взаємовідносини законодавчої і судової влади визначаються 

Конституцією і законами України. Перш за все їх взаємовідносини 

ґрунтуються на положеннях одного з основоположних демократичних 

принципів, закріплених у ст. 6 Конституції України, яка визначила засади 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

22 
 

поділу державної влади і межі здійснення своїх повноважень гілками влади в 

Україні. 

Визначальними у відносинах законодавчої і судової влади є також 

положення ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи вказаних влад, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Таким чином, відносини Верховної Ради України з судовою владою 

реалізуються через її головні функції: законодавчу, установчу (формування 

судової влади) і контрольну функцію. 

Суди загальної юрисдикції, в свою чергу, вирішують відповідні 

категорії справ на підставі Конституції та інших законів, прийнятих 

парламентом. У тому числі суди загальної юрисдикції допомагають 

формувати конституційний склад Верховної Ради України шляхом 

вирішення скарг щодо виборів народних депутатів України. На підставі 

викладеного можна зробити висновок, що як самостійні гілки державної 

влади законодавча і судова влада мають різноманітні форми взаємодії. При 

цьому в основному через Конституційний Суд України судова влада 

включається в баланс влад, механізм взаємодії з різними гілками влади. 

Таким чином, аналіз чинного законодавства дає можливість дійти 

висновку, що у відносинах між законодавчою і судовою владою існує певна 

система стримувань і противаг, яка повинна забезпечити їх ефективну 

співпрацю, взаємодію і взаємоконтроль. 

Проблеми поділу влади виникають у сфері відносин з приводу поділу 

владних повноважень. 

Проблема поділу влад – це завжди проблема поділу базових функцій, 

повноважень, специфічних форм діяльності. У здійсненні своїх повноважень 

кожна з гілок влади відносно самостійна, кожна прагне бути незалежною від 

впливу інших. Проте надто велика концентрація влади в однієї з гілок за 

відсутності або неефективності контролю кожної влади з боку інших 

об’єктивно може стати причиною виникнення суперечностей між ними і, за 

певних умов, навіть призводити до диктату однієї гілки влади. 

Прикладом цього є конфлікт у перші роки після здобуття Україною 

незалежності між ВРУ і Президентом України, парламентом і урядом. 

Внаслідок неокресленості повноважень Президента України, Прем’єр-

Міністра України, неузгодженості функцій законодавчої та виконавчої влади, 

центральної влади та регіонів державний апарат працював з перебоями. 

Законодавча діяльність парламенту не встигала за життям. Президент 

прагнув перебрати на себе частину повноважень парламенту. Судова влада за 

відсутності реального реформування судоустрою і судочинства залишилася в 

тіні двох перших влад. 

В умовах політичної кризи у червні 1995 року було прийнято 

Конституційний договір, який став компромісом між парламентом та 

Президентом. Цей нестандартний крок дав змогу відійти від конфронтації, 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

23 
 

зберегти керованість, започаткувати цілісність державної політики на основі 

принципу розподілу влад. 

Протиріччя та суперечності у здійсненні державної влади за 

принципом її поділу між трьома гілками продовжують існувати й після 

прийняття Конституції України до сьогодення. 

На мою думку, виконавча та законодавча гілки влади мають 

взаємодіяти між собою та позитивно впливати одна на одну, а не 

конкурувати між собою, адже саме дійовий взаємозв`язок виконавчої та 

законодавчої влади визначає характер функціонування механізмів державної 

влади в Україні загалом. Над вище сказаним треба гарно задуматися нашим 

державним службовцям, адже плідна взаємодія гілок влади однозначно 

важлива та необхідна для України, особливо в умовах війни та різнорівневих 

реформ, які вкрай важливими для громадянського суспільства. 
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~ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СКЛАДНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ~ 

 

Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, 

який спрямовує свої дії на: протидію злочинності, охорону громадського 

порядку, захист прав і свобод населення. Говорячи за формування поліції 

України, можна стверджувати, що наша держава зробила важливий крок для 

того, щоб закріпити своє правове становище та покращити всю 

правоохоронну систему. Так, у серпні 2015 року Україна розпочала важливу 

реформу правоохоронної системи – створення Національної поліції України. 

«Які причини зумовили потребу у проведенні реформи? Яку роль в цьому 

відіграла Євроінтеграція?» – це головні питання на які безпосередньо треба 

дати доречне обґрунтування. 

Для України європейська інтеграція – це шлях до модернізації 

економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 
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конкурентоспроможності вітчизняного виробника, можливість виходу на 

єдиний внутрішній ринок ЄС. [2] Вступаючи до Євросоюзу, нашій державі 

потрібно провести низку інституційних реформ, зокрема правоохоронну для 

того, щоб стати на шлях вдосконалення захисту та антикорупційних дій 

України. 

Говорячи за попередню міліцію України, можна назвати чимало 

негативних факторів, які були причиною проведення реформи. Як то не 

печально звучить, але українська міліція була застарілим елементом держави, 

певною мірою непрофесійною та одна з найкорумпованіших структур 

України. Результати дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН 

України, свідчать, що лише 3% населення України повністю довіряла міліції. 

[1] В Україні з початком реформи відбулися значні позитивні зміни. 

Наприклад, у попередній міліції діяла ДАІ (Державна автомобільна 

інспекція), яка несла службу на місці, яке прописане у робочій карті 

державно-автомобільного інспектора. На сьогоднішній день існує патрульна 

служба, яка цілодобово патрулює наші містечка, перша реагує на порушення. 

Наразі створені піший і автомобільний патрулі. Службові автомобілі 

патрулів оснащені сучасними засобами зв’язку та підключені до електронних 

баз. Кожен патрульний має нагрудну камеру та планшет. Зараз відбувається 

ціннісний підхід до формування нових працівників. У нових поліцейських 

немає прив’язки до регіональної міліції, яка втратила довіру в очах громадян. 

Поліція підпорядковується МВС напряму. На службу у міліцію могли бути 

прийняті громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними 

якостями, виконувати покладені на правоохоронців обов’язки, але в багатьох 

випадках вирішували зв’язки та фінанси. Зараз проводиться повністю 

прозорий набір нових людей. Є чіткі критерії. Важливо звернути увагу на той 

факт, що зарплата у поліцейських значно вища ніж в міліції, це зумовлено 

тим, що у поліції вперше з'явився такий пункт, як "репутація", оцінка 

діяльності працівників. Нові молоді люди зацікавлені, насамперед,  у 

поверненні довіри громадян до правоохоронних органів. Раніше легше було 

дати хабар працівнику державно інспекції, патрульному, щоб не платити 

штрафу. Те саме стосується різного роду довідок, які легше було купити за 

допомогою хабаря і уникнути багатогодинного чекання у чергах. На 

сьогоднішній день поліція України має намір уникнути дій, які пов’язані з 

корупцією з боку представників держави, зокрема поліцейських та не 

повторювати помилок минулої міліції. [3] 

У країнах Європейського Союзу населенню притаманна довіра, 

насамперед, до інститутів безпеки, що забезпечують стабільність у країні 

(армія і поліція). Довіра населення до поліції у країнах ЄС пояснюється 

традиційно високою правосвідомістю, результативністю та продуктивністю 

(адекватністю витратами бюджету) правоохоронців, реальному зацікавленню 

державної влади у підвищенні правової культури та цілковитої придатності 

для проходження служби серед працівників поліції. [1]  
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На етапі становлення України як демократичної, правової держави нові 

державотворчі процеси потребують перебудови і значного підвищення рівня 

ефективності та якості діяльності правоохоронних органів. У першу чергу ці 

вимоги стосуються новоствореної поліції – найчисленнішого загону 

правоохоронців, оскільки виконання нею завдань пов’язане передусім з 

реалізацією низки принципів, що ґрунтуються на визнанні загальнолюдських 

цінностей: гідного ставлення до особи, посилення охорони прав та свобод 

громадян, різних форм власності та інших пріоритетів правового, 

демократичного суспільства, визначених Конституцією України. [3] 

Аналізуючи реальне правове становище України, можна спостерігати 

те, що перед нами постає багато проблемних питань. Сьогодні Україна 

продовжує перебувати в економічній та політичній кризах, які пов’язані, 

зокрема з низьким рівнем правосвідомості і культури як державних 

службовців так зокрема й громадян. Водночас побудова демократичної, 

правової соціальної держави передбачає, навпаки, наявність високого рівня 

правосвідомості як населення так й в першу чергу поліцейських. Тому 

основною передумовою для належної реалізації є саме високий рівень 

правосвідомості і громадян, і представників державної влади.[4] Радою 

Європи в 2001 році було прийнято Європейський кодекс поліцейської етики. 

Згідно з цим Кодексом, головними цілями поліції в демократичному 

суспільстві, регульованому принципом верховенства права, є: захист і 

дотримання основних прав і свобод людини в тому вигляді, в якому вони 

закріплені, зокрема в практиці Європейського суду з прав людини. [5]  

Важливим є той факт, що новостворена поліція України повинна 

відповідати європейським стандартам. Досить ефективною мірою, як показує 

практика європейських країн, є максимальна регламентація дій посадових 

осіб шляхом розробки деталізованих нормативно-правових актів, настанов, 

рекомендацій, що передбачають усі можливі варіанти поведінки персоналу в 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Так, було розроблено та прийнято 

Закон України «Про Національну поліцію». Відповідно до ст.3 Закону 

України «Про Національну поліцію» у своїй діяльності поліція керується 

Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими 

законами України, актами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них 

актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-

правовими актами. Тобто, будь-яка діяльність поліцейських здійснюються 

відповідно до чинних нормативно- правових актів держави та загальних 

принципів організації та діяльності поліції. [3]  

Для будь-якої правової держави важливим є факт дотримання 

законності. Так, дотримуватись законів повинні не тільки громадяни тої чи 

іншої країни, а безпосередньо її представники, тому поліція – це той орган, 

який має стати прикладом для інших і забезпечувати дотримання принципу 
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верховенства закону. У своїй повсякденній діяльності персонал поліції, 

наприклад, має дотримуватися наступних вимог: неухильне дотримання 

закону при виконанні службових обов’язків; повага особистої гідності й 

дотримання прав людини; відсутність упередженості, відкритість і 

співробітництво, особиста порядність; використання сили строго 

пропорційно до наявної погрози і тільки у випадках явної необхідності; 

дотримання конфіденційності; повна відмова від катувань, жорстокого та 

нелюдського поводження; охорона здоров’я затриманих і арештованих. [3]  

Отже, обґрунтовуючи процес формування Національної поліції, 

випливає важливий для нас факт – розпочалася ґрунтовна реформа в 

правоохоронній системі, яка покликана докорінно переформатувати 

правоохоронні органи держави для подальшого вдосконалення статусу 

України, як демократичної, правової держави. Задля відновлення довіри з 

боку населення до влади необхідно свідомо та відповідально підійти до 

реформ, які дадуть на нашу думку поштовх для ствердження правової 

свідомості та віри про позитивні кроки та подальший стабільний розвиток як 

громадянського суспільства так й в цілому держави. 

Звичайно, ми можемо говори за певні недоліки реформ, але позитивних 

зрушень відбулось значно більше. Україні вдалося продемонструвати свою 

незламність і впевненість у тому, що вона здатна змінюватися задля кращого 

майбутнього держави. Нова поліція – це нові люди. Вони прийшли не для 

того, щоб збільшувати недовіру до себе та продовжувати діяння попередньої 

міліції, вони – це нове майбутнє, основним завданням яких має стати: бути 

чесними відповідальними представниками держави, давати доцільні поради 

задля розвитку високої правосвідомості населення та діяти згідно чинного 

законодавства і відповідно намагатися не допускати його порушення при 

будь-яких умовах як з боку населення та і з боку держави. 
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~ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ. 

СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ~ 

 

21-22 червня 1993 року, у Копенгагені (Данія), відбулося засідання 

Європейської Ради на якому були визначені умови вступу до ЄС. Вступ до 

Євросоюзу, передбачає задоволення асоційованими державами політичних та 

економічних вимог, які дістали назву «Копенгагенські критерії». Такими 

критеріями є: 

- здатність взяти на себе обов'язки членства з дотриманням цілей 

політичного, економічного та валютного союзу (критерій членства ); 

- діюча ринкова економіка та спроможність впоратися з 

конкурентним тиском та ринковими силами в межах ЄС (економічний 

критерій ); 

- спроможність ЄС абсорбувати нових членів, одночасно 

підтримуючи динаміку європейської інтеграції, що є важливим фактором 

спільного інтересу як Союзу, так і держав-кандидатів (іноді цей критерій 

називають незалежним, оскільки його мета - зміцнення європейської 

інтеграції. 

- стабільність інститутів, що є гарантами демократії, верховенства 

права, прав людини і поваги та захисту прав меншин (політичний критерій). 

У рішеннях Європейської Ради у Люксембурзі, що відбулася 12-13 

грудня 1997 р., зазначалося, що дотримання останнього (копенгагенського 

політичного критерію) є передумовою для початку переговорів про 

асоціацію, адже він містить такі важливі для розвитку правової, 

демократичної держави складові: 

- забезпечення свободи парламентських та президентських виборів і 

виборів до місцевих органів влади; 

- створення та розширення діяльності демократичних інституцій, 

неурядових організацій, незалежних засобів масової інформації; 

- прийняття законодавства, що надійно захищає права меншин, 

створення відповідних установ; 

- посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією; 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/tezyKonf_09.12.2016.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/tezyKonf_09.12.2016.pdf
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- вирішення питань правового забезпечення та посилення боротьби з 

відмиванням коштів; 

- створення надійних інститутів у сфері юстиції та органів 

внутрішніх справ, гарантії незалежності судової влади, поліпшення 

функціонування судів; 

- захист особистих прав і свобод людини, що є невід’ємними 

складовими демократичної, правової, соціальної держави. 

Стратегічним курсом України є інтеграція до Європейської спільноти. 

На цьому шляху наша держава повинна провести значне реформування не 

тільки своєї економічної та фінансової системи, але й реформування 

правоохоронних органів, і в першу чергу – органів внутрішніх справ. Шлях 

України до Євроінтеграції був і залишається не просто складним, 

багатогранним, довготривалим процесом, події 2013-2014 років, (Революція 

Гідності), показали всю тернистість цього шляху, дуже гостро висвітлюючи 

питання стану та ефективності функціонування структури МВС, далі – ОВС, 

а саме міліції. Така структура як міліція, не просто не відповідала стандартам 

Європейської правоохоронної системи, вона існувала в Україні ще з 

радянських часів і багато років потребувала реформування та реорганізації, 

тобто «капітального ремонту». Повинні були відбутися не просто зміни, 

зміни передбачали відповідність Європейським моделям забезпечення 

внутрішньої безпеки, що в свою чергу характеризується перейняттям досвіду 

останніх, що характеризується наближенням до європейських стандартів. 

Останнім часом країни Європейського Союзу суттєво змінили правові 

підстави діяльності поліцейських служб. Наразі вони чітко розмежовані на 

норми, правила та стандарти, обов’язкові для організації поліцейських служб. 

В Європі роль поліції в державі не зводиться до рівня примусового апарату, її 

діяльність зумовлена наявністю набагато більш складного механізму. В 

цьому механізмі, будучи невід'ємним елементом правоохоронної системи, 

поліція реалізує виконання охоронної функції держави і складових її 

підфункцій, зокрема: охорона конституційного (державного) ладу; охорона 

прав і свобод людини та громадянина; охорона власності; гарантування 

громадського порядку і публічної безпеки; охорона природних ресурсів і 

навколишнього природного середовища та протидія правопорушенням. 

Аналізуючи різні типології поліцейської діяльності в країнах ЄС, 

можна сказати, що особливістю даного механізму є сформована в окремих 

країнах практика протиставлення так званої «оперативної поліції» і 

«комунальної поліції». Одне з головних розходжень полягає в тому, що 

«оперативна поліція» наділена владними повноваженнями по застосуванню 

сили. «Комунальна поліція» характеризується, насамперед, стратегією 

соціального спілкування й співробітництва з населенням і орієнтована на 

максимальне обмеження примусових заходів, заміняючи їх методами 

переконання, залучаючи, по можливості, до сприяння інших соціальних 

партнерів, зацікавлених у виконанні поставлених завдань, таких як 

громадські організації, школа, родина тощо.  
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Відповідно до найбільш популярних превентивних програм, які довели 

свою ефективність у країнах ЄС, можна виділити чотири фундаментальні 

принципи діяльності європейської поліції: 

- співробітництво; 

- координація; 

- участь населення (громади) у забезпеченні публічної безпеки; 

- об'єднання (збільшення) ресурсів. 

Діяльність органів поліції відповідно до таких принципів, дозволило 

дійти до ефективного рівня їх функціонування, на який потрібно рівнятися. 

Дійти до такого рівня можливо лише досягнувши відповідності 

європейським стандартам, які в свою чергу визначають методи 

удосконалення та покращення діяльності поліції.  

Найголовнішим стандартом в діяльності органів державного 

управління поліцією виступає забезпечення верховенства закону. Згідно 

цього стандарту, персонал поліції у своїй повсякденній діяльності має 

дотримуватися наступних вимог: неухильне дотримання закону при 

виконанні службових обов’язків; повага особистої гідності й дотримання 

прав людини; відсутність упередженості, відкритість і співробітництво, 

особиста порядність; використання сили строго пропорційно до наявної 

погрози і тільки у випадках явної необхідності; дотримання 

конфіденційності; повага до вимог законів і статутів, протидія будь-яким 

спробам їхнього порушення і особиста відповідальність за кожний свій 

вчинок. Засади стандарту щодо забезпечення верховенства закону знайшли 

обґрунтування, зокрема в Декларації про поліцію, яка була прийнята Радою 

Європи у травні 1979 р., а також у рішеннях міжнародних організацій – ООН, 

ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Суду з прав людини тощо. 

Далі йдуть: 

- стандарт деполітизації: полягає у вимозі до національних урядів 

забезпечити недоторканість і захист системи органів внутрішніх справ від 

можливого тиску з боку політичних структур та зробити мінімальним 

негативний вплив політичних факторів на ефективність роботи поліції. 

- cтандарт демілітаризації. Поліція, виконуючи у суспільстві сервісну 

функцію та сприймаючи громадян як клієнтів та партнерів, повинна мати 

іншу організаційну структуру, аніж військові підрозділи. Європейські 

поліцеїсти сьогодні виступають за встановлення у поліції духу та культури 

цивільної служби. Cтандарт децентралізації в європейських країнах 

розглядається як один з основних управлінських механізмів підвищення 

ефективності діяльності поліцейських органів. 

- стандарт реалізації підзвітності і прозорості в роботі 

правоохоронних органів, що вирішується шляхом впровадження органами 

державного управління механізмів, за якими суспільство може контролювати 

діяльність цих органів та бути впевненим, що вони будуть діяти в рамках 

закону. Цей стандарт передбачає наявність державного, громадського та 

відомчого контролю над діями поліції, а також готовність та відкритість 
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самої поліції до здійснення таких форм контролю. Прозорість у діяльності 

поліції забезпечується шляхом оперативного інформування громадян щодо 

результатів їх роботи в цілому, зменшення дистанційованості у стосунках 

поліції та населення шляхом проведення інформаційних кампаній, 

започаткування “гарячих ліній”, спеціалізованих рубрик у засобах масової 

інформації. Одна із перших серед європейських країн – Великобританія 

почала практикувати встановлення у поліцейських підрозділах засобів 

відеоспостереження для контролю за діяльністю персоналу. З цією метою 

відеокамери відкрито встановлюються у робочих приміщеннях, коридорах, 

чергових частинах, про що сповіщається кожен поліцейський цього 

підрозділу. Встановлення такого прозорого режиму роботи вкрай ускладнює 

вчинення поліцейськими не тільки корупційних дій, але навіть ведення 

приватних розмов по службовому телефону. 

- стандарт державного управління щодо сприяння професійній 

підготовці персоналу поліції. Європейські стандарти правоохоронної 

діяльності передбачають, що прийнятий на службу поліцейський повинен 

пройти у повному обсязі не тільки загальну, професійну та службову 

підготовку, але й отримати також відповідний інструктаж з соціальних 

проблем, демократичних свобод, прав людини і, зокрема, з Європейської 

конвенції з прав та основоположних свобод людини. Органи державного 

управління країн ЄС ставлять за мету виховання у персоналу поліції таких 

якостей, як повага до особистості іншої людини; доброзичливість; 

толерантність у спілкуванні; ефективність і професійність; дотримання 

принципів законності й верховенства права; відповідальність; турбота про 

людей; чесність у ставленні до себе та інших; самовіддане служіння 

суспільству. 

Такий досвід організації діяльності поліції, через свою універсальність 

і підтверджену часом ефективність, може слугувати певним орієнтиром для 

вітчизняних законодавців. На сучасному етапі Україна хоч і зазнала великих 

змін у правоохоронній системі, особливо в такому органі як поліція, 

залишається ще далекою від рівня поліції Європи. Причин такого явища 

достатньо, це і політична нестабільність і брак фінансування, й рівень 

підготовки майбутніх фахівців, який не у всіх відповідних закладах є 

якісним, але всі ці причини є похідними від найголовнішої – реконструкція 

однієї структури в зовсім іншу, досконалішу, що в силу своєї масштабності є 

надзвичайно складним та довготривалим процесом. 

Отже, рівень функціонування правоохоронних органів, а саме поліції, є 

надзвичайно важливим для розвитку демократичної, правової, соціальної 

держави. В Європейській спільноті такий рівень є дуже високим, що 

характеризується якісною організацією діяльності поліції, створенням 

ефективних програм та їх реалізація, постійне їх удосконалення. Досягти 

такого рівня можливо за умови якісного та відповідального ставлення до 

виконання своїх функціональних обов’язків. 
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~СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЄВОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ ~ 

 

Правове регулювання базується на співвідношенні прав та обов’язків 

особистості і суспільства. Особистість включається у систему правового 

регулювання в якості активного суб’єкта, що володіє сукупністю мотивів і 

потреб, які суттєво впливають на визначення мотивації вчинків. Це, звичайно, 

не свідчить про їх незалежність від впливу правової системи. У кожній 

конкретній ситуації, поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників є різним, з 

певним домінуванням одного з них. Правова обумовленість поведінки 

особистості залежить, насамперед, від змісту та форми вираження правових 

приписів, від наявності санкцій, від самої особистості, її соціальних установок, 

ціннісних орієнтацій та інших психологічних якостей. Усвідомлення законів 

соціального розвитку, значенні права у формуванні особистості, знання тих 

засобів та шляхів, за допомогою яких право досягає окреслених завдань, уже 

дозволяє у загальному вигляді зрозуміти основні соціально-психологічні 

причини дієвості правових норм. Узагальнення наукових теорій у галузі 

юридичної психології дозволяє виокремити наступні групи умов дієвості 

правових норм: ‒ макросоціальні умови (рівень соціально-економічного 

розвитку суспільства, правова система і культура, соціальні інститути тощо); ‒ 

мікросоціальні умови (найближче оточення людини у вигляді формальних та 

неформальних малих груп); ‒ особисті умови суб’єкта, який реалізує право. 

Аналізуючи вказані групи умов ефективності правових норм, В.В. Бедь 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzizvru_2015_3_9
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зазначає, що право, як сукупність правил поведінки (норм), санкціонованих 

владою, буде ефективним на практиці тоді, коли його реалізація забезпечена 

заходами державного примусу з метою охорони захисту і розвитку суспільних 

відносин, які відповідають об’єктивним потребам суспільства та інтересам 

народу. Суть і зміст правових норм визначається характером економічних 

відносин, рівнем соціально-економічного розвитку суспільства. Ефективність 

правових норм також залежить від політичної стабільності у житті держави; 

від роботи державних і суспільних інститутів, правової культури членів 

суспільства [2, с. 550].  

Суттєво на дієвість правової норми впливає престиж права у 

суспільстві. Висока міра поваги до права у суспільстві дозволяє реалізувати 

різні нормативні акти без суворого використання інструментів санкцій і 

контролю. Повага до права, внутрішня згода із правовими вимогами і 

впевненість у необхідності дотримання правових норм, свідоме ставлення до 

них – свідчення того, що правосвідомість членів суспільства знаходиться на 

досить високому рівні. Повага до права закладена у самій сутності правового 

виховання, мета якого полягає у тому, щоби досягнути такого ставлення 

людини до правових норм, коли вона у своїй практичній діяльності та 

спілкуванні визнає особистісну цінність закону, конкретного правового 

припису. Досить значною соціально-психологічною умовою дієвості 

правових норм є соціальна орієнтація особистості як система ціннісного 

ставлення особистості до об’єктів соціальної дійсності. В основі виникнення 

соціальних орієнтацій закладено сукупність потреб і установок особистості, 

які формують схильність до певного сприйняття й оцінки дійсності. 

Відповідно, соціальні орієнтації є одним із джерел соціальної, у тому числі і 

правової, діяльності особистості. У процесі взаємодії з макросередовищем, 

людина вступає у так звані ціннісні взаємини чи взаємини значущості 

(здатність того чи іншого явища чи предмета задовольняти певні потреби 

особистості). Соціально-психологічною формою прояву ціннісних відносин 

виступають ціннісні орієнтації. Правопорушникам притаманна нестійка 

система ціннісних орієнтацій, яка відзначається гіпертрофованим характером 

основних її елементів, серед яких головне місце займає егоїзм, який 

ґрунтується на уявленнях особистості про себе як про найважливішу 

соціальну цінність. Завищена оцінка значущості своєї особистості нерідко 

супроводжується негативним ставленням до суспільного порядку, норм 

моралі і права. Друга група психологічних умов дієвості правових норм – 

мікросоціальні умови - виконує функцію соціально-психологічного 

забезпечення правореалізації. Маючи у наявності певні засоби впливу 

(санкції), внутрішньогрупові стосунки впливають на поведінку людини. 

Якщо норми права схвалюються і визнаються певною соціальною групою, то 

її члени свідомо дотримуються правових приписів. У цьому випадку 

ефективність правореалізації підвищується за рахунок того, що соціальні 

норми, які склалися, закріплюють правові норми. Також, можливим є 

варіант, коли у соціальній групі офіційні правові приписи не схвалюються, 
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з’являється спокуса їх порушити, але загроза покарання змушує людей цього 

не робити. Дієвість правових норм знижується у тому випадку, коли людина 

потрапляє у малу групу антисоціальної спрямованості, члени якої не 

визнають норм права і порушують їх. Серед соціально-психологічних 

підтримок, які безпосередньо впливають на виконання членами такої групи 

правових норм, В.Е. Коновалова вказує на прояв уваги з боку мікрооточення 

до особистості правопорушника у зв’язку із його конкретними діями, а також 

заохочення, схвалення цих дій, чи навпаки, їх засудження [5, с. 49]. Найбільш 

сильнодіючими криміногенно значущими негативними підтримками, що 

стимулюють антисуспільну поведінку правопорушників, є алкоголізм і 

наркоманія. Задоволення цих викривлених потреб об’єктивно суперечить 

інтересам суспільства, послаблює соціально корисні зв’язки 

правопорушників, створює напружену мікросоціальну ситуацію, часто 

штовхає людину на злочин. Важливе місце у механізмі антисуспільної 

поведінки правопорушників займає конкретна життєва ситуація. Вона являє 

собою сукупність обставин життя особи, які сприяють виникненню у неї за 

певних умов рішучості, прагнення здійснити суспільно небезпечне діяння. 

Володіючи невеликою протяжністю у часі і просторі, конкретні життєві 

ситуації характеризуються також різною мірою їх психологічної напруги, 

взаємозв’язком із соціальним середовищем та впливом на особистість 

правопорушника. На відміну від мотиву – внутрішнього спонукання, 

конкретна ситуація в усвідомленні особи виступає як привід, що вимагає 

прийняття певного рішення. Третя група умов ефективності правових норм 

відноситься до індивідуально-психологічних особливостей індивіда, який 

приймає рішення про правильність поведінки. Справа у тому, що вибір 

варіанта поведінки залежить не лише від сили впливу зовнішніх обставин 

(макросоціальні умови), але й від особистості, зокрема, від її 

інтелектуальних, емоційних та вольових особливостей, системи потреб, 

нахилів, інтересів, які є як наслідком середовища і виховання, так і особисто 

вроджених якостей. Найбільш розповсюдженими мотивами правомірної 

поведінки особи є: переконаність у суспільній корисності вчинку, який 

здійснюється; правовий обов’язок, обов’язок перед суспільством; професійне 

почуття відповідальності; практична корисність вчинку для інших людей; 

стереотип, звична поведінка; конформізм (підкорення більшості); острах 

перед правовою чи моральною відповідальністю; особиста користь від 

здійснення вчинку; егоїстичні інтереси; негативні мотиви (помста, ревнощі 

тощо), які реалізуються правомірними засобами. На думку О.Е. 

Жалинського, найвищим рівнем мотивації правомірної поведінки слід 

вважати переконаність особистості у соціальній цінності вчинку, який 

здійснюється, його корисності для суспільства і для найближчого 

соціального оточення [4, с. 35]. Отже, дієвість нормативного акту 

визначається тим, наскільки він відповідає об’єктивним потребам суспільства 

у цілому, підтримується різними соціальними групами і в якій мірі 

реалізується особою, яка шанобливо ставиться до права. Інтереси особистості 
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і суспільства досить різноманітні, і не усі відносини між членами суспільства 

піддаються правовій регламентації. Особливість правових норм полягає у 

тому, що вони відтворюють найбільш суттєві відносини між людьми. Таким 

чином, у ході соціалізації особистості відбувається засвоєння людиною норм 

і цінностей соціального середовища, входження у нього та відтворення 

соціальних норм. Цей об’єктивний процес засвоєння соціальних функцій, 

ролей, норм, обов’язків і набуття навичок соціально значимої поведінки 

протікає на раціонально усвідомленому та емоційному рівнях шляхом 

формування індивідуального та засвоєння соціального досвіду. Він 

супроводжується взаємним впливом навколишнього середовища на 

особистість і – у порядку зворотного зв’язку – особистості на середовище та 

інших учасників суспільних відносин. Здійснення правопорушення, однак 

свідчить про неефективність попередньої до злочину соціалізації, наявність 

дефектів у взаємодії із середовищем. Така неузгодженість у соціалізації 

проявляється часом у незначних за своєю соціальною значущістю проступках 

та антисуспільних діях. Але залишення таких діянь без коректування 

соціальним середовищем призводить до подальшого відсторонення 

особистості та формування у неї суб’єктивної готовності застосовувати у 

критичних ситуаціях засвоєний нею протиправний варіант поведінки.  
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~ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ~ 

 

В умовах сучасної глобалізації, що проявляється у різних формах 

взаємодії держав у сфері політики, економіки, культури, відбувається також 

http://ua-referat.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

35 
 

тісна взаємодія національних правових систем. В той же час, наслідком 

правової глобалізації для деяких держав стає послаблення їх суверенного 

права самостійно формувати національну правову політику. Саме тому 

особливу актуальність на сьогодні набуває проблема визначення прийнятних 

для національних інтересів форм удосконалення і шляхів подальшого 

розвитку українського права у загальному контексті процесів правової 

глобалізації.  

Дана проблематика досліджувалася такими вченими правознавцями, як 

В. Нерсесянц, С. Полєніна, В. Муравйов, Є. Скурко, В. Богатирьов, К. 

Смирнова та ін. Автор проводить юридичний аналіз змісту правової 

глобалізації та основних напрямків її впливу на процес правотворення з 

метою визначення перспективи розвитку правової системи України. Зокрема, 

нами буде проаналізований вплив процесів правової глобалізації на розвиток 

правової системи України, зміст основних тенденцій формування правової 

політики щодо удосконалення національного права відповідно до сучасних 

міжнародних принципів і стандартів.  

На сьогодні немає єдиного нормативного чи доктринального 

визначення поняття правової глобалізації, мають місце лише теоретичні 

розробки окремих елементів цього соціального явища. На думку автора, 

правова глобалізація – це взаємодія правових систем сучасності у формі 

конвергенції, асиміляції чи інтеграції, що має своїм наслідком нормування 

основних сфер соціальної дійсності шляхом правової модернізації всіх 

статичних (сукупність правових норм, принципів та інститутів) і динамічних 

(правотворчість, правореалізація, правосвідомість) елементів права.  

Зміст правової глобалізації становить процес взаємодії правових систем 

сучасності, що одержав в юридичній літературі назву інтернаціоналізація, 

тобто наближення національних правових систем держав та поглиблення їх 

взаємодії під впливом міжнародного права [1, с. 7]. Правова глобалізація 

вимагає не лише належної модернізації окремих національних систем права, 

але і міжнародного правопорядку в цілому з тим, щоб досягнути балансу 

інтересів всіх суб’єктів світового співтовариства, оскільки сьогодні поки що 

домінують інтереси найбільш потужних в фінансово-економічному та 

воєнному відношеннях країн Заходу і сформованих у них гігантських 

транснаціональних корпорацій [2, с. 39].  

Сучасні глобалізаційні процеси обумовлюють пошук нових регуляторів 

суспільних відносин, що призводить до появи нових форм (джерел) права у 

національних системах права [3, с. 6, 9]. Зокрема, у правовій системі України 

серед джерел права має місце нормативний договір, модельний законодавчий 

акт, звичаї ділового обороту. Судовий прецедент все ще не визнається 

офіційно джерелом права, однак суди при вирішенні справ враховують 

рішення та роз’яснення судової практики вищих судових органів, а також 

посилаються на міжнародно-правову судову практику.  

Правова глобалізація зумовлює відповідні зміни таких елементів 

правової системи держави, як правотворчість, правореалізація і 
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правозастосування [4, с. 85]. Так, у процесі правотворчості відбувається 

зміна предмета правового регулювання, що призводить до появи нових 

галузей та інститутів права, законодавства (інформаційне право, конкурентне 

законодавство, законодавство про охорону довкілля тощо).  

Свій вплив глобалізація здійснює на такий елемент правової системи 

країни, як правосвідомість [1, с. 8]. Стратегія розвитку правової освіти в 

Україні повинна передбачати не лише ознайомлення населення з діючим 

законодавством, але й виховання громадян згідно з найкращими правовими 

традиціями європейських держав, де громадянам притаманні повага до 

законів та усвідомлене виконання своїх обов’язків.  

Таким чином, удосконалення і подальший розвиток правової системи 

України повинні відбуватися відповідно до сучасних міжнародних принципів 

і стандартів на основі науково обґрунтованої концепції правової політики 

України. 
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~ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕЛЕМЕНТІВ ~ 

 

Правова система кожної держави має свою специфіку, структуру, мету, 

формується у певний історичний час, у конкретному регіоні, 

характеризується національними особливостями. Вона складається у 

суспільствах з неоднаковими звичаями, віруваннями, має різні джерела. У 

конкретному суспільстві правова система, що відображає його соціально-еко-

номічну, політичну і культурну своєрідність, є національною правовою 

системою, одним із проявів державного суверенітету. Методологія   теорії   

правової   системи України все ще перебуває на стадії становлення. 

Ретельний аналіз літератури з питань розвитку  вказаної правової системи 
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свідчить про відсутність тенденцій до органічного поєднання досягнень 

світової юридичної думки з українськими реаліями державно-правового 

розвитку, що зумовлює актуальної обраної теми. 

У юридичній літературі поняття правової системи розглядається 

неоднозначно. Виділяють два підходи – вузький та широкий. В першому 

випадку під нею пропонується розуміти систему права чи систему 

законодавства, тобто певну ієрархію правових норм, нормативних актів, у ре-

зультаті чого ядром правової системи є Конституція України. 

Структура права зовсім не охоплює і не може охопити всю правову 

систему суспільства, право – лише один з компонентів цієї системи. 

Кожна держава має свою правову систему, яка має як загальні риси з 

правовими системами інших держав, так і відмінності від них, тобто 

специфічні особливості. 

Структура правової системи – стійка єдність компонентів правової 

системи та сукупність усіх прямих і зворотних постійних зв'язків між ними, 

що забезпечують їй правову цілісність. Як складне правове явище, правова 

система містить у собі головні конструктивні і похідні компоненти, за 

допомогою яких досягаються кінцеві цілі правового регулювання. Ці 

компоненти структуруються в її підсистеми, що розкривають динаміку 

правової системи в цілому. Структура правової системи, що складається з 

підсистем, виражених через власні компоненти: 

1) інституціональна – суб'єктний склад: індивідуальні і колективні 

(суб'єкти права), в тому числі держава, соціальні спільності та інші суб'єкти 

права; 

2) нормативна (регулятивна) - правові норми і принципи, 

об'єктивовані в нормативно-правових актах, правових прецедентах, 

нормативно-правових договорах, правових звичаях та ін.; 

3) ідеологічна (доктринальна) - сукупність уявлень про правові 

норми і принципи, що характеризують ступінь усвідомленості правомірної 

поведінки суб'єктів права, вступу їх у правовідносини, правову діяльність - 

праворозуміння, правове мислення, правові ідеї, концепції, правосвідомість і 

правова культура; 

4) функціонально-соціальна - сукупність причинно-наслідкових 

зв'язків між суб'єктами права, що виникають внаслідок їх юридичних 

вчинків: правореалізація, правозастосування, правовідносини, правомірна 

поведінка, юридична практика через них відбувається дія норм права в 

соціальному середовищі, визначається режим функціонування правової 

системи як частини соціальної системи;  

Усі елементи зазначеної системи мають єдині мету та завдання, 

виражають волю й інтереси народу, виконують як загальні, так і спеціальні 

функції. 

Система законодавства України будується за галузевою та 

субординаційною структурами. Враховуючи існування в Україні Автономної 
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Республіки Крим, можна зробити висновок про те, що частково має місце і 

федеративна структура побудови українського законодавства. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та рішення її Ради 

міністрів не можуть суперечити Конституції й законам України та повинні 

прийматися відповідно до Конституції, законів України, актів Президента і 

Кабінету Міністрів України та на їх виконання. 

Іншим елементом правової системи є юридична практика. Це – 

самостійний динамічний елемент системи. У юридичній літературі є декілька 

підходів щодо поняття вказаної практики. Можна виділити три основні точки 

зору. Одні автори ототожнюють юридичну практику з юридичною 

діяльністю (І.Дюрягін, А.Герлох). Інші, бажаючи відокремити названу 

практику від юридичної діяльності і представити її як відносно самостійне 

явище, включають до неї лише певні підсумки, об’єктивований досвід 

правової діяльності (С.Алексеев, С.Вільнянський). 

Наступним елементом правової системи є реалізація норм права. Це – 

втілення встановлених правових норм у діяльність суб’єкті» права шляхом 

виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, 

дотримання заборон. Особливою формою реалізації норм права є їх 

застосування. Як елемент правової системи реалізація норм права не може 

існувати без інших її елементів (наприклад, норм права, юридичних прав та 

обов’язків, суб’єктів права тощо). 

Ще один елемент правової системи – права, свободи та обов’язки 

громадян. Права і свободи розглядають як можливості громадян щодо 

задоволення своїх потреб, тобто як суб’єктивні можливості. Суб’єктивне 

право – активна ланка правової системи. Обов’язки – друга сторона прав. У 

відомому розумінні може йтися, що це немовби «плата за права». Маєш 

права – виконуй обов’язки. 

Правова ідеологія, як елемент правової системи, це сукупність 

принципів, теорій, концепцій, які формуються в результаті наукового 

узагальнення правового розвитку суспільства 

Суб’єкти права – це наступний елемент правової системи, який також 

пов’язаний як із самою системою, так і з правом та правовідносинами. 

Потрібно зазначити, що ними можуть бути як фізичні, так і посадові особи, 

соціальні організації і соціальні спільноти. 

Отже, поняття «правова система» має узагальнювальний характер, містить 

у собі основні, найбільш активні спеціальні і загальні правові засоби; 

характеризується зв'язками між ними, що виникають завдяки суб'єктам права. 
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~НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ~ 

 

Нормативно-правовий акт - офіційний акт-волевиявлення (рішення) 

уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові 

норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт 

правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий 

акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, 

зміну або скасування дії норм права. 

Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді 

письмового документа ( акта, документа). 

Види правових актів за формою вираження: письмовий (акт - 

документ); усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки); конклюдентний 

(акт - дія). 

Види правових актів за юридичною субординацією: нормативні, що 

регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов’язковими; 

індивідуальні (ненормативні), що породжують права і обов’язки лише у тих 

конкретних суб’єктів, яким вони адресовані, у конкретному випадку; 

інтерпретаційні (акти тлумачення норм права), що мають допоміжний 

характер і, як правило, обслуговують нормативні акти [1, c. 5]. 

Слід мати на увазі, що, крім зазначених класичних актів - нормативних, 

індивідуальних, інтерпретаційних - є акти змішаного нормативно-

конкретного змісту, тобто такі, що складаються з нормативних і 

індивідуальних норм. Вони притаманні ряду правових систем романо-

германського типу. 

Є нетипові (спеціалізовані) акти - акти, що затверджують положення, 

правила статутів, або акти, що складаються з декларацій, закликів, звернень. 

Нормативно-правовий акт - офіційний акт-волевиявлення (рішення) 

уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові 

норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт 

правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий 
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акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, 

зміну або скасування дії норм права. 

Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію 

юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб 

існування і вираження норм права. 

Ознаки нормативно-правового акта: 

приймається або санкціонується уповноваженими органами держави 

(правотворчими органами) або народом (через референдум); 

завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко 

формулює зміст юридичних прав і обов’язків; 

приймається з дотриманням певної процедури; 

має форму письмового акта, документа і точно визначені реквізити: 

а) вид акта (закон, указ, постанова); 

б) найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, 

місцевий орган влади); 

в) заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів 

України приймаються без заголовка); 

г) дата ухвалення акта; 

ґ) номер акта; 

д) дані про посадову особу, яка підписала акт [2, c. 43]; 

публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов’язковою 

відповідністю автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони 

публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», газетах «Голос 

України» та «Юридичний вісник України»; постанови Кабінету Міністрів - у 

збірниках постанов уряду України та газеті «Урядовий кур’єр»; закони і 

підзаконні акти - у часописі «Офіційний вісник України»). 

Структура нормативно-правового акта залежить від його специфіки і 

виду, припускає поділ нормативного матеріалу на підрозділи. 

Основні структурні елементи нормативно-правового акта: 

Преамбула - вступна частина, безстатейне (таке, що не містить норм 

права) загальне введення, у якому дається обґрунтування закону, 

визначаються цілі, завдання й іноді формулюються вихідні світоглядні 

положення. Зараз преамбули в законах зустрічаються рідко. 

Пункти, статті - містять вихідні одиниці нормативно-правового акта - 

нормативні розпорядження. Через нормативне розпорядження стаття 

співвідноситься з нормами права. 

Статті можуть поділятися на частини, а пункти - на абзаци і підпункти. 

І статтю, і частини, із яких вона складається, прийнято позначати скорочено 

початковими буквами: статтю - «ст.», а частини (абзаци) статей - «ч.». Статті 

в законах нумеруються, нерідко нумеруються і частини (абзаци) статей, тоді 

вони, як правило, звуться пунктами. 

Глави - є у великих за обсягом нормативно-правових актах. 
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Розділи - об’єднують глави у великих за обсягом нормативно-правових 

актах. Можлива й інша ситуація, коли статті, пункти об’єднуються в розділи, 

а розділи - у глави. 

Частини - найбільші підрозділи закону, містяться, як правило, у 

кодексах. Так, Кримінальний кодекс, Цивільний кодекс поділяються на дві 

частини: Загальну і Особливу [3, c. 54]. 

Розташування норм права в статтях нормативно-правового акта: 

зазвичай правова норма міститься в одній статті, чим полегшується її 

ухвалення; 

у ряді випадків для вираження складної норми права потрібні декілька 

статей; 

іноді в одній статті містяться декілька норм права. 

Відмінність між нормативним актом та іншими правовими актами 

(зокрема, актом тлумачення норм права і актом застосування норм права). 

По-перше, нормативно-правовий акт містить у собі правові норми, 

встановлює нові права і обов’язки, яких раніше не було, або змінює 

(скасовує) їх. Інші юридичні акти не встановлюють нових норм права. Акт 

тлумачення норм права, наприклад, лише пояснює чинні норми. 

По-друге, нормативно-правовий акт містить норми права загального 

характеру, тоді як індивідуальний акт (акт застосування норм права) має 

індивідуальну спрямованість. Він стосується конкретної особи або вирішення 

конкретної юридичної справи (наприклад, пошкодження насаджень 

заборонене - адресовано до всіх, а Указ Президента призначити «такого-то» 

головою обласної адміністрації - це правовий, а не нормативно-правовий акт, 

тому що норм права в ньому немає, тобто немає прав і обов’язків, відтак, - це 

акт застосування норм права). 

Види нормативно-правових актів за юридичною чинністю: закони;    

підзаконні нормативні акти. 

Юридична чинність нормативно-правового акта визначається 

Конституцією і Законом про нормативні акти. Юридична чинність 

нормативно-правового акта - це його специфічна властивість мати точно 

позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною 

обов’язковістю від того, який орган аидав акт, тобто хто є суб’єктом 

нормотворчості. 

Види нормативно-правових актів за сферою дії: загальні; спеціальні; 

локальні [4, c. 53]. 

Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення: акти 

встановлення норм права; акти заміни норм права; акти скасування норм 

права. 

Види нормативно-правових актів за галузями законодавства: цивільні; 

кримінальні; адміністративні; кримінально-процесуальні; адміністративно-

процесуальні та ін. 

Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства 

іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс. 
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Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, 

Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.). 

На сьогоднішній день поняття нормативних актів та підзаконного акта 

залишається в Україні на рівні наукової розробки, яка, у свою чергу, 

потребує конкретизації, що й обумовлює актуальність цього дослідження. 

Лише таким чином може бути усунено проблеми застосування та реалізації 

підзаконних нормативно-правових актів, визначення їх місця в системі 

нормативно-правових актів узагалі. 
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~РУЙНІВНІ ЧИННИКИ ЗЛОЧИНСТВА У СУСПІЛЬСТВІ ~ 

 

Негативні тенденції правопорушень серед населення є надзвичайно 

гострою проблемою в державі. Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з 

процесами деморалізації суспільства. Злочинність є своєрідним показником 

рівня моральної культури суспільства. Незважаючи на зниження загального 

рівня впродовж останніх років, вона залишається гострою проблемою, яка не 

може не турбувати суспільство та державу, оскільки в цілому як коефіцієнт 

інтенсивності злочинності у центральних регіонах та великих містах, так і 

коефіцієнт злочинної активності неповнолітніх залишаються досить 

високими.  

Проблема злочинності у вітчизняній кримінології тривалий час 

перебувала під впливом ідеологічних чинників. Існування причин 

злочинності як соціально-правового явища в умовах розвинутого і повного 

соціалізму тривалий час взагалі викликало заперечення або їх існування 

визнавалося з великою кількістю застережень. Причини злочинності при 

соціалізмі й капіталізмі різко протиставлялися. Стверджувалося, що 

злочинність відтворюється власне капіталістичним суспільством і її 

неможливо ліквідувати, не ліквідувавши систему існуючих у цьому 

суспільстві відносин.  

Серед соціально-економічних причин називалися приватна власність, 

наявність експлуатації, безробіття, серед ідеологічних — панування 

індивідуалістичної ідеології та психології. Ці причини вважалися корінними 

причинами злочинності, які було ліквідовано при соціалізмі. Основне місце 

відводилось ідеологічним факторам.  

До основних причин злочинності, як правило, зараховувались 

історична зумовленість соціальних явищ; дія закону відставання свідомості 

від буття, що конкретно виявлялось у наявності комплексу пережитків у 

свідомості та поведінці людей; вплив антагоністичної капіталістичної 

суспільно-економічної формації, яка існує одночасно із соціалізмом. Це так 

звані причини першого порядку.  

Причинами другого порядку вважалися неантагоністичні суперечності, 

що існують при соціалізмі і зникають у міру зміцнення соціалізму, але на 

певному етапі зумовлюють можливість виникнення тих чи інших негативних 

явищ, у тому числі й злочинності. 

Причини злочинності поділялися кримінологами того часу на повні та 

специфічні. Повною причиною вважалася сукупність соціальних явищ, що 
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перебували у причинному й зумовленому зв’язку із злочинністю. Специфічна 

причина (власне причина) стосувалася соціальної психології 

(дрібнобуржуазних традицій, моралі, звичаїв, егоїзму тощо). При цьому 

зазначалося, що жодне із соціальних явищ не може призвести до злочинності 

поза сферою соціальної психології. 

Нинішня професійна злочинність має різноплановий характер. 

Наприкінці XX століття за офіційними даними налічувалося понад 100 

кримінальних спеціальностей. Це вдвічі більше, ніж на початку століття. 

До професійних злочинців відносять: злочинців з політичної еліти; 

професійних злодіїв, шахраїв, фальшивомонетників, грабіжників, 

вимагателів, найманих убивць. 

Новий вид кримінального професіоналізму в Україні уособлюють 

комп'ютерні злочинці. Для несанкціонованого проникнення до інформаційно-

телекомунікаційних систем вони залучають висококваліфікованих 

спеціалістів, які згодом стають злочинцями-професіоналами. Найчастіше 

правоохоронні органи мають справу з комп'ютерними шахрайствами. 

Введення, заміна, виправлення чи знищення даних або програм, інше 

втручання в процес обробки інформації приносять хакерам чималі доходи й 

завдають комерційним і державним структурам непоправної шкоди. 

Боротьба з кримінальним професіоналізмом передбачає вжиття 

комплексу заходів економічного, соціального і правового характеру, активній 

участі громадськості. Вся профілактична діяльність мала б грунтуватися на 

сучасному правовому забезпеченні. Передусім, це стосується вдосконалення 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства. Для цього необхідно дійти одностайного висновку щодо 

доцільності таких новел: 

Особливу занепокоєність викликає високий рівень недовіри населення 

до правоохоронних органів. Практика свідчить про мало-ефективність 

боротьби зі злочинністю виключно силами цих органів. Тому потрібно 

цілеспрямовано налагоджувати тісні зв'язки з громадськістю Фахівці, які 

досліджують професійну злочинність, зазначають, що кримінальні традиції 

виступають передумовою відтворення злочинного професіоналізму. Отже, 

слід налагодити дієву контрпропаганду, спрямовану на руйнування ореолу 

романтики, що склався довкола "авторитетів". Треба розвінчувати 

кримінальну субкультуру та її носіїв1. Це сприятиме зменшенню числа 

неповнолітніх, які заради романтики йдуть на злочин, а відбуваючи 

покарання в місцях позбавлення волі, проходять школу професійного 

злочинця.[2] 

Як вважає А. Зелінський, помилковість і заідеологізованість 

викладених основних положень очевидні. Так, посилаючись на таку причину, 

як відставання суспільної свідомості від суспільного буття, можна 

пояснювати будь-які дії людей, що не відповідають інтересам суспільства й 

держави. 
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Сучасними представниками соціологічного напряму є науковці-

кримінологи Національної академії внутрішніх справ (НАВС) України. 

Вони вважають, що основні причини злочинності полягають 

насамперед у соціальних умовах життя суспільства й тому недоцільно 

шукати причини злочинності у криміногенних якостях людей і генетичних 

факторах людської індивідуальності. На їхню думку, розгляд соціальної 

проблеми причин злочинності не можна підмінювати ні біологічними 

(генетичними) властивостями особи, ні психологічними (індивідуальними). 

Біопсихологічні фактори є тільки умовами, які сприяють або ускладнюють 

формування особистості. Самі по собі вони не визначають і не можуть 

визначати зміст поведінки, відбиваючись на формі поведінки вольових актів, 

у тому числі злочинності. Злочинцями не народжуються, а стають, і жодна 

людина від цього не убезпечена. 

Вчені-кримінологи НАВС України зазначають, що при вирішенні 

проблеми причин злочинності необхідно враховувати вихідні положення, 

порушення яких може призвести до помилкових висновків: 

причинно-наслідковий зв’язок соціальних, психологічних та інших 

явищ, що мають кримінологічне значення, є об'єктивно існуючою залежністю 

у природі й суспільстві, яка має загальний універсальний характер; 

кримінологічна специфіка не повинна підміняти закономірності власне 

причинного зв’язку; 

оскільки злочинність є явищем не лише соціальним, а й правовим, 

соціально-психологічним, вона має певні не тільки соціальні, а й інші 

причини; 

розглядати цю проблему неможливо, ігноруючи особу злочинця, який 

взаємодіє із зовнішнім середовищем, коли зовнішнє (соціальне) відбивається 

через внутрішнє (суб’єктивне) і породжує єдиний результат — злочин. Разом 

з тим включення до причинної залежності особи злочинця не повинно 

призводити до абсолютизації як її значення, так і зовнішнього впливу на неї. 

Об’єктивними умовами є соціальні суперечності, які безпосередньо не 

залежать від свідомості й волі населення, а успадковані з минулої доби, 

підтримують стан напруження в суспільстві та сприяють злочинності. До 

таких факторів належать негативні аспекти урбанізації та прогресу; 

економічні, екологічні проблеми та інші об’єктивно зумовлені труднощі 

переходу до ринкової економіки. Швидкий розвиток великих міст на 

загальному тлі руйнування сільського побуту призвів до демографічної 

диспропорції: з одного боку, перенаселення, дефіциту житла, транспортних 

та екологічних проблем у містах, з іншого — нестачі робочих рук, занепаду 

сільського господарства. До негативних наслідків урбанізації належать 

психологічні перевантаження, інформаційна перенасиченість, сурогати 

масової культури, які не сприяють моральному вдосконаленню людини. [1] 

Економічна криза в Україні призвела до безробіття й різкого 

розшарування суспільства на багатих та бідних. 
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Отже, розглянуті сучасні теорії вирішення проблеми детермінації 

злочинності мають як прихильників, так і супротивників. Проте зазначимо, 

що вчені-кримінологи при вирішенні проблеми детермінації злочинності 

надають перевагу теоріям соціологічного напряму. 
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~ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ЙОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ~ 

 

Актуальність звернення до аналізу теоретико-методологічних основ 

визначення змісту і сутності правового статусу людини і громадянина має 

загальнотеоретичне обґрунтування. Адже з позиції загальної теорії права, 

дослідження правового статусу людини і громадянина є тісно пов'язаним з 

проблемою визначення предмета права щодо правового статусу людини і 

громадянина. 

Метою дослідження є здійснення всебічного теоретико-правового 

аналізу проблеми забезпечення правового статусу людини і громадянина в 

сучасному процесі державотворення незалежної України. 

Правовий статус особи - це поняття багатоаспектне, врегульоване 

юридичними нормами, які встановлюють взаємозалежний характер зв’язку 

людини з державою: для особи - це необхідна міра її свободи; для держави - 

реалізація свого сутнісного початку як правової, демократичної організації 

суспільства. 

Щоби з’ясувати структурні елементи правового статусу особи, 

звернемось до його понятійного визначення. Становище індивіда в 

суспільстві, відображене та закріплене в основному законі, визначається як 

конституційний статус особи. Варто відмітити, що на сьогодні склалися різні 

підходи до розуміння терміну «правовий статус». 

Більшість сучасних дослідників розглядають поняття «правового 

статусу» з точки зору системи санкціонованих Конституцією, законами прав, 

свобод, обов’язків особи та її відповідальності перед суспільством. 
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Права, свободи, обов’язки, на нашу думку, виступають центральними 

елементами змістовної структури правового статусу особи, проте не 

вичерпують його. 

Враховуючи наукові здобутки фахівців у галузі права, можна дійти 

висновку, що структурними елементами конституційно-правового статусу 

виступають: права, свободи, обов’язки особи, правові принципи та юридичні 

гарантії їх реалізації, закріплені в основному законі держави. На слушність 

цієї позиції вказує назва й зміст розділу II Конституції України «Права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина». Так, суб’єктивні права 

виступають мірою дозволеної поведінки особи в державі; суб’єктивні 

обов’язки виступають необхідною мірою поведінки особи в державі; свободи 

особи - це вираз міри автономії особистості в суспільстві; правові принципи - 

керівні ідеї та засади, що визначають зміст правого регулювання статусу 

особистості; юридичні гарантії являють собою систему правових засобів 

захисту суб’єктивних прав, закріплених в конституційних актах та законах 

держави. 

Видова класифікація правового статусу особи може бути здійснена за 

ознакою громадянства: правовий статус громадянина; правовий статус 

іноземця; правовий статус особи без громадянства. 

В правах людини в понятійній та буденній формі втілені давно і 

широко відомі ідеали людства, які охоплюють всі сфери соціальності: 

свобода, рівноправність, солідарність, толерантність (терпимість), демократія 

і т.д. Але права не кінцевий етап, вони можуть переглядатися, 

удосконалюватися і т.д. 

Принципи пояснюють і доводять цінність прав людини. 

Тому принципи, що лежать в обґрунтуванні прав людини, слід 

розуміти не як застиглу догму, а як що розвивається разом із суспільством 

уявлення, яке від ідеалу до дійсності, від цінності до факту. 

Сучасне людське співтовариство поступово визначає свої пріоритети. 

У правовій сфері це, демократія, соціальна і правова держава, 

правозаконність, права людини. 

До поняття правового статусу входять такі основні елементи (вони 

складають його зміст і структуру): громадянство; загальна правоздатність; 

принципи правового статусу; конституційні права, свободи й обов’язки 

громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми. 

Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть 

у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної 

держави. 

Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб 

забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних 

потреб. 

Права людини випливають з природного права, притаманного людині 

від народження, поширюються на всіх людей, що проживають в конкретній 

державі (громадян держави, громадян інших держав, осіб без громадянства). 
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Права громадянина закріплюються за особою в силу її приналежності до 

громадянства держави (громадяни мають політичні й інші права, яких не 

мають інші особи). 

Правовий статус особи утворюється сукупністю всіх прав, свобод і 

обов’язків людини і громадянина та є основою її правового становища. 
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~ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ ~ 

 

Затвердження і забезпечення принципу верховенства права має 

особливе значення для нормального існування демократичного суспільства. В 

першу чергу, для ефективного захисту основних прав і свобод людини і 

громадянина. Разом з тим в Україні в наш час існує ряд проблем по даному 

приводу, оскільки відсутні діючі правові механізми для здійснення 

ефективного захисту конституційних прав і свобод людини, що в свою чергу 

ускладнює забезпечення принципу верховенства права. 

Звертаючись до питань забезпечення верховенства права як умови 

функціонування і розвитку сучасної правової держави, не можна не 

відзначити і цілої низки причин, які роблять її особливо актуальною для 

сучасної вітчизняної теорії держави права. Насамперед слід наголосити, що 

постаючи «фундаментальним принципом правової держави», ідея та 

одночасно вимога забезпечення верховенства права істотно видозмінює ті 

загальні механізми та форми діяльності, завдяки яким реалізуються 

основоположні функції держави. 
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Очевидно, що конституційне визнання принципу верховенства права в 

Основному Законі (нагадаємо, що ч. 1 ст. 8 Конституції України чітко та 

однозначно встановлює, що в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права) актуалізує питання про розробку нових моделей функціонування 

Української держави в умовах, коли верховенство права є одним з базових 

принципів всієї діяльності держави та її взаємодії з громадянським 

суспільством [1, 28]. 

Верховенство права — це панування права в суспільстві. Воно вимагає 

від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, 

зокрема в  закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім 

ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності. Одним із виявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 

моралі, традиції, звичаї, які легітимовані суспільством і зумовлені історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства [2, 27]. 

Важко надати якесь одне, чітке визначення цього принципу, адже 

головний його зміст полягає у забезпеченні пріоритету панування права у 

суспільстві над іншими суспільними нормативними регуляторами, яке 

розглядається з позицій доктринальних поглядів різних шкіл права (тобто 

розуміння права є плюралістичним, а тому й не може містити лише одну та 

«єдину правильну» дефініцію), унеможливлює прояв свавілля державної 

влади, забезпечує дотримання вимог справедливості, а також реалізацію 

основних прав та свобод та їх відповідні гарантії. 

Забезпечення верховенства права має стати вирішальним фактором 

діяльності держави, органів виконавчої влади та їх посадових осіб. Правовий 

стандарт взаємовідносин органів виконавчої влади і людини повинен 

виходити із сприйняття особи як такого суб'єкта, перед яким виконавча влада 

відповідальна за свою діяльність. У змісті адміністративно-правового статусу 

людини перевага має надаватися визначенню не тільки її обов'язків перед 

державою, а насамперед й прав, за забезпечення реалізації і захист яких 

держава несе відповідальність. 

Важливим надбанням є уявлення про те, що цей принцип є 

універсальним та загальним, хоча історично його розглядали тільки як спосіб 

обмеження державної влади і створення правової держави. Слушною є думка 

і про те, що єдиною справжньою силою забезпечення верховенства права 

може бути тільки громадянське суспільство [3,64]. 

Одним з основних завдань Мін'юсту було забезпечення верховенства 

права на Україні: 

1. створення досконалої законодавчої бази; 
2. судової системи; 
3. судочинства; 
4. реформування правових інститутів [4]. 

Таким чином, в правовій системі Україні необхідно внести зміни для 

більш ефективного захисту основних прав і свобод людини і громадянина і 
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тим самим забезпечити в країні реальне затвердження верховенства права. 

Внести правовий механізм, який би гарантував можливість безпосереднього 

доступу будь-якої особи в Конституційний Суд України для захисту своїх 

порушених конституційних прав і свобод. 

Забезпечення в Україні верховенства права стає останнім часом однією 

з найглобальніших проблем вітчизняної юриспруденції – як з практичної, так 

і з теоретичної сторони, що неодноразово доводить його важливість в системі 

державотворення та правотворення. Згаданий принцип належить до 

найкращих прогресивних здобутків політико-правової історії людства і 

покликаний забезпечити гуманістичний розвиток суспільства. Верховенство 

права – це панування права в суспільстві, де безпосередньо йдеться про 

визначальну роль права у стосунках між усіма учасниками суспільного 

життя, у життєдіяльності та функціонуванні як державних так і недержавних 

органів та організацій, соціальних спільнот, груп об′єднань, зрештою – усіх 

людей. 
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~ ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ~ 

 

Багатозначність поняття "поведінка" в суспільних науках значною 

мірою позначилася на його тлумаченні у правознавстві. Між іншим, правова 

наука і практика правового регулювання відносять до поведінки тільки ту 

людську активність, яка характеризується певними соціальними і 

юридичними ознаками. 

http://pravo.ua/article.php?id=10000761
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Правова поведінка – це соціально-значуща, усвідомлена поведінка 

індивідуальних чи колективних суб'єктів, що передбачена нормами права та 

тягне за собою юридичні наслідки. 

Основними рисами правової поведінки є:  

а), соціальна значущість;  

б) вираженість зовні у формі діяння (дії чи бездіяльності);  

в) свідомо-вольовий характер;  

г) регламентованість правовими нормами;  

д) властивість зумовлювати юридичні наслідки. 

Соціальна значущість є однією з основних ознак правової поведінки. 

Вона має дві форми — соціальну корисність і соціальну шкідливість 

Сутність соціальної значущості правової поведінки пов'язана з її властивістю 

впливати на стан суспільних відносин, змінювати зв'язки між суб'єктами, 

сприяти чи, навпаки, гальмувати нормальний процес взаємодії між людьми. 

Правова поведінка може впливати на взаємовідносини суб'єктів, стан 

суспільних відносин тільки за зовнішньої вираженості, якщо вона 

сприймається іншими суб'єктами, обумовлює певні зміни в соціальному 

середовищі. Правова поведінка виявляється у формі дій, що впливають на 

відносини між суб'єктами, чи у формі бездіяльності.  

Оскільки правова поведінка здійснюється суб'єктами, то вони повинні 

адекватно усвідомлювати обставини, характер поведінки і мати можливість 

здійснювати свою волю, скеровувати свої вчинки. 

З формально-юридичної точки зору соціальна поведінка є правовою у 

випадку, коли вона регламентується нормами права. Умови і ознаки 

правових вчинків можуть бути прямо описані в текстах правових документів, 

або в останніх передбачено якісь інші заходи щодо моделювання правової 

поведінки. 

Властивість правової поведінки впливати на стан суспільних відносин 

пов'язана не тільки з соціальною значущістю, але й особовим сенсом – 

реалізацією суб'єктами своїх інтересів. Тому правова поведінка тягне за 

собою для них певні юридичні наслідки. 

Однією з найважливіших форм правових наслідків є реакція держави 

на результати правової поведінки у вигляді заохочення, стимулювання, 

охорони соціальне корисних вчинків чи застосування заходів юридичної 

відповідальності за шкідливі дії. 

Правова поведінка є одним із видів юридичних фактів, тих конкретних 

життєвих обставин, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну чи 

припинення правових відносин. У цьому випадку правова поведінка 

розглядається як підвалини зміни стану правовідносин, як конкретні життєві 

обставини, виникнення яких залежить від волі людей і які описані в гіпотезах 

правових норм. Правова поведінка за своєю внутрішньою структурою 

складається з певних дій, в яких зовні виявляється ставлення суб'єкта до 

інших суб'єктів права. 

Види правової поведінки: 
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1. Правомірна поведінка – це суспільно-необхідна, бажана і 

допустима з точки зору інтересів громадянського суспільства поведінка 

індивідуальних чи колективних суб'єктів, яка полягає в дотриманні 

(виконанні, використанні) норм права, що охороняються і гарантуються 

державою. 

2. Зловживання правом – це особливий вид правової поведінки, що 

полягає у використанні громадянами своїх прав у недозволені способи, що 

суперечать призначенню права, внаслідок чого завдаються збитки (шкода) 

окремій особі, суспільству, державі. 

3. Правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливе 

неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) 

деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність. 

Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновки: Будь-яка 

юридичне значима поведінка суб'єктів права є правовою, оскільки вона 

перебуває в сфері правового впливу. Правова поведінка служить формою 

вияву свободи особи, найважливішою формою існування будь-якої 

професійної діяльності, здійснюваної в державі. Без правової поведінки не 

відбудуться правовідносин, не реалізуються права і свободи громадян, 

оскільки правова поведінка виступає як юридичний факт, що визначає 

характер поведінки: правомірна поведінка викликає виникнення 

регулятивних правовідносин, неправомірна — охоронних. 
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~ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ~ 

 

Різноманітні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, 

взаємозв’язані та становлять самодостатню цілісність. Означена властивість 

політичних явищ вкладається в поняття “політична система”. 

Кожне суспільство складається з певної кількості досить складних 

підсистем (сфер): виробничої, соціальної, духовної та політичної, до якої входять 

інститути держави і влади. Усі ці системи характеризуються притаманними лише 

їм структурою, функціями, цінностями, нормами, цілями тощо. Політична 

підсистема покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності 

всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх членів 

суспільства. Кожна з підсистем (сфер) людського суспільства може зберігати 

життєздатність і функціонувати лише за умови, що всі інші бездоганно чи хоча б 

задовільно виконуватимуть свої функції. 

Політична система гармонізує суспільні відносини, визначає механізми 

вирішення соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам. 

Політика є важливим компонентом життєдіяльності будь-якого 

суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. 

Як соціальне явище політика носить відносно самостійний характер, і її 

розвиток відбувається на основі своїх власних об’єктивних закономірностей. 

Але сутнісний аналіз цього соціального явища не може бути повним і 

зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами 

політичного простору суспільного життя. 

Тому, політична система як одна із частин або підсистем соціальної 

системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин, їхні 

елементи та взаємозв’язок між ними, функції та ін. Тобто поняття політичної 

системи дає можливість розкрити цілісність, динамізм і структуру 

політичного життя, його якісні характеристики, що визначаються насамперед 

місцем і роллю самої політики у суспільстві. 

Наукове знання про політичні системи, на сучасному етапі є 

результатом значного розвитку. Так, історично першим інститутом 

політичної системи була держава. Але в умовах нерозвиненого політичного 

життя, властивого традиційним суспільствам, діяльність політичної системи, 

по суті, обмежувалася функціонуванням державних інститутів. Правда, поряд 

існували інші формальні і неформальні об’єднання, які відігравали значну, а 

інколи і провідну політичну роль. 
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Політична система суспільства досліджувалася протягом багатьох 

століть, починаючи від Аристотеля. Але справді вагомих результатів 

пощастило досягнути лише у ХХ ст. після застосування американським 

теоретиком Д. Істоном методу системного аналізу. Це дало можливість 

вченим перейти від визначення фактів до розроблення загальної теорії, поза 

як окремі факти мають значення лише в рамках загальних моделей, які 

сприяють чіткішому уявленню про функціонування політичних систем. 

Держава є одним із найважливіших інститутів будь-якого суспільства, 

що формувався і вдосконалювався разом із розвитком людської цивілізації. 

За нинішніх умов державі не знайдено адекватного замінника, і напевне, не 

буде знайдено в найближчому майбутньому. Вона концентрує в собі владні 

відносини, які торкаються інтересів і потреб усіх членів суспільства. 

Влада – це основоположна, базова категорія науки про політику, 

наукове вивчення якої започаткував Аристотель. Політична влада обмежена 

законами, які визначають рівень сприйняття населенням історичної форми 

реалізації інтересів його панівної верстви. 

Свої функції, які забезпечують існування і розвиток країни, політична 

влада виконує з урахуванням усіх існуючих матеріальних і моральних 

ресурсів суспільства. При цьому вона постає багатофункціональним, 

багатоаспектним соціальним феноменом із багатьма вимірами. Влада мусить 

зважати на позицію (опозицію) щодо неї більшості населення країни. 

Однак у всіх своїх аспектах влада більш схильна до того, хто її має, ніж 

до того, хто є її об'єктом. Повноваження, привілеї, престиж тощо об'єктивно 

розлучають владу і маси. Влада поєднує конформізм, авантюризм, – усе те, 

що робить її неминучим злом. Тому суспільство покликане встановити такі 

фільтри на шляху до влади, які б дозволяли уникнути її негативних виявів. 

Діяльність держави в системі політичних відносин характеризується різними 

напрямами та формами її здійснення, що особливо проявляється у взаємодії 

держави з іншими суб'єктами політичної системи – націями, рухами, 

партіями, громадськими об'єднаннями, народними ініціативами тощо. 

Слід зауважити, що держава здійснює вплив на елементи ідеологічну, 

нормативну та процесуальну основи життя суспільства. Так, формалізація та 

розповсюдження політичної ідеології в суспільстві спираються на засоби 

здійснення державної влади, завдяки чому політичні ідеї набувають 

поширення, визнання, підтримки, офіційного характеру існування тощо. Як 

приклад, згадаємо історію становлення та розповсюдження в Україні 

політичних ідей формування правової держави, громадянського суспільства, 

які набули державно-владної підтримки лише наприкінці XX століття, а 

згодом стали офіційною державною доктриною, програмним елементом 

загальнонаціонального розвитку. 

Крім того, основні принципи та положення теоретичної конструкції 

правової державності, закріплені в Основному законі держави, 

конкретизуються в інших законодавчих актах, а також в ратифікованих 

Україною міжнародних документах. 
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Певну роль держави можна розкрити проаналізувавши нормативний 

блок політичної системи суспільства. Сучасна держава надає політичним 

об'єднанням можливості формуванню власної нормативної основи діяльності 

на рівні корпоративних норм, що мас велике значення для їх внутрішньо-

організаційного функціонування вироблення власних програм та перспектив 

розвитку. Необхідно зазначити, що поряд з корпоративними нормами 

функціонує значна кількість норм, які за критерієм змісту набувають 

характеру політичних. 

Як правило, це конституційні стандарти, стосовно основ державного та 

суспільного ладу, правового статусу особи, організації сфери правосуддя, 

формування влади тощо. Тому у своїй повсякденній діяльності всі учасники 

політичних відносин мають керуватися не тільки власними корпоративними 

правилами, а ще й загальнообов'язковими, формально визначеними нормами 

права, що регламентують сферу політичної діяльності. 
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~ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА ~ 

 

Сучасна юридична наука налічує безліч різних концепцій права. 

Представники різних напрямів, зокрема, виділяють такі: природно-правова, 

позитивістська, реалістична, психологічна та ін. Значною спільною рисою, 

що характеризує різноманітні сучасні концепції права, є заперечення ними 

зв'язку між державою і правом. Аналізуючи праці представників різних на-

прямів, можна дійти висновку, що право в більшості випадків вони вбачають 

як явище самостійне, яке існує автономно по відношенню до держави. Право 

найчастіше подається як категорія, породжена суспільством, що досягло 

певного рівня розвитку, яка захищає саме його інтереси, а тому, в певному 

розумінні, стоїть над державою. У цьому зв'язку одностайної критики зазнає 

концепція позитивізму за те, що вона пов'язує правотворчу діяльність тільки 
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з державою і основним джерелом права вважає закон. ЇЇ представники — Б. 

Бентам, Д. Остін, Г. Кельзен - зазнали критики за відрив права від моралі і 

розгляд права як замкненої системи, за ігнорування проблеми "чи потрібно 

виконувати поганий закон"[1]. 

Найважливіше місце серед сучасних концепцій права займають 

соціологічні теорії. Вони розглядають право в нерозривному зв'язку з 

суспільними відносинами, які є об'єктом правового регулювання. Право 

аналізується спільно з усією системою економічних, політичних і соціальних 

умов, що склалися і в яких діє та чи інша правова система. Право 

пов'язується із правосвідомістю, правовими уявленнями, різними 

соціальними нормами, з чого випливає висновок, що суд, органи 

адміністрації та громадяни не зобов'язані виконувати закон, який вважають 

недосконалим, не повинні застосовувати норми, що суперечать суспільним 

інтересам або іншим соціальним нормам і цінностям. Отже, можна 

стверджувати, що сучасна правова наука характеризується "плюралізмом" 

концепцій права, причому зміст права становлять не тільки норми закону, 

під-законних актів, судова правотворчість, а й мораль, традиції, звичаї, 

звички, етикет, правосвідомість різних соціальних груп. Норми, зокрема й 

норми закону, можуть і не виконуватись. Суддя або певний орган, 

громадянин повинні погоджувати свої дії не тільки з нормами законів і 

підзаконних актів, пріоритетним можуть бути і принципи справедливості, 

гуманізму; звичаї можуть виявитись сильнішими за закон [2]. 

Концепція природного права виникла в XVII-XVIII ст. в період 

становлення в країнах Західної Європи буржуазних суспільних відносин. 

Дана концепція право розуміння виходить із дуалізма права, тобто 

вважається, що поряд з позитивним правом, яке створене державою, існує 

вище – природне право, яке властиве сім людям від природи. Представники 

даної школи вважали, що право виникло з природи людини та існує 

незалежно від держави. Так, наприклад, Гуго Гроцій писав про те, що мати 

природного права це сама природа людини. Природне право розглядається як 

таке, що властиве всім людям, як вічне і незмінне. Саме природне право є 

критерієм оцінки права позитивного. Все, що в позитивному праві 

суперечить природному праву не повинно вважатися правом. 

Сутність нормативного підходу до визначення поняття «права» полягає 

в тому, що право розглядається як сукупність норм, встановлених та 

санкціонованих державою, які знайшли своє відображення в системі 

нормативно-правових актів. Засновником соціологічної концепції був Є. 

Ерліх, який вважав, що на противагу позитивізму право корениться не в 

законах, а в самому суспільстві. Представники цієї концепції звертаються до 

умов функціонування, дії права. Тому цей напрямок іноді називається 

функціоналізмом. Висуваючи ідею «живого права», яка створюється 

«союзами» Ерліх стверджує, що кожна організація, фабрика, банк, профсоюз, 

об’єднання підприємств створюють своє право. Засновником психологічної 

школи права, вважається Л.І. Петражицький (Україна та Росія), Г. Тарт, Л. 
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Кнепп та ін. (Західна Європа). Дана теорія виникає в 19 ст., а своє найбільше 

розповсюдження одержала на початку 20 ст. Представники психологічної 

теорії первинним в праві вважають правові переживання та правові емоції 

людини. Норма права представляє собою результат такого переживання. 

Характерною ознакою марксистської теорії права є те, що вона визнає зв'язок 

права з державою. Держава створює і забезпечує дотримання права. В праві 

виражена державна воля. За цією ознакою марксистську теорію пава іноді 

розглядають як різновид позитивізма. Однак, вольовий характер права 

зазначили ще римські юристи.  

Особливістю марксистської теорії є те, що державна воля, виражена в 

праві, має класовий характер. Це воля економічного і політичного пануючого 

класу. Плюралізм поглядів щодо розуміння поняття «право» є характерним і 

для сьогодення. Багато авторів не задовольняються розумінням права як 

системи норм, яка пов’язана з державою. Таке розуміння розглядається як 

«вузько нормативне» і недостатня з їх точки зору. Тому робляться спроби 

знайти більш широке розуміння права, яке б не зводилося до його розуміння 

як системи норм. Концепція широкого право розуміння фактично зводиться 

до того, що поняттям право охоплюється різноманітні соціальні фактори, а 

саме: природне право, ідеї, норми, суспільні відносини, правосвідомість та 

дії. Прихильниками широкого інтегративного підходу до право розуміння є 

П.С. Явіч, Л.С. Мамут, В.А. Туманов, М.І. Козюбра та ін.[2]. 

Таким чином, в юридичній науці існують різноманітні концепції права. 

Зокрема: природно-правова, позитивістська, реалістична, психологічна та ін. 

Усі наведені точки зору, характерні для різних правових шкіл, є свідченням 

того, що природа права є складною та багатогранною. 
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~ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ВИДИ ~ 

 

З розвитком цивілізації суспільство прагне упорядкувати суспільні 

відносини, в тому числі надати їм правову форму. Категорія 
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«правовідносини» дає можливість усвідомити, яким чином право впливає на 

поведінку людей. І більш того, будь-які відносини будуть носити правовий 

характер, якщо вони виникають на основі і відповідно до норм права і не 

суперечать їм. 

Серед вітчизняних вчених, публікації яких пов’язані з дослідженням 

сутності правовідносин, можна назвати таких, як: М. Г. Патей-Братасюк, О. 

Ф. Скакун, О. С. Іоффе, Ю. І. Гревцов, С. С. Алексєєв, В. М. Протасов, Л. В. 

Петрова, М. Н. Марченко, Л. С. Явич, П. М. Рабінович, О. В. Аверін, В. М. 

Селиванов, А. Г. Братко, Ю. К. Толстой, Р. О. Халфіна та інші. 

Правовідносини – врегульоване нормами права суспільні відносини, 

учасники якого є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, 

охоронюваних і гарантованих державою [1, с. 134]. 

Правовідносини - це юридичний зв'язок між його суб'єктами, основним 

змістом якої є суб'єктивні права та юридичні обов'язки і яка виникає на 

основі норм права у разі настання передбачених нормою юридичних фактів 

[2, с. 254]. 

Правовідносини – це що виникає на основі норм права взаємозв'язок, 

учасники якої (сторони) набувають суб'єктивні права і юридичні обов'язки, 

забезпечені (охоронювані) державою [3, с. 149]. 

Правовідносини – юридичний зв'язок, що виникає на основі правових 

норм між суб'єктами права, наділеними суб'єктивними юридичними правами 

і суб'єктивними юридичними обов'язками і забезпечена державним 

механізмом. [4, с. 223]. 

Правовідносини, залежно від певних ознак та критеріїв поділяють на види: 

1. За спеціально-юридичними функціями права: регулятивні 

(виникають у результаті правомірної поведінки суб’єктів і в яких поведінка 

їх учасників є правомірною); охоронні (виникають з факту неправомірної 

поведінки суб’єктів як негативна реакція держави на таку поведінку. До 

цього виду відносяться правовідносини, в ході яких відбувається 

притягнення суб’єкта за вчинене правопорушення до юридичної 

відповідальності). 

2. За рівнем індивідуалізації суб’єктів: відносні; абсолютні. 

3. За предметом правового регулювання: конституційно-правові; 

адміністративно-правові. Його специфіка зумовлена компетенцією 

правоохоронних органів, а також формами і методами їх діяльності; саме в 

адміністративно-правових відносинах правоохоронні органи виступають 

безпосередньо як органи примусу, в той же час тісно пов’язані з населенням, 

тим самим слугують у ролі інструменту формування ставлення населення до 

суб’єктів правоохоронної системи; цей вид правовідносин є основним 

змістом діяльності Національної поліції; кримінально-процесуальні [5, с. 

263]. 

Класифікацію правовідносин за предметом правового регулювання 

можна продовжувати перераховуючи існуючі галузі права. 
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4. За кількістю суб’єктів: прості, що відбуваються лише між двома 

суб’єктами (сторонами); складні, учасниками яких є три і більше суб’єктів 

(сторін. 

5. За розподілом прав і обов’язків між суб’єктами: односторонні; 

двосторонні. 

6. За характером обов’язків: активні, в яких зобов’язаний суб’єкт 

повинен вчинити певні дії, наприклад студент своєчасно повинен підготувати 

дипломну роботу; пасивні, в яких зобов’язаний суб’єкт повинен утриматись 

від вчинення певних дій, наприклад студент повинен не вчиняти дій, що 

порушують дисципліну під час проведення навчальних занять. 

7. За характером волевиявлення сторін: договірні; управлінські. 

8. За часом тривалості: короткочасні; триваючі. 

9. За субординацією в правовому регулюванні: матеріально-правові 

відносини, що виникають на основі норм матеріального права та є юридично 

первинними (наприклад, адміністративно-правові, цивільно-правові та інші); 

процесуально-правові відносини, що виникають на основі норм 

процесуального права та є похідними від матеріальних правовідносин 

(наприклад кримінально-процесуальні, цивільно-процесуальні тощо) [6, с. 

196]. 

Існують й інші критерії класифікації правовідносин. Виділення деяких 

з них має важливе теоретичне і практичне значення. Отже, правовідносини – 

це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких 

виступають як носії взаємних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, 

що забезпечуються державою. 
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~МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ ~ 

 

Механізм правового регулювання є системою правових засобів, яка 

дозволяє найбільш послідовно і юридично боротись з правопорушеннями, 

тому що окремо взяті юридичні інструменти цього в повній мірі забезпечити 

не зможуть.  

Серед вітчизняних учених, діяльність яких була пов’язана з 

дослідженням правового регулювання, можна назвати таких як: Т.Г. 

Андрусяк, С.В. Бобровник, В.В. Головченко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, М.І. 

Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, О.М. Мельник, Н.М. Оніщенко, 

М.П. Орзіх, П.М. Рабінович, С.П. Рабінович, В.М. Селіванов, В.Ф. Сіренко, 

О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученко та інші. 

На сьогодні серед науковців відсутня єдність позицій стосовно 

визначення сутності й поняття правового регулювання. Наразі 

загальноприйнятими вважаються два основних підходи до  його розуміння: 

широкий, за якого до компонентного складу правового регулювання 

належать усі форми впливу на свідомість і поведінку суб’єктів права, тобто 

передбачається застосування всіх нормативних та індивідуальних юридичних 

засобів для упорядкування суспільних відносин; вузький, за якого 

упорядкування суспільних відносин здійснюється за допомогою 

застосування виключно нормативних юридичних засобів, тобто механізму 

правового регулювання [1, с. 8]. 

Правове регулювання має власні предмет і об’єкт, перший із яких 

утворюють загальнозначущі, свідомо-вольові, стійкі, повторні 

правовідносини; другий – поведінка та діяльність суб’єктів правовідносин.  

Правове регулювання має здійснюватися в чіткій відповідності до 

вимог, тобто тими базовими положеннями, які сформульовано з урахуванням 

суспільного досвіду, специфіки об’єкта і предмета правового регулювання, 

яким повинна відповідати чинна система джерел права. Здійснення 

правового регулювання із дотриманням таких вимог надасть можливість 

досягти оптимального рівня його ефективності. 

Кінцевою метою правового регулювання є створення юридично 

оформленої моделі суспільних відносин, які входять до предмета правового 

регулювання, поведінки та діяльності суб’єктів права.  

Механізм правового регулювання утворюють: норми права і принципи 

права, об'єктивовані в законах та підзаконних нормативно-правових актах. - 

акти тлумачення права (інтерпретаційні акти); акти застосування норм права 
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(правозастосувальні акти); правовідносини, суб'єктивні права та юридичні 

обов'язки суб'єктів правовідносин. Правове регулювання являє собою процес 

послідовного використання правових засобів для розвитку суспільних 

відносин, шляхом врегулювання поведінки їхніх учасників, тобто механізм 

правового регулювання складається з ряду стадій [2, с. 515]. 

Отже, механізм правового регулювання – це система правових засобів, 

організованим найбільш, послідовним способом з метою подолання перепон, 

які стоять на шляху задоволення інтересів суб’єктів права. Категорія 

механізму правового регулювання дозволяє з’ясувати динаміку права як 

соціальної реальності, а також систему зв’язку всіх елементів, які складають 

правову надбудову. Характер зв’язків держави і механізму правового 

регулювання зумовлений нерозривним зв’язком між державою і правом. 

Саме держава, як апарат політичної влади здійснює через свої органи 

правотворчу, правозастосовну і правоохоронну діяльність [3, с. 13].  

Механізм правового регулювання – організаційний вплив правових 

засобів, які дозволяють так чи інакше досягти поставлених цілей, тобто 

результативності, ефективності. Як і будь який інший управлінський процес, 

правове регулювання прагне до оптимізації, до дієвості правової форми, яка в 

найбільшій мірі утворює режим, сприятливий для розвитку змісту корисних 

суспільних відносин [4, с. 98]. 

Для визначення ефективності дії певної правової норми беруться до 

уваги дві обставини:  

1) цілі, що ставилися при виданні даної правової норми;  

2) реально досягнуті в процесі функціонування цієї норми результати.  

До основних факторів, що забезпечують ефективність правового 

регулювання, належать: відповідність вимог норм права рівню соціально-

економічного розвитку суспільства; рівень досконалості законодавства; 

рівень правової культури громадян.  

Таким чином правове регулювання – це здійснюване державою за 

допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних 

відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток. 
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~ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ~ 

 

Держава своєю примусовою силою забезпечує охорону і безумовну 

реалізацію правових норм. Для цього в нормативно-правових 

актах встановлюються норми, які передбачають притягнення до юридичної 

відповідальності осіб, поведінка яких не поєднується з обов’язковими 

приписами. Юридична відповідальність настає в результаті порушення 

приписів правових норм і виявляється у формі до правопорушника 

застосування примусових заходів. 

Юридична відповідальність - це передбачена нормами права міра 

державного примусу, що застосовується щодо особи, яка вчинила 

правопорушення. 

До числа найважливіших ознак юридичної відповідальності, що 

визначають її сутність і характеру, відносяться наступні. 

1. Юридична відповідальність полягає в обов’язку суб’єкта 

правопорушення зазнавати несприятливі наслідки свого діяння. Для 

правопорушника юридична відповідальність означає застосування до нього 

санкцій правових норм, зазначених у них певних мір відповідальності. У 

цьому полягає його обов’язок зазнавати заходів державного примусу, які 

застосовуються на основі норм права. Вони можуть бути виражені в осуду 

правопорушника з боку суспільства і держави, визначених правообмежень, 

обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду, понести кримінальну або інше 

встановлене законом покарання і т. д. 

2. Юридична відповідальність визначається державою та 

застосовується його компетентними органами або іншими особами, 

уповноваженими на те законом. 

3. Порядок притягнення до юридичної відповідальності чітко 

регламентований законом. Найважливіші норми, що визначають процес 

залучення до юридичної відповідальності правопорушника, його права та 

обов’язки, порядок застосування у відношенні його державно-примусових 

заходів, що містяться у процесуальних нормативно-правових актах - Кодексі 

про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальному кодексі 

РФ, Цивільному процесуальному кодексі та т. д. Реалізація юридичної 

відповідальності здійснюється на основі права, конкретних санкцій правових 

норм, що передбачають відповідальність саме за це правопорушення. 

4. Підставою юридичної відповідальності являється вчинення 

правопорушення. Наявність у скоєному діянні всіх ознак складу 
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правопорушення є підставою для притягнення особи, яка його вчинила, до 

юридичної 

відповідальності. Підстава юридичної відповідальності з’являється з 

моменту вчинення суспільно шкідливого діяння, яке містить склад 

правопорушення. За одне й те саме правопорушення особа може бути 

притягнута до конкретного виду юридичної відповідальності лише один раз 

(так, наприклад, не можна двічі нести кримінальну відповідальність за один і 

той же злочин). Однак різні види юридичної відповідальності можуть 

сполучатися один з одним, і за здійснення одного правопорушення особа 

може бути притягнута одночасно до різних видів юридичної відповідальності 

(наприклад, суд ухвалив стягнути з засудженого матеріальні збитки, завдані 

злочином, а адміністрація за місцем роботи звільнило особу в зв’язку з 

вчиненням злочину - в цьому разі кримінальна відповідальність поєднується 

з іншими видами юридичної відповідальності - цивільно-правової та 

дисциплінарної). 

Залежно від характеру вчиненого правопорушення розрізняють 

дисциплінарну, адміністративне, матеріальну, цивільно-правову та карну 

відповідальність. 

Кожен з перерахованих вище видів юридичної відповідальності 

відрізняють свої специфічні риси, обумовлені тим чи іншим галузевим 

методом правового регулювання, характерні свої заходи стягнення і 

особливий порядок їх застосування. 

Дисциплінарна відповідальність - полягає в накладенні на винну 

особу дисциплінарного стягнення владою керівника організації за порушення 

трудової або іншої дисципліни. Основними дисциплінарними заходами є 

зауваження, догана, звільнення з роботи; в умовах збройних сил - 

призначення поза чергою в наряд по службі, зниження у військовому званні 

або на посаді. 

Адміністративна відповідальність - виражається в застосуванні 

судами, а також органами виконавчої влади та уповноваженими посадовими 

особами заходів адміністративного впливу до осіб, винних у вчиненні 

адміністративних правопорушень. До числа адміністративних покарань 

відносяться попередження, штраф адміністративний, адміністративний 

арешт, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, 

дискваліфікація і т. д. 

Матеріальна відповідальність - відповідальність сторін трудового 

договору за шкоду, заподіяну іншій стороні цього договору в результаті 

винного, протиправної поведінки. Матеріальна відповідальність завжди 

носить майновий характер і полягає у відшкодуванні майнової шкоди, 

завданої внаслідок неправомірних дій в процесі виконання особою своїх 

юридичних обов’язків, покладених на нього для виконання трудової або 

службової діяльності. 

Цивільно-правова відповідальність - виникає за порушення 

майнових і особистих немайнових прав громадян і організацій, невиконання 
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або неналежне виконання зобов’язань за договором цивільно-правового 

характеру. Цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні 

заподіяної шкоди у формах, передбачених санкціями цивільного права. 

Кримінальна відповідальність - державно-примусовий вплив, 

передбачене кримінально-правовою нормою і застосовується до особи, яка 

вчинила злочин, обвинувальним вироком суду. Кримінальна відповідальність 

- найбільш суворий вид юридичної відповідальності; застосовується тільки 

судом до особи, винної у вчиненні злочину, полягає в застосуванні до 

злочинця заходів кримінального покарання - найсуворіших заходів 

державного примусу, тягне за собою найбільш серйозні правообмежень. До 

числа кримінальних покарань належать штраф, виправні роботи, обов’язкові 

роботи, обмеження волі, позбавлення волі, конфіскація майна та ін 

Висновки. Юридична відповідальність в сучасному суспільстві 

спрямована на охорону правопорядку, виховання громадян в дусі поваги і 

дотримання законів, розуміння ними необхідності правомірної поведінки. 
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~ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ~ 

 

На сучасному етапі розвитку національної правової системи України, 

незважаючи на стрімке зростання ролі міжнародних договорів та визнання 

практики Європейського Суду з прав людини, зокрема його прецедентного 

права, домінуючою формою (джерелом) права України виступає нормативно- 

правовий акт.  
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Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, 

прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених 

законом порядку і формі, який містить норми права. 

Для нормативно-правових актів характерні такі специфічні ознаки:  

1) приймається тільки уповноваженими суб’єктами нормотворчості; 2) 

має визначену структуру, чітко формулює зміст правових норм; 2) має 

письмову форму і оприлюднюється в офіційних виданнях, що дає змогу 

оперативно доводити його до відома адресатів; 4) розробляється і 

ухвалюється з додержанням встановленої законом процедури; 5) може бути 

оперативно змінений і доповнений відповідно до потреб соціальної практики; 

6) є обов’язковим до виконання і містить гарантії на випадок його можливого 

порушення; 7)підлягає систематизації, яка дає можливість легко відшукати 

його в нормативно-правовому масиві. 

Проблема класифікації нормативно-правових актів є досить 

актуальною.  Головним критерієм поділу є їхня юридична сила - специфічна 

властивість нормативно-правових актів, яка відображає їхнє співвідношення і 

взаємозалежність за формальною обов’язковістю та визначається місцем 

правотворчого органу в апараті держави. Отже, виділяють: 

• закони – нормативно-правові акти вищої юридичної сили; 

• підзаконні акти  – нормативно-правові акти, засновані на законах, 

що їм не суперечать. 

Нормативно-правовий акт є уособленням цілей, які ставить перед со-

бою законодавець, втілюючи в життя ту чи іншу правову норму, що, врешті-

решт, закріплює міру майбутньої поведінки суб’єктів права. Чинність норма-

тивно-правового акту без його дії не зумовлює виникнення, зміни чи припи-

нення прав та обов’язків суб’єктів правовідносин. В свою чергу, час у праві – 

це природний фактор, з яким пов’язані різні правові наслідки: виникнення, 

зміна, припинення правовідносин 25, ст. 254. 

Дія нормативно-правового акту у часі передбачає:  

1) момент набуття нормативним актом чинності;  

Дія нормативного акта у часі починається з моменту набрання ним 

чинності – календарної дати, з якої всі суб’єкти права (органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, інші фізичні і 

юридичні особи тощо) повинні керуватися ним, виконувати і додержуватись 

його приписів.  

За загальним правилом нормативно-правові акти набирають чинності:  

• у результаті вказівки в тексті нормативного акта на календарну 

дату, з якої юридичний документ набирає сили;  

• у результаті вказівки на інші обставини, з якими зв’язується набуття 

законної сили документа (“з моменту підписання”, “з моменту 

опублікування”);  

• у результаті застосування загальних правил. За цими загальними 

правилами закони й інші нормативно-правові акти набирають сили після 

закінчення певного часу, передбаченого законом, із дня їхнього офіційного 
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оприлюднення. В Україні закон вступає в силу після 10 днів з моменту 

оприлюднення. 11, ст. 147 

• з часу, який зазначено в постанові про порядок введення закону в дію 

2) напрям темпоральної дії нормативного акта;  

Напрям темпоральної дії — показник, що визначає дію нормативного 

акта стосовно правових відносин, які виникли до і після набуття ним 

чинності.  

Загальним принципом, який визначає напрям темпоральної дії 

нормативних актів, є негайна дія, коли закон із дня вступу в дію 

поширюється на усі випадки лише "уперед"; усе, що передувало дню вступу 

закону в дію, під нього не підпадає. Це пояснюється тим, що держава, як 

правило, зацікавлена в найбільш швидкій заміні старих правовідносин 

новими, старої норми права – новою нормою.  

3) момент зупинення дії нормативного акта;  

Зупинення дії нормативного акта – тимчасове, неостаточне пере- 

ривання його темпоральної дії, що зумовлюється певними обставинами і 

здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.  

Зупинити дію нормативного акта може як орган, що прийняв його, так і 

інший орган, якщо подібні повноваження надано йому законом. Так, 

наприклад, згідно з п. 15 ст. 106 Конституції України Президент України 

зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 

щодо їх конституційності.  

4) момент припинення дії нормативного акта. 

Дія нормативного акта у часі завершується з моменту припинення його 

дії – календарної дати, з якої нормативний акт остаточно втрачає чинність.  

Традиційно в літературі наводяться такі підстави припинення дії 

нормативних актів:  

1) закінчення строку, на який вони були прийняті (наприклад, закон 

про Державний бюджет України на відповідний рік втрачає силу в 0 годин 1 

січня наступного року); 

2) зміна обставин, на які вони були розраховані (наприклад, втратили 

свій сенс і тому припинили дію акти періоду Великої Вітчизняної війни після 

її закінчення);  

3) визнання судами нормативних актів неконституційними, 

незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої 

юридичної сили (наприклад, такі рішення можуть приймати Конституційний 

Суд України);  

4) скасування нормативного акта іншим актом (найпоширеніший 

випадок). 
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~РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ В ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

ГРОМАДЯН ~ 

 

Розвиток масової правосвідомості, зріла правосвідомість і правова 

активність окремих громадян є основою верховенства права в цивілізованому 

суспільстві, фундаментом правової держави. Виховання правосвідомості 

громадян - необхідна складова частина профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю.  

Актуальне значення має пізнання ролі правосвідомості у правотворчій 

діяльності держави, у забезпеченні правомірної поведінки громадян, у 

застосуванні права державними органами і посадовими особами. Правова 

свідомість знаходить відображення в юридичних актах, впливає на сам 

процес правотворчості. У відповідності з настановами правосвідомості 

виробляються зміст і форма юридичного акту, структурні особливості норм і 

правового акта в цілому. Разом з ідеологічною частиною правова психологія 

служить початком у розробці правових актів. Правова свідомість зобов'язує в 

доступних формах викладати юридичні положення, своєчасно публікувати 

прийняті закони, інші правові акти. 

Мова правового акту та його термінологія повинні відповідати 

сформованим у суспільстві правовим уявленням, рівнем розвитку правової 

свідомості громадян. У розробці найважливіших правових актів велику роль 

відіграє масова правосвідомість народу, яка відображається в суспільній 

думці. У процесі правоформування, законодавчої діяльності держави, істотне 

значення має масове обговорення законопроектів або конкретних правових 

положень, ідей, які зачіпають інтереси народу, його благо. Правосвідомість 

допомагає дати справедливу оцінку конкретному юридичному факту, 

визначити правомірність або протиправність дій особи, оцінити зміст 

конкретного юридичного документа. Всебічне дослідження обставин справи, 

глибоке знання вимог законності дозволяють визначити суспільну небезпеку 

протиправного діяння, мотиви, якими керувалася особа, яка вчинила злочин, 
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вести рішучу боротьбу за викорінювання злочинності. Правові норми, у свою 

чергу, впливають на розвиток правосвідомості громадян, формування 

обґрунтованих, справедливих суджень, уявлень про правові вимоги, 

правових відносинах, суб'єктивних правах, обов'язках, відповідальності. 

Активна роль норм проявляється по відношенню до індивідуального і 

масовій свідомості, впливає на моральну свідомість і політичні уявлення 

громадян.  

Вплив норм права на суспільну правосвідомість проявляється в тому, 

що юридичні акти держави надають обов'язкове значення тих правових 

поглядів, які зародилися в суспільній свідомості, але ще не стали в ньому 

домінуючими. Ці погляди та ідеї в процесі наукової розробки юридичного 

акту піддаються всебічній оцінці, конкретизуються і вдосконалюються. 

Отримавши вираження в державному правовому акті, вони знаходять 

авторитет державної волі, що й стимулює їх активну роль у розвитку 

правосвідомості. 

Правові норми сприяють збагаченню та конкретизації змісту 

правосвідомості, так як вони не механічно відображають той чи інший 

правовий погляд, а конкретизують його, визначають не тільки загальні, а й 

специфічні ознаки юридичного факту, варіанти правомірної або 

неправомірної поведінки суб'єктів правовідносин. Враховуючи соціально-

політичні, економічні, духовні чинники суспільного життя, законодавець 

визначає межі правового втручання в регулювання суспільних відносин, 

може дати правову кваліфікацію тої дії, яка в громадській думці до певного 

періоду розглядалася як об'єкт моральної оцінки і не підлягала правовому 

впливу. Таким чином, правові акти здатні розширювати зміст 

правосвідомості, збагачувати його зв'язок з моральністю. Значний вплив на 

розвиток правосвідомості надає юридична наука. 
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~ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИДИ ~ 

 

Поведінка людини є одним з видів людської діяльності; вона 

спрямована не тільки на пряме задоволення різних потреб, але й спрямована 

на задоволення певних інтересів (громадських, державних, особистих, 

національних тощо). Це зовнішня система дій, яка базується на внутрішніх 

прагненнях людини, як це неодноразово підкреслювалося в юридичній 

літературі. Поведінка є соціальною і визначається як сукупність певних дій, 

які викликають зміни у навколишньому світі або в самому предметі. У цьому 

визначенні державна цінність дій суб'єкта є на першому місці. Пряме 

посилання на вивчення соціально корисної поведінки в галузі права має 

розглядатися як характерна особливість сучасної української юриспруденції. 

Це пов'язано з відродженням процесів оновлення та збагачення 

методологічних основ юридичної науки, уникнення традиційно догматичних 

інтерпретацій правових категорій, фетишизації нормативного впливу 

держави на поведінку людей, необхідності вивчення "закон у дії", в динаміці, 

розгляді всього процесу права. Підтвердження важливості вирішення 

проблем правової поведінки, виявлення законів забезпечення легітимності в 

діях громадян, розробка типології юридично значущої поведінки, її 

"стимулюючих сил", механізму забезпечення свідомого дотримання 

особистості законності Положення є також цінністю, яка має належну 

правову поведінку при вивченні найважливіших правових категорій. Така 

поведінка є необхідною інструментальною складовою багатьох концепцій 

сучасної теорії права, таких як правопорядок, правова культура та правовий 

статус особистості, соціальний механізм забезпечення прав людини та 

громадянина, реалізація правових норм тощо. Так, і саме право все більше 

оцінюється з точки зору його самореалізації в масових акціях, діях людей, їх 

легітимній поведінці. 

Формування законної поведінки людини відбувається не тільки в 

межах цілеспрямованої діяльності, але також під впливом природно-правової 

реальності. Важливо простежити прояв легітимної поведінки як 

цілеспрямованого засобу соціального відтворення людини через його 

самоствердження в сукупності соціальних відносин. 

Людська поведінка накопичує свої вольові, інтелектуальні, духовні, 

емоційні, культурні особливості. Мета, досягнення якої спрямована на 

природне і позитивне право, тому ми відзначаємо, що доцільно розглянути 

аналізовану проблему складно, з точки зору всіх доступних наукових 
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концепцій. Ця поведінка людини сприяє не лише здійсненню верховенства 

права, але й природному та правовому гармонізації суспільства, оскільки це 

наймасовіший соціальний феномен  [1]. 

Розмежування злочинної поведінки від правомірної є 

фундаментальною проблемою кримінально-правового регулювання, 

вирішення якого можливе за умови заборони здійснення певних соціально 

небезпечних дій, а також виключення злочину у разі вчинення діяння за 

певних обставин, які за рівних умов повинні бути покарані. Зрештою, 

завдяки таким установкам слід вирішити проблеми кримінальної політики в 

цілому. 

На думку В. Бачиніна [2], законна поведінка є соціально корисною 

правовою поведінкою (діями чи бездіяльністю) людини, яка відповідає 

вимогам правових норм і перебуває під захистом держави. 

Склад законослухняної поведінки - система поведінкових ознак, які 

відповідають нормам права. 

Суб'єктами правомірної поведінки є фізичні та юридичні особи, здатні 

виконувати свої права та обов'язки та несуть юридичну відповідальність. 

Суб'єктивна сторона - внутрішнє ставлення (інтерес, байдужість) 

суб'єкта правомірної поведінки до його діяльності та тих результатів, 

визначення якості дій, з яких формується поведінка, їх оцінка. 

Об’єкт правомірної поведінки - це явище оточення, на яке спрямовані 

законні дії: матеріальні та нематеріальні товари, соціальні відносини. 

Об'єктивна сторона правомірної поведінки – це зовнішня форма 

вираження законних дій: дії або бездіяльність; їх корисні результати; 

причинно-наслідковий зв'язок між діями та їх наслідками. 

Залежно від характеру правового регулювання розрізняють наступні 

види правомірної поведінки: 

Належна (соціально – необхідний вид) - закріплена в імперативних 

нормах як обов'язки і забезпечується, крім інших способів, державним 

примусом. 

Можлива (соціально допустимий вид) - визначається, як правило, в 

диспозитивних нормах як права суб'єкта, а не як його обов'язки, здійснюється 

відповідно до його волі (відсотків) і забезпечується державою. (захист 

батьківщини, виконання трудових обов'язків, дотримання правил дорожнього 

руху тощо) - бажана (участь у виборах, оскарження проти незаконних дій 

посадових осіб, одруження); - небажана (наприклад, страйк). 

З об'єктивної сторони, законна поведінка виражається в: - діях; - 

бездіяльність (наприклад, відмова обвинуваченого давати свідчення). Про 

особливості суб'єктивної сторони виділяють наступні типи законослухняної 

поведінки:  

• активна;  

• звичайна;  

• пасивна (конформістський вид);  

• маргінальна. 
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Активна законна поведінка є своєрідною законною поведінкою, яка 

полягає у цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, пов'язаних з 

реалізацією їхніх прав, обов'язків, компетенції в рамках правових норм і 

пов'язаної з додатковими витратами часу, енергії та іноді матеріальні 

ресурси. 

Традиційна (звичайна) законна поведінка є своєрідною 

законослухняною поведінкою, яка є повсякденною службою, внутрішньою та 

іншою діяльністю людини, що відповідає вимогам правових норм, стала 

звичкою і не вимагає додаткових витрат і зусиль. Необхідність поведінки 

лише легітимно стала для такої людини звичною, навіть без свідомості в усіх 

аспектах. 

Пасивна правомірна поведінка є своєрідною законною поведінкою, яка 

виявляється у бездіяльності, навмисному невикористанні суб'єктом його прав 

та обов'язків, які йому випливають: непричетність до виборів тощо. Пасивна 

позиція веде до конформістського поведінки, тобто пасивно-адаптивний, 

який не відрізняється від поведінки інших (принцип "робити те ж саме, що й 

інші") - підпорядкувати суб'єкта групам стандарти та вимоги. 

Маргінальна поведінка - це тип поведінки, який характеризується 

"проміжним" (кордоном) між законним і незаконним станом людини. 

Маргінальна поведінка людини виражається у готовності до незаконних дій у 

разі зменшення контролю за його поведінкою, але не стає антисоціальною, не 

призводить до правопорушення через юридичну відповідальність 

(наприклад, пасажир сплачує за  проїзд в автобусі тільки тому, що ввійшов 

контролер)[1]. 

Отже, типи правомірної поведінки залежно від ступеня соціальної 

значимості: 1) соціально адекватні; 2) соціально бажані; 3) соціально 

допустимі. 

Таким чином, значення законослухняної поведінки також виявляється у 

його соціальному цілі, в функціях, в соціально-нормативному просторі, 

оскільки в процесі впливу на найважливіші суспільні відносини у всіх сферах 

людського життя це (законна поведінка) сприяє їх активному розвитку. 
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~ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД, ВИДИ ~ 

 

Правопорушення є діянням у вигляді дії або бездіяльності. Дія - це акт 

активного поводження (крадіжка, бійка тощо). Воно може складатися в 

проголошенні визначених слів або скоєнні рухів. Бездіяльність визнається 

протиправним діянням, якщо по ситуації або службовому обов'язку особа 

була зобов'язана виконати будь-які дії, але не виконало їх (прогул, недбалість 

тощо). Правопорушення - це поведінка, а не образ думок. Поведінка 

виражається в таких протиправних діях або бездіяльності, в яких 

матеріалізуються суспільно небезпечні наміри правопорушника. Думки самі 

по собі не можуть бути об'єктивним критерієм суспільної небезпеки, 

протиправності і тим самим законності чи незаконності поведінки людини. 

Якщо певний образ думок, судження, що суперечать офіційній державній 

доктрині, є злочинами і переслідуються, то це свідчення тоталітарності 

держави. 

Склад правопорушення являє собою сукупність наступних елементів: 

об'єкт правопорушення, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона. 

Об'єкт правопорушення - це ті явища навколишнього світу, на які 

направлено протиправне діяння. Виділяють загальний, родовий і 

безпосередній об'єкт правопорушення. Загальний об'єкт - це суспільні 

відносини, що охороняються правом. Родовий об'єкт - група однорідних 

суспільних відносин, на які посягає правопорушник. У трудовому праві це, 

наприклад, дисципліна праці, в сімейному праві - порядок і умови укладення 

шлюбу. Родовий об'єкт правопорушення конкретизує загальний об'єкт 

зазіхання, вказуючи на певні групи суспільних відносин, які зазнали 

порушення.  

Об'єктивна сторона - це зовнішній прояв протиправності діяння. 

Об'єктивна сторона включає в себе наступні елементи: 

 а) діяння; 

 б) протиправність; 

 в) шкода, заподіяна діянням; 

 г) причинний зв'язок між діянням і шкодою. По об'єктивної боці 

можна судити про те, що сталося і який буде завдано шкоди. 

Суб'єкт правопорушення - це особа, яка вчинила правопорушення. 

Суб'єктом правопорушення визнається тільки деліктоздатна особа. 
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Суб'єктивна сторона правопорушення полягає у вині, тобто в цілком 

здорових психічно особи до скоєного правопорушення і настали наслідків. 

Виділяють наступні види вини: умисел і необережність. 

Умисел може бути прямий і непрямий. Прямий умисел проявляється в 

тому, що особа усвідомлює протиправність свого діяння і бажає настання 

суспільно небезпечних наслідків. При непрямому намірі особа знає про 

протиправність свого діяння і свідомо допускає настання шкідливих 

наслідків. 

Отже, з сказаного випливає, що діяння, які за своїми якостями не здатні 

спричинити шкоду суспільним відносинам, цінностям суспільства і окремій 

особистості, її правам і інтересам, не створюють загрози правопорядку в 

цілому чи не підривають правовий режим в тій чи іншій сфері суспільного 

життя, не можуть і об’єктивно не повинні  визнаватися правопорушеннями. 

Усі правопорушення є суспільно небезпечними або шкідливими, оскільки 

вони спрямовані проти суб’єктивних прав і свобод людини, юридичної 

особи, держави чи суспільства в цілому. 

Порушуючи чиїсь природні чи юридично закріплені права 

правопорушник наносить шкоду людям, природі, державі чи організаціям.  

Шкода буває різною: матеріальною, моральною, а іноді і дуже небезпечною, 

коли здійснюється посягання на життя чи здоров’я людини, на державну 

безпеку тощо. У зв’язку з цим кримінальні злочини є найбільш небезпечними 

серед усіх правопорушень. 

Склад правопорушення включає чотири елементи:  

1) об’єкт; 

2) об’єктивну сторону; 

3) суб’єкт; 

4) суб’єктивну сторону.  

Об’єкт правопорушення — це суспільні відносини, які охороняються 

нормами права та на які посягає конкретне правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення — це зовнішнє вираження 

протиправного діяння, яке посягає на об’єкт, що охороняється нормами 

права, завдає йому шкоди чи створює загрозу заподіяння шкоди. Тобто 

об’єктивна сторона описує як здійснене правопорушення. 

Прийнято розрізняти обов’язкові і факультативні ознаки об’єктивної 

сторони правопорушення. До обов’язкових ознак належать протиправність 

діяння, а також причинно-наслідковий зв’язок між діянням і його 

шкідливими наслідками. 

До факультативних ознак відносять місце, час, спосіб, обставини 

здійснення правопорушення і які набувають юридичного значення лише тоді, 

коли вказані в гіпотезі відповідної правової норми. 

Суб’єкт правопорушення — це фізична чи юридична особа, яка 

вчинила правопорушення.  He кожна особа визнається правопорушником, а 

лише та, що є деліктоздатною, тобто спроможна відповідати за свої діяння. 

Рівень деліктоздатності фізичної особи, на відміну від юридичних осіб, 
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деліктоздатність яких виникає з моменту їх створення, визначається законом 

з урахуванням їх віку та психічного стану здоров’я. 

Фізичні особи поділяються на громадян, іноземних громадян, осіб без 

громадянства. Існують також поняття «приватна особа», «по-садова особа», 

«службова особа», «спеціальний суб’єкт». 

Суб’єктами деяких видів правопорушення можуть бути не тільки 

фізичні особи, а й держані органи та громадські організації, але вони не 

можуть бути суб’єктами злочинів. 

Суб'єктивна сторона правопорушення — це внутрішнє психічне 

ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його негативних 

наслідків. Тобто суб’єктивна сторона описує, чому вчинене правопорушення. 

Ознаками суб’єктивної сторони є вина, мотив і мета. 

Вина може існувати у формі умислу або необережності. У свою чергу 

умисел поділяється на прямий і непрямий. 

Прямий умисел має місце тоді, коли особа усвідомлювала суспільну 

небезпеку свого діяння, передбачала та бажала настання шкідливих наслідків 

своєї протиправної поведінки. 

Непрямий умисел має місце тоді, коли особа усвідомлювала суспільну 

небезпеку свого діяння, передбачала та свідомо допускала настання 

шкідливих наслідків своєї протиправної поведінки. 
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~ВИЗНАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЮ АСАМБЛЕЄЮ ООН: КРИМУ ТА 

СЕВАСТОПОЛЯ НЕВІД’ЄМНИМИ ЧАСТИНАМИ ~ 

 

27 березня 2014 Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну 

цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. 

За резолюцію  “про територіальну цілісність України” проголосували 100 

країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, 

решта не брала участі в голосуванні[2]. 

Дане засідання Генасамблеї ООН було скликане спеціально для розгляду 

питання збройної окупації Росією території України, а саме Кримського 
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півострова[3]. Авторами цієї постанови виступили Німеччина, Канада, Коста-

Рика, Литва, Польща та Україна. Згодом до співавторства долучилася ще 

велика кількість країн, серед яких Австралія, Австрія, Бельгія, Хорватія, 

Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Швеція, Туреччина, Велика Британія, 

США, Ісландія, Італія, Японія, Норвегія та інші.[2]. Український голова МЗС 

Андрій Дещиця заявив на засіданні, що ця резолюція ставить питання про 

саму потребу існування ООН:[2].  

Резолютивна частина займає лише одну сторінку і складається з шести 

пунктів. В документі немає ані слова про засудження дій Росії. Анексія нею 

Криму не згадана взагалі. В тексті відсутня навіть чітка фраза про те, що 

Крим є невід'ємною частиною України. Проте відразу кілька пунктів 

резолюції підтверджують визнання територіальної цілісності України «у 

міжнародно визнаних кордонах». На 27 березня 2014 р. жодна міжнародна 

інституція не визнала анексію Криму та Севастополя, а тому термін 

«міжнародно визнані кордони» не дає можливості трактувати Крим інакше, 

аніж як територію України.[3] Також резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

заявляє про невизнання кримського «референдуму». 

Згідно з проектом, Генасамблея ООН[3][4] Закликає всі держави, міжнародні 

організації та спеціалізовані установи не визнавати ніяких змін статусу 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на підставі вищезазначеного 

референдуму і утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть бути 

інтерпретовані як визнання будь-якої зміни статусу. 

За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН, 

включаючи авторів постанови. «Проти» проголосували 11 країн: Росія, 

Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве, 

Венесуела.[2] 58 країн-членів ООН на чолі з Китаєм утримались під час 

голосування. При цьому китайський представник заявив, що його країна не 

бажає збільшення конфронтації.[2]  

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс 

звинуватив Росію у тиску та залякуванні країн-членів ООН. Він заявив:[5] «У 

нас є всі підстави говорити про тиск з боку Росії і досить жорсткий тиск на 

цілий ряд країн, в тому числі і на ті, що проголосували проти резолюції, але 

не тільки. А те, що багато країн не піддались на такий тиск і не голосували 

проти резолюції, це ще раз підтверджує той незаперечний факт, що Росія на 

сьогодні перебуває в міжнародній ізоляції. Росія чинила масований тиск на 

низку східноєвропейських і центральноазіатських країн, домагаючись від них 

не оголошувати кримський референдум недійсним. «Німецька хвиля» 

зазначає з посиланням на дипломатів, що Москва навіть погрожувала 

Молдові, Киргизії, Таджикистану та низці інших країн штрафними санкціями 

у випадку їхньої підтримки резолюції Генеральної Асамблеї ООН[6]. 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН носить консультативний характер, 

але на неї спиратимуться всі інші рішення. Постійний представник США при 

ООН Саманта Пауер вважає, що ухвалена Генасамблеєю ООН резолюція 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

76 
 

щодо територіальної цілісності України свідчить про те, що світ не сприйме 

анексію Криму Росією. 

Слід зазначити, що територіальна цілісність є якісною характеристикою 

території будь-якої суверенної держави, а точніше сутнісною 

характеристикою суверенної території. Л. Дюгі зазначав, що виключна 

належність території одній колективності є необхідною для існування 

держави саме тому, що інакше колективність не змогла б володіти 

політичною владою. Інакше кажучи, виключ- ність території є умовою 

політичної влади, умовою існування самої держави [7, с. 131]. На думку 

вченого, з указаних положень випливає висновок про нероздільність 

території держави. Територія становить елемент самої «особи- стості 

держави» та є нероздільною, як і ця особистість [7, с. 132]. 

Реакція політиків Заходу 
 Голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, коментуючи початок 

проведення антитерористичної операції на сході України, заявив що 

українська держава повинна діяти рішуче, аби показати, що не сприймає 

розповсюдження терористичних дій на своїй території[8]. Зокрема він 

зазначив, що Путін зупиниться там, де дозволить Україна. Тому Київ має 

взяти справи у свої руки і сам вирішувати, коли почне боротися за 

територіальну цілісність країни і які засоби він використовуватиме. Велика 

Британія Велика Британія: За повідомленням інформаційного агентства 

Інтерфакс-Україна міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг 

заявив 14 квітня, що за подіями на сході України стоїть Росія, яка хоче 

дестабілізувати країну і зірвати президентські вибори. Зокрема він 

зазначив:[9].  Не може бути жодних сумнівів, що це було заплановано 

Росією: сили, які в цьому беруть участь, добре озброєні, добре підготовлені, 

добре екіпіровані та скоординовані, поводяться так само, як і російські 

військові поводилися в Криму. 

15 квітня 2014 р. перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів 

оборони 28-ми країн-членів ЄС у Люксембурзі Генеральний секретар НАТО 

Андерс Фог Расмуссен звинуватив Росію у причетності до сепаратистських 

заворушень на сході України. Генеральний секретар НАТО зокрема заявив, 

що «поведінка Росії та події на місцях говорять самі за себе. Ми принципово 

не коментуємо дані розвідки, але я вважаю, що є очевидним, що що руки 

Росії активно причетні до цього».[10]. 

30 червня 2014 року головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Філіп 

Брідлав визнав, що Росія не лише фінансово і матеріально підтримує 

сепаратистів, але й використовує проти України вбивць-найманців у той час, 

коли регулярні російські збройні сили полегшують рух бойовиків, 

обладнання та фінансів через кордон України:Російські іррегулярні сили 

дуже активні у східній Україні. Підтримувані Росією сили активні в східній 

Україні. І російське фінансування дуже активне на сході України.[11]. 

Відповідно до Рішення від 1 березня 2014 року “Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і 
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територіальної цілісності України”. Виходячи з необхідності захисту прав 

та інтересів громадян України, суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності державних кордонів України, недопущення втручання в її 

внутрішні справи, гарантіями  зокрема слугували положення  Меморандуму 

про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, Договору про 

дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 

Федерацією від 31 травня 1997 року та Угоди між Україною і Російською 

Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, а також 

зважаючи на рішення Ради Федерації Федеральних Зборів Російської 

Федерації щодо використання збройних сил Російської Федерації на 

території України. 

 Як бачимо РФ порушила всі вище перелічені положення, хоча 

зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання  проти  

територіальної   цілісності   чи   політичної  незалежності  України,  і  що  

ніяка  їхня  зброя  ніколи  не буде  використовуватися  проти  України,  крім  

цілей  самооборони   або будь-яким  іншим  чином  згідно зі Статутом 

Організації Об'єднаних Націй. 
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~ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ ~ 

 

Реакція держави на вчинення адміністративних правопорушень  є 

однією з головних, оскільки   на сучасному етапі  реформування,  розвитку,  у 

зв’язку з наявністю певних чинників, таких як, складність  пристосування до 

змін в суспільстві, неприйняття або часткове прийняття цінностей 21 

століття, психологічна складність взаємовідносин в родині та з однолітками, 

бажання бути “кращими за інших” , прагнення популярності та ряд інших не 

менш вагомих  – дозволяє стверджувати, що вчинення адміністративних 

деліктів займає досить високі позиції, в першу чергу -  спеціальної категорії 

суб’єктів, а саме  неповнолітніх осіб.   

Дослідженням питання щодо  попередження девіантної поведінки 

неповнолітніх займаються на міжнародному рівні. Восьмий Конгрес 

рекомендував Генеральній Асамблеї ООН прийняти Керівні принципи 

Організації Об’єднаних Націй  для попередження злочинності неповнолітніх, 

які згодом були прийняті в Ер - Рияді і затверджені Генеральною Асамблеєю 

у резолюції 45/112 від 14 грудня 1990 року. У даному документі 

підкреслюється, що профілактика правопорушень серед неповнолітніх є 

найважливішим аспектом попередження злочинності в цілому. І для 

превенції необхідно усунути чинники, які негативно впливають на 

нормальний розвиток підлітків{1} 

Проблематика  адміністративної відповідальності досліджувалася 

багатьма українськими науковцями, в цілому а саме:  О. В Кузьменко; В.Б 

Авер’янов; В.К Колпаков; С. Г Стеценко, О. Горбач та інші.  

Але дослідження відповідальності неповнолітніх недостатньо 

представлена в наукових працях, зокрема більшу увагу приділено превенції 

правопорушень, які вчиняються особами з 14 до 16 років 

 Як свідчать окремі дослідження вчених, адміністративна 

відповідальність в державі провадиться через певний механізм, який 

складається з нормативного та інституційного компонентів. До нормативного 

слід віднести нормативно-правові акти, на базі яких безпосередньо 

провадиться адміністративна відповідальність  загальних  та спеціальних 

суб’єктів, заходів превенції та особливості виправлення девіантних осіб.   До 

останньої категорії слід віднести органи та їх посадових осіб , які в силу 
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своїх  повноважень, закріплених на законодавчому рівні  здатні 

застосовувати та забезпечувати виконання заходів адміністративного 

примусу, а саме заходів впливу на осіб, які в силу недосягнення певного віку 

не можуть нести адміністративну відповідальність на загальних підставах, 

впроваджувати профілактичну діяльність задля поліпшення ситуації.  

Під профілактикою правопорушень серед неповнолітніх слід розуміти 

діяльність органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, 

спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

неповнолітніми правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку 

окремих  дітей на території України, в її окремому регіоні, сім’ї, на 

підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності та за 

місцем проживання. {2}  

За вчинення адміністративних проступків до неповнолітніх 

застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1  Кодексу України 

про адміністративні правопорушення( далі КУпАП)  Варто зауважити, що 

КУпАП, прийнятий у 1984 році, зазначена стаття була введена в дію Законом 

України “ Про внесення змін і доповнень до КУпАП №244/94-ВР від 15 

листопада 1994 року {3 }  у зв’язку з прийняттям Закону України “ Про 

сприяння соціальному становищу та розвитку молоді в Україні” від 05 

лютого 1993 {4 } 

Законодавством України передбачено інститут  заміни особи, яка буде 

нести відповідальність за вчинений проступок, який закріплено статті 184 

КУпАП  у випадках, коли йде мова про вчинення правопорушень у віці від 14 

до 16 років , може настати адміністративна відповідальність у виді 

накладення штрафу на батьків або осіб які їх замінюють у розмірі від трьох 

до пяти неоподаткованих мінімум доходів громадян. 

  В.Б Авер’янов  вважає, що особливістю відповідальності неповнолітніх 

осіб є те, що після вчинення адміністративного правопорушення 

застосовуються не зазначені в статті 24 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення стягнення, а заходи впливу, передбачені статтею 24-1 

КУпАП прохання, тобто вони є особливим видом заходів адміністративного 

примусу, які в свою чергу є належною реакцією на вчинений проступок та 

містить в своєму складі елементи покарання, які  відрізняються від інших 

заходів.  

Згідно статті 24-1 КУпАП до неповнолітніх правопорушників 

застосовуються наступні заходи впливу: зобов’язання публічно або в іншій 

формі просити вибачення у потерпілого; попередження; догана чи сувора 

догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за згодою, 

а також окремим громадянам на їх прохання. {5} 

 Зобов’язання публічно або в іншій формі просити вибачення у 

потерпілого є найменш суворою мірою впливу та застосовується органами 

адміністративної юрисдикції у випадках, коли є впевненість в тому, що 
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неповнолітній в повній мірі усвідомив неправомірність свого вчинку, 

суспільну шкідливість та покаявся в скоєному.  

Попередження відноситься до більш суворих заходів і застосовується з 

метою припинення протиправної поведінки, недопущення подібної 

поведінки у майбутньому. Як правило здійснюється у формі профілактичної 

бесіди з неповнолітнім у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Іноді 

має місце письмового оформлення.  

Догана чи сувора догана – це захід морально-психологічного впливу, 

який використовується у випадках, коли неповнолітня особа систематично не 

виконує встановлених правил поведінки, здійснює активну діяльність 

антигромадської форми.  

Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання – цей вид заходу слід 

відносити до відповідальності батьків чи осіб які їх замінюють, аніж до осіб, 

які не досягли певного віку. Оскільки полягає в покладенні на перших 

обов’язки виховання останніх та контролю за її поведінкою. Особливістю 

цього заходу є те, що органи адміністративної юрисдикції не встановлюють 

строків нагляду. З огляду на практику такий нагляд провадиться протягом 

року з дня вчинення делікту.  

Однак, беручи до уваги статтю 13 КУпАП слід зазначити що існує перелік 

правопорушень , за вчинення яких  застосовується  відповідальність на 

загальних підставах, але з  урахуванням характеру вчиненого 

правопорушення та особи правопорушника до зазначеної групи осіб  як 

альтернатива, на розсуд правозастосовника  можуть бути застосовані заходи 

впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП, за виключенням осіб, які вчинили 

правопорушення передбачене статтею 185 КУпАП , а саме - злісна непокора 

законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця(  ст.185)    

Це такі правопорушення як:   незаконні операції з наркотичними засобами 

без мети збуту у невеликих розмірах ( ст.44) ; дрібне викрадення чужого 

майна (ст.51); порушення правил дорожнього руху (ст. 121-127;  ч 1-3 ст 130, 

ст 139 ); Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами  (ст.156); дрібне 

хуліганство ( ст 173); Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або 

з порушенням установленого порядку ( ст 174); правопорушень 

передбачених статтями 190-195.  

Особливе місце серед заходів впливу на особу, що застосовується 

займає норма, закріплена у статті 40 КУпАП- покладення на 

неповнолітнього, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, 
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а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування 

заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

Застосування заходів впливу належить виключно до компетенції суду.  

Враховуючи вище викладене,  беручи до уваги вік  та стан  в якому 

перебувають неповнолітні,  визначені як особливі суб’єкти адміністративної 

відповідальності –  вважаємо, що  першочергово необхідно звернути увагу на 

вдосконалення інституту відповідальності та превенції , оскільки рівню 

латентної злочинності серед молоді  на наш погляд приділено недостатню 

увагу в умовах нестабільної ситуації в державі. Важливим в даному питанні є 

винайдення більш ефективних методів впливу саме на свідомість осіб, цього 

можна досягти методом контролю та взаємодії  чотирьох сторін: перше - 

батьків ; друге - виховного складу навчальних закладів та групи психологів, 

третє - органами та службами у справах дітей; четверте -  окремими 

підрозділами Органів Внутрішніх Справ. Одним з напрямів роботи яких буде 

підвищення протидії та боротьби з девіантною поведінкою цієї групи осіб 

шляхом проведення   заходів культурно-освітнього спрямування. 

  Виховання неповнолітніх осіб в дусі  додержання законності, 

дотримання процесуальних норм, належного психологічного ставлення та 

оцінки вчинених проступків , невідворотності настання караності за вчинене, 

поваги до правопорядку. Забезпечення реалізації права на захист як в 

судовому так і позасудовому порядку.  

Відновлення  курсу на європейський простір, активізувало потребу в 

удосконаленні існуючої системи реакції України щодо правопорушень 

вказаної вікової категорії відповідно до сучасних міжнародних норм та 

відповідності до законодавства Європейських країн щодо захисту 

неповнолітніх, адже це нерозривно пов’язано з питанням, що виникає в сфері 

законності. 

В процесі взаємодії  вітчизняних органів, установ, організацій, шляхом 

обміну досвідом та створенням нових дієвих механізмів, програм та норм із 

закордонними партнерами сприятимуть поліпшенню ситуації. 

Також, на нашу думку доцільно порушити питання про  зниження віку, 

з якого можуть застосовуватись  окремі заходи впливу, доповнивши цю 

систему заходів положеннями, основною метою яких буде саме  достатній 

психологічний вплив на конкретну особистість. Це пояснюється  анатомічно-

фізіологічною перебудовою, індивідуально-психологічною соціально-

психологічною систем періоди, яких починаються з підліткового віку, які 

тягнуть за собою прискорення окремих змін ,  впливаючи на психіку та 

особистість у цілому, на самооцінку та систему уявлень про самого себе, 

рольову поведінку, зародження засад спрямованості особистості. Одним з 

компонентів спрямованості є оточення, в якому перебуває малолітній,  його 

вподобання, та використання вільного часу. Здійснюється початкове, 

самовизначення життєвих планів різноманітних сфер розвитку.  

 Формування цього періоду починається як правило з  10-11 років.  
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З огляду на це, варто приділити більшу увагу нормативному визначенню 

мети та структурі  цих заходів впливу, правовим наслідкам  реалізації, 

передбачити  детальний механізм впровадження заходів  виховного впливу 

до осіб, які досягли 10 років. 

 Сприяти  розширенню різноманітності адміністративних заходів, що в 

подальшому дозволить забезпечити диференційований підхід при обранні 

конкретного стягнення, застосування покарання для кожного 

правопорушника залежно від індивідуальних обставин вчиненого делікту та 

психологічного стану, в якому знаходиться правопорушник.  

Також розробити   систему контролюючих органів, за новими нормами 

європейського спрямування, на яких буде покладено забезпечення реалізації 

зазначених заходів та контролю за їх дотриманням.  
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~АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ~ 

 

           Дана тема є актуальною  на протязі тривалого часу, починаючи з 

прийняттям  Кримінального кодексу 2001 року, саме тоді були внесені зміни 

до статей, які стосуються необхідної оборони, було надано визначення 

необхідної оборони,  у зв’язку із останніми подіями в зовнішній політиці 

України, а саме Євроінтеграції, дане питання постає особливо гостро, адже 

воно безпосередньо стосується питання про правомірний захист законних 

прав особи від неправомірного посягання з боку іншої особи. 

          В своїй статті я намагаюся висвітлити  проблеми необхідної оборони, 

які є актуальними в сьогоденні. 

Згідно до ст.1 Конституції України: «Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава» [1, 5] , отже держава повинна 

надати всі необхідні умови для нормального розвитку суспільства, захистити 

права і свободи людини і громадянина, стаття 3 Конституції України 

закріплює  те, що «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [1, 5], тому питання їх захисту є пріоритетним напрямком 

української держави, в тому числі і в кримінально-правовому напрямку, тому 

питання  необхідної оборони гостро постає перед усіма і по сьогоднішній 

день.   

Реальність полягає в тому, що жодна держава світу не в змозі повною 

мірою власними силами гарантувати безпеку людині тому громадянам 

надається право захищати свої права та життєво важливі інтереси через 

інститут необхідної оборони. 

Право необхідної оборони закріплюється в статті 27 Конституції  

України: «Кожна людина має невід'ємне право на життя. [1, 10], 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.» [1, 8], Утіленням конституційних 

положень про право особи захищати своє життя та здоров'я, а також життя та 

здоров'я інших людей від протиправних посягань є інститут необхідної 

оборони, передбачений чинним Кримінальним кодексом України  у статті 36 

«Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння» [2,14] . 

Кожна особа має право на необхідну оборону від суспільно небезпечного 

посягання незалежно від можливості уникнути його або можливості 

звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.  
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Правила необхідної оборони дають кожній особі право захищати від 

суспільно небезпечного посягання не тільки власні охоронювані законом 

права та інтереси, але й інтереси іншої особи, а також інтереси суспільства та 

держави. При такому правомірному захисті тому, хто посягає, може бути 

заподіяна шкода, зокрема й тяжка. Захищаючи зазначені в КК України 

інтереси, особа може спричинити тому, хто посягає, навіть смерть.  Серед 

науковців існує точка зору, що спричинення шкоди у межах необхідної 

оборони може розглядатися як суспільно корисне явище. Деякі автори 

розглядають спричинення шкоди при необхідній обороні без перевищення її 

меж як суспільно нейтральну поведінку. За загальними  правилами, 

спричинення шкоди в межах необхідної оборони виключає злочинність 

діяння. 

Проте  законом про кримінальну відповідальність у двох статтях 

передбачено випадки, за яких при заподіянні особі тяжкої шкоди при 

перевищенні меж необхідної оборони кримінальна відповідальність повинна 

мати місце: стаття 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця» та стаття 124 «Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у 

разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця» . [2, 14]  

Наявність вказаних статей у Розділі ІІ Кримінальний кодекс України 

«Злочини проти життя та здоров'я особи» як єдиних підстав для 

відповідальності за перевищення меж необхідної оборони є проявом 

гуманності закону про кримінальну відповідальність, пріоритету життя та 

здоров’я особи в державі та гарантією захисту державою життя та здоров’я 

навіть тієї особи, яка вчинила суспільно небезпечне посягання. 

Оскільки кримінальна відповідальність за заподіяння тяжкої шкоди 

передбачена лише статтями 118 та 124 ККУ, офіційна статистика щодо таких 

злочинів повинна бути досить низькою, проте динаміка реєстрації злочинів, 

передбачених аналізованими мною статтями, вказує на хоча й незначне, 

проте щорічне збільшення їх показників. Загалом в Україні уже  десятки 

років ситуація з кількістю випадків з притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб за спричинення тяжкої шкоди при перевищенні меж 

необхідної оборони залишається вкрай складною.  

Згідно офіційних статистичних даних, органами внутрішніх справ 

зареєстровано злочинів проти життя та здоров’я особи лише у  у 2015 році – 

51547, у січні-травні 2016 році – 31808. Серед них, як умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця (стаття 118 ККУ), обліковано у 2015 

році – 31, у січні-травні 2016 року – 14 справ. Направлено до суду з 

обвинувальним актом у 2015 році – 23, у січні-травні 2016 року – 8 справ; 

про звільнення від кримінальної відповідальності у 2015 році – 0, у січні-

травні 2016 року – 0 справ. Серед вказаних справ кількість правопорушень 

вчинено особами, які раніше вчиняли правопорушення, у 2015 році – 8, у 
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січні-травні 2016 року – 0; у стані алкогольного сп’яніння у 2015 році – 10, у 

січні-травні 2016 року – 1. [1, 8] 

Проблемам необхідної оборони та її перевищення в науці і практиці 

завжди приділялась пильна увага. Зокрема дане питання досліджували: М.І. 

Бажанов, Ю.В. Баулін, О.М. Костенко, М. Й. Коржанський, А.А. 

Піонтковський,  М.І. Якубович, А.Ф. Коні  та інші. 

Зокрема Ю.В. Баулін зазначає, що у захисті правоохоронюваних 

інтересів у формі необхідної оборони можуть також брати участь не тільки 

приватні, але й спеціально уповноважені особи (в даному випадку 

працівники правоохоронних органів). В таких випадках такі дії приватних 

осіб повинні оцінюватися згідно з  правилами необхідної оборони, а 

спеціальних суб’єктів – у відповідності до вимог щодо виконання 

службового обов’язку [3, 241]. 

В теорії кримінального права не існує визначення поняття «межа 

необхідної оборони». Визначення цього поняття намагалися дати багато 

вчених, зокрема Ю.В. Баулін, який зазначав, що «межею необхідної оборони 

визнається заподіяння посягаючому шкоди, яка відповідає небезпечності 

посягання або обстановці захисту» [3, 248]. 

Зважаючи на те що існує також так званий «людський фактор», тобто 

кожна людина є індивідуальною, в тому числі і в психічному плані, тому і 

кожна людина буде по-різному діяти в однакових обставинах. 

Посягання – це певна екстремальна життєва обставина, яка викликає 

психо-емоційне напруження, як наслідок людина втрачає можливість 

правильно оцінити обстановку, стає проблематично надати відсіч 

неправомірним діям нападника і не порушити при цьому меж необхідної 

оборони, які ж в свою чергу не закріплені на законодавчому рівні. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн щодо застосування інституту 

необхідної оборони можна зробити висновок, що необхідна оборона 

визначається як правомірна поведінка, необхідна для захисту громадян, 

суспільства та держави від суспільно небезпечних посягань. 

У державах далекого зарубіжжя заподіяння особі, яка здійснює 

посягання смерті при перевищенні меж необхідної оборони здебільшого не є 

караним. 

В країнах СНД відповідальність за перевищення меж необхідної 

оборони зберігається. 

Висновки. Як я вже зазначав в статті,  на  даний момент питання 

необхідної оборони є досі актуальним і на законодавчому рівні воно не 

достатньо врегульоване, існують певні розбіжності щодо необхідної оборони 

у різних науковців, не існує чіткого визначення поняття «меж необхідної 

оборони», тому для вирішення цього питання необхідно чітко їх визначити, 

також необхідно врахувати той фактор що кожна особа є унікальною і по-

різному буде діяти в ситуації суспільно небезпечного посягання, надати 

більш широкий спектр дій особі, на яку здійснюється суспільно-небезпечне 

посягання, адже  правопорушники розуміють, що якщо їм будуть чинити 
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супротив і завдадуть шкоди то їхні права також будуть захищатись,  якщо 

буде певний страх, він буде породжувати сумніви у нападників, таким чином, 

на мою суб’єктивну думку, зменшиться кількість правопорушень, а також 

правопорушень, що пов’язані з перевищенням меж необхідної оборони. 
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~КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ~ 

 

Необхідність забезпечення ефективної охорони авторського права і 

суміжних прав для України зумовлена обраним шляхом побудови 

цивілізованих ринкових відносин, її прагненням до інтеграції у європейське 

та світове співтовариство. Злочинність у сфері авторського права і суміжних 

прав, яка отримала назву інтелектуального піратства, характеризується 

високим рівнем латентності, використання нових технологій забезпечує 

одержання злочинцями значних прибутків. З кожним роком завдяки 

цифровим технологіям та можливостям світової мережі Інтернет порушники 

прав інтелектуальної власності впроваджують у життя нові способи 

порушення майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав. 

Визначні досягнення бурхливого науково-технічного прогресу, який 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2292-19
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спостерігається починаючи з 60-х років ХХ століття, дозволяють будь-якій 

особі без особливих зусиль і затрат використовувати об’єкти права 

інтелектуальної власності без відома їх авторів або правовласників.  

Внаслідок невідповідних до європейських норм способів боротьби з 

кримінально-караними порушеннями прав інтелектуальної власності, 

Україна протягом багатьох років потрапляє до переліку десяти держав світу, 

з найвищим рівнем піратства щодо програмного забезпечення, 

аудіовізуальних творів, фармацевтичних засобів. За різними оцінками частка 

контрафактної продукції на вітчизняному ринку об’єктів авторського права і 

суміжних прав становить від 60 до 90 відсотків. Значні обсяги порушення 

авторського права і суміжних прав сприяють посиленню правового нігілізму 

населення, оскільки є показовим прикладом зневаги до закону з боку 

правопорушників та неспроможності правоохоронних органів держави 

подолати це негативне явище [7, С.78]. Значною мірою ця обставина 

спричинена низьким рівнем правової культури громадян, які свідомо 

використовують об’єкти, виготовлені та розповсюджені з порушенням прав 

інтелектуальної власності. З іншого боку, відсутність у практичній діяльності 

правоохоронних органів методичних рекомендацій щодо використання 

спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері інтелектуальної 

власності призводить до труднощів у протидії таким порушенням. 

 Високий рівень злочинності проти авторського права і суміжних прав, 

крім заподіяння матеріальної шкоди, призводить також до сповільнення 

темпів розвитку науки і мистецтва, підриву інтелектуального потенціалу 

держави, ускладнення зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних 

відносин України з іншими державами.  

Реалізація конституційних положень щодо гарантії свободи 

літературної, художньої і наукової творчості, захисту інтелектуальної 

власності, прав авторів продуктів творчості, належних їм моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності, забезпечуються у порядку встановленому 

цивільним законодавством, законами про адміністративну та кримінальну 

відповідальність. 

Одним з найбільш ефективних засобів охорони прав інтелектуальної 

власності має стати кримінальна відповідальність за його порушення, яка 

встановлена ст. 176 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2, 

ч. 1 ст. 176]. Однак, недостатнє використання державою засобів кримінально-

правового впливу до осіб, які скоюють злочини у сфері авторського права і 

суміжних прав, залишається однією з основних причин все ще високого рівня 

поширення контрафактних примірників творів, комп’ютерних програм, баз 

даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення. 

На труднощі у застосуванні ст. 176 КК України у повсякденній 

діяльності правоохоронних органів вказує та обставина, що законодавець 

впродовж доволі нетривалого часу дії КК України 2001 року двічі вносив 

зміни до вказаної норми закону про кримінальну відповідальність. У свою 
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чергу, матеріали судово-слідчої практики засвідчують, що причинами 

неефективності кримінально-правової боротьби з порушеннями авторського 

права і суміжних прав є також недостатньо чітке викладення диспозиції ст. 

176 КК України, що породжує різні підходи до кваліфікації порушень 

авторського права і суміжних прав, як в теорії кримінального права, так і у 

діяльності правоохоронних органів [7, С. 78].  

Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 176 КК України, є 

майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав, оскільки лише 

порушенням цих прав може бути заподіяна матеріальна шкода. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 176 КК України, є об’єкти 

авторського права і суміжних прав – твори науки, літератури і мистецтва, 

комп’ютерні програми і бази даних, виконання, фонограми, відеограми та 

програми мовлення. 

У перших двох і четвертій його частинах ним є твір науки, літератури, 

мистецтва, комп'ютерна програма, база даних, виконання, фонограма і 

програма мовлення, у третій - тільки виконання, фонограма і програма 

мовлення [8, С. 123]. 

Твір - це оригінальний, як обнародуваний, так і необнародуваний, 

продукт творчої праці вченого, письменника, художника тощо. До творів 

належать: літературні письмові твори (книги, брошури, статті, комп'ютерні 

програми тощо), їх сценічні обробки, а так само обробки фольклору, 

придатні для сценічного показу; лекції, проповіді та інші усні твори; музичні 

і драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для 

сценічного показу; аудіовізуальні твори; скульптури, картини, інші твори 

образотворчого мистецтва і фотографії; твори архітектури; твори 

прикладного мистецтва. 

Комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, 

схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку 

читає машина, і які приводять її у дію для досягнення певної мети або 

результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну 

програму, виражені у вихідному або об'єктному коді, включаючи підготовчі 

матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки 

комп'ютерної програми [5, С. 7]. 

База даних - це сукупність даних, матеріалів або творів у формі, яку 

читає машина. 

Фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших 

звуків [6, С. 43].  

Об’єктивна сторона будь-якого злочину характеризується наявністю 3 

складових: 

- суспільно-небезпечне діяння; 

- суспільно-небезпечні наслідки; 

- причиновий зв’язок між діяннями та наслідками. 

Суспільно-небезпечне діяння: 
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1) незаконне відтворення творів науки, літератури, мистецтва, 

комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення;  

2) незаконне розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, 

комп'ютерних програм і баз даних, а також виконань, фонограм і програм 

мовлення на аудіота відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;  

3) незаконне тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на 

аудіота відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;  

4) інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, 

об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або 

суміжні права. 

Відтворення - це виготовлення одного або більше примірників твору в 

будь-якій матеріальній формі, а також запис твору для тимчасового чи 

постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку читає 

машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору. 

Тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації означає їх відтворення на 

вказаних носіях. 

Розповсюдження твору передбачає його поширення шляхом продажу, 

відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат та іншої 

передачі до першого продажу примірників твору. 

Під іншим використанням чужих творів, комп'ютерних програм і баз 

даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право 

або суміжні права, слід розуміти, зокрема: публічне виконання і публічне 

сповіщення творів; публічний показ; будь-яке повторне публічне сповіщення 

в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється 

іншою організацією; переклади творів; переробки, аранжування та інші подібні 

зміни творів; здачу в найм після першого продажу. Слід мати на увазі, що автор 

має право дозволяти або забороняти використовувати свій твір й іншими 

способами, але за винятком випадків, визначених законом [4, С. 88].  

Оскільки законодавець не розкриває поняття матеріальної шкоди у 

розумінні наслідків ст. 176 КК України, це ускладнює правильне 

застосування цієї норми органами досудового слідства та суду. У чинній 

нормі про кримінальну відповідальність за порушення авторського права і 

суміжних прав під матеріальною шкодою необхідно розуміти вартість 

порушеного майнового права автора, виконавця, виробника фонограми, 

відеограми, організації мовлення.   

Суб’єкт вказаного злочину - осудна фізична особа,  яка досягла 

шістнадцяти років до дня вчинення злочину.  Також суб’єктом злочину, 

передбаченого ст. 176 КК України, може бути також і сам автор продукту 

творчості у випадку порушення ним раніше відчуженого іншій особі 

майнового права на твір, комп’ютерну програму, базу даних, фонограму, 

відеограму, програму мовлення. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим 

умислом.  
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Кваліфікуючими ознаками злочину, згідно з ч. 2 ст. 176 КК, є: 

а) вчинення його службовою особою з використанням службового 

становища; 

б) вчинення його організованою групою;  

в) заподіяння матеріальної шкоди в особливо великому розмірі [2, ч. 3 ст. 176]. 

Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її  

розмір у двісті та більше разів перевищує прожиткового мінімуму, а 

завданою в особливо великому розмірі, якщо її розмір у тисячу і більше разів 

перевищує прожиткового мінімуму (примітка до ст. 176 КК). 

Проаналізувавши ст. 176 КК України, вважаємо, що порушення 

авторського права і суміжних прав помилково поміщено у розділ V 

Особливої частини КК України «Злoчини прoти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина», оскільки об’єктом злочину є 

суспільні відносини в сфері охорони права інтелектуальної власності, яке 

неможливо визнати особистим правом людини і громадянина у вузькому 

його розумінні. На сьогодні ст. 176 КК України захищає інтереси, переважно, 

юридичних осіб, яким належать майнові права на комп’ютерні програми, 

музичні та аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, програми мовлення, 

тощо. Видається за доцільне об’єднати ст. 176, а також ст. 177, 2031, 229, 

231, 232 та 2321 КК України в окремий розділ Особливої частини кодексу, 

назвавши його «Злочини проти інтелектуальної власності» [3, С. 60]. 
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~СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СВОБОДА СЛОВА» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ СОЦІУМУ ~ 

 

Розширення меж і відкритість інформаційного простору не позбавлена 

проблем, які й визначають актуальність нашого дослідження. Так, досить 

гострою відчувається на сьогодні проблема відповідальності за зловживання 

свободою слова, врегулювання прав та обов’язків громадянина у цій сфері, як і 

власне викривлене розуміння сучасниками категорії «свобода слова». 

Інтенсивний та часто неврегульований інфообмін призводить до нівелювання 

аксіологічного виміру цієї категорії, що нерідко призводить до 

інформаційного свавілля [1]. Останнє, своєю чергою, напряму пов’язане з 

визначенням векторів інформаційної політики держави, ціннісним 

наповненням її ідеології як підвалини  подальшого успішного розвитку. 

Зазначене, безперечно, спонукає до осмислення проблем і тенденцій 

подальшого розвитку свободи слова в сучасних умовах, віднайдення 

найбільш адекватних шляхів стабілізації інформаційних процесів у цій сфері, 

чим і підтверджується актуальність наших наукових пошуків.  

Свобода слугує своєрідним політичним киснем засобів масової 

інформації, без якого вони не можуть нормально функціонувати й належно 

виконувати свою суспільну функцію. Щоправда, в теорії української 

журналістики проблема свободи слова, свободи засобів масової інформації, 

свободи журналістської діяльності є нині одним із найбільш дискусійних 

питань. На практиці розуміння свободи слова також неоднозначне. Це 

пов’язано з теоретично-правовою невизначеністю, політичною 

заангажованістю, несформованістю ідеологічних засад будівництва держави, 

внутрішньою культурою, інтелектом, світоглядом людини тощо [2]. Дійсно, 

категорію «свобода слова» нині сприймають неоднозначно.  Передусім, її 

трактують як здатність вільно поширювати власні думки в соціумі, що 

сприятимуть у подальшому масовому пробудженню національної думки. Не 

дивлячись на цю дещо ідеалізовану дефініцію, слід зазначити, що існують і 

негативні аспекти її впливу на суспільство. Водночас розкриття сутності 

вказаного поняття на сучасному етапі розвитку соціуму можливе за умов 
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дослідження позитивних і негативних аспектів цього терміна, встановлення й 

аналізу наслідків вищезгаданих аспектів свободи слова в сучасному світі [3].  

Цілком закономірно, що більшість громадян України сприймають 

свободу слова як те, що відповідає інтересам української нації, допомагає 

навести лад у країні, осягнути всі моральні цінності та принципи, здатні 

формувати правосвідомість громадянина. Таке твердження виглядає дещо 

утопічним. Так, у сучасних умовах свобода слова здебільшого передбачає 

приховане маніпулювання засобами масових інформацій людьми, надмірний 

вияв самодозволеності й свавілля задля отримання певної вигоди. Завдяки 

мас-медіа відбувається сліпе нав’язування думок окремому прошарку людей, 

що сліпо вірять у сказане з екранів. Особливо цікавим є те, що кожна 

програма на телебаченні ставить за мету «по-своєму» впливати на людину, 

дотримуючись певних пропагандистських напрямів. Наслідком цього 

процесу є численні конфлікти в соціальній сфері, а що найголовніше – 

негативний вплив на становлення особистості, не здатної критично 

осмислювати негативні тенденції інфообміну.  

Неможливо не звернути увагу на те, що більшість громадян 

схиляються до принципу «Мене це не стосується». Це призводить до масової 

деградації суспільства. Більше того, під закликом «свобода слова» 

поширюються сексуальна пропаганда та викривлені ідеї гендерної рівності, 

що наразі є неактуальними всіх європейських країнах. 

Попри негативні аспекти, слід зазначити, що феномен свободи слова є 

однією з найбільш важливих засад кожної демократичної держави. Дійсно, 

ця категорія є невід’ємним фундаментом демократії [4]. 

Отже, неоднозначне сприйняття змісту поняття «свобода слова» в 

сучасних умовах є причиною не лише неоднозначного його сприйняття, а й 

численних спекулювань у зазначеній сфері, використання маніпулятивних 

технологій та інших негативних тенденцій. На сучасному етапі розвитку 

суспільства термін «свобода слова» набрав дещо викривленого значення. Це 

переростає в глобальну проблему держави, адже сучасники здебільшого не 

розрізняють важливі питання сучасного дискурсу й ті, які можна залишити 

поза увагою. Водночас важливо враховувати, що свобода слова характеризує 

кожну державу як демократичну, а отже, вивчення сутності цього питання 

має слугувати пріоритетним завданням не лише наукової спільноти, а й 

практиків, передусім представників владних структур.  
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~ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА В УМОВАХ 
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ~ 

 

Техніка слугує однією із сутнісних сил людини в існуючих алгоритмах 

свого буття, модифікованих історично-культурними традиціями та новаціями 

суспільної реальності. Кожне нове покоління техніки модифікує не окреме 

покоління людей, воно визначає універсальну загальнолюдську природу. У 

соціокультурному вимірі техніка знаходить свій безпосередній вияв у будь-

якій діяльності сучасника, зокрема його професійній сфері. Виняток не 

становить і професія юриста, його компетентнісні характеристики, вимоги 

щодо яких є відповіддю на «тиск» новітніх інтелектуальних технологій, 

зокрема систем штучного інтелекту. 

Ще 1950 року англійський математик Алан Тюрінг оприлюднив статтю 

«Обчислювальні машини та інтелект», де зазначив, що наш інтерес до 

мислячих машин виник завдяки машині особливого типу, яку зазвичай 

називають «електронним або цифровим комп’ютером». За часів Тюрінга 

комп’ютери надавали відповіді повільніше, ніж людина, а тепер навпаки [1]. 

Відомий американський винахідник і футуролог Реймонд Курцвейл 

передбачає досягнення штучним інтелектом рівня людських розумових 

здібностей вже впродовж наступних 16 років [2, с. 203]. Сучасна наука 

розробляє та вивчає штучний інтелект для подальшого використання його в 

усіх галузях людської праці. Швидкий розвиток інженерно-технічної думки 

призвів до появи в суспільному житті роботів, які здатні виконувати 

регулятивні функції та контролювати суспільні правовідносини. 

На сьогодні найбільш актуальним є питання «Чи зможе штучний 

інтелект набути власних прав та обов’язків і замінити людину в її 

професійній діяльності?». Звісно, сучасні «інтелектуальні машини» здатні 

імітувати окремі інтелектуальні функції людини та навіть окремі психічні 

процеси, але вони не здатні до самонавчання, не можуть розуміти людську 

мову, вступати з людиною в осмислений діалог, не здатні творчо вирішувати 

проблеми [2]. 

Щодо обов’язку з відшкодування шкоди, завданої роботами, 

наділеними статусом учасника правовідносин, має покладатися на роботів, 

які заподіяли шкоду. Причому на початковому етапі можливе покладення 
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солідарної відповідальності на виробника таких роботів (відповідальність за 

шкоду внаслідок дефекту в продукції. 

Не менш важливою є відповідь на питання «Чи зможе штучний 

інтелект замінити юриста?». Прикладом використання штучного інтелекту в 

юриспруденції є розроблений американськими фахівцями штучний інтелект 

Ross. Юридична фірма Baker&Hostetler «найняла» на роботу цей зразок 

техніки для того, щоб керувати фірмою, котра налічує 50 

висококваліфікованих юристів. Ross – перший у світі адвокат зі штучним 

інтелектом, котрий був розроблений для того, щоб розуміти мову, читати, 

висувати гіпотези та досліджувати. Він навчається з досвіду: чим більше ви з 

ним працюєте, тим швидше він функціонує та закріплює набуті знання. Крім 

цього, програма відстежує всі зміни в законодавстві та прецеденти, і 

повідомить вам, якщо нова інформація стосується вашої справи. Нью-

йоркська компанія Baker&Hostetler – не єдина, яка купила права 

користування програмою. IBM обіцяє навчити Ross різних галузей права і 

сподівається, що скоро використання суперкомп’ютерів і штучного інтелекту 

в юриспруденції стане повсюдним [3]. 

Проте чи не становитиме це загрозу для юристів на ринку праці? Чи 

залишиться затребуваною ця професія? Єдине, що можна стверджувати 

однозначно, це те, що компетентнісні характеристики вказаної професії 

зазнають суттєвих змін уже сьогодні.  

Лондонська компанія RАVN Systems запустила Extract Direct, версію 

існуючого продукту AI RАVN, Extract. Його використовують юридичні 

фірми для аналізу контрактів, фінансових документів, розгляду комерційних 

документів із нерухомості тощо. Extract Direct дає змогу юристам навчити 

його, як читати документи і на які ключові моменти варто звернути увагу. 

Система може бути налаштована користувачем для обробки певного 

документа. 

Навчаючись за мільйонами існуючих документів, файлів і юридичних 

довідок, алгоритм штучного інтелекту може навчитися знаходити посилання 

на ті чи інші закони більш успішно, ніж дипломований юрист. Компанія 

JP Morgan на початку року оголосила, що використовує програмне 

забезпечення під назвою Contract Intelligence, яке протягом декількох секунд 

може проаналізувати юридичні документи, що раніше займало 360 тис. годин 

робочого часу [4]. 

2018 року в США відбулися змагання між штучним інтелектом і 

юристами. Їх суперником був штучний інтелект – програма Law Geeks, 

платформа на основі хмарних технологій, що переглядає та аналізує 

документи на основі визначених критеріїв. Штучний інтелект витратив на 

опрацювання даних 26 с, тоді як юристи вивчали документацію 92 хв. 

Найвищий результат комп’ютера – 100 %, а найкращого фахівця – 97 % [5]. 

Попри такі позитивні результати попередніх досліджень, залишається 

чимало питань. Так, окрім технічної складової, передусім слід ураховувати 

гуманітарну складову цього питання, його взаємозв’язок із духовно-
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культурними запитами доби. Адже юрист є носієм певних інтересів, 

світоглядних орієнтирів, чого не можна сказати про машину. Рушійною 

силою при цьому слугує не стільки ускладнення технічних засобів, скільки 

культурно-духовні запити особистості, її практичні потреби. Водночас 

професіограма юриста вимагає від майбутнього фахівця наявності високої 

інформаційної культури, здатності не лише адаптуватися до поступу новітніх 

інтелектуальних технологій, а й бути готовим до їх тотального впровадження 

в світоглядному, моральному, ціннісному контекстах. 
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~СУЧАСНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ 

ФЕНОМЕН ~ 

 

Сьогодні феномен лідерства є одним з найдосліджуваних питань, яке 

синтезує в собі практично всі зміни, що відбуваються як на рівні особистості, 

так і на рівні суспільства. Розуміння суті лідерства, змісту, характеру і 

спрямованості діяльності лідера, відмінних рис лідера, його вплив на 

оточуючих, рольові функції, соціально-економічний статус в суспільстві, 

мотивації в діяльності лідера нині як ніколи активно привертають інтерес. 

Образ лідера є відображенням образу епохи, адже ним може стати будь-яка з 

безлічі особистостей, наділених відповідними світоглядними настановами, 

психологічним типом, ціннісними установками та ідеалами.  

Кожна історична епоха, кожне суспільство через вплив обставин місця 

і часу, які доводилося долати, вимагали «свого» лідера. Актуальність 

проблеми підтверджується й значним інтересом науковців до цього 

феномена: з давніх часів філософи розмірковували щодо того, яким повинен 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Матвійчук%20А$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж20611
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/5/16/145390.htm
https://ain.ua/2017/03/01/kak-rabotaet-soft-jpmorgan
http://ua.telekritika.ua/society/shtuchnii-%D1%96ntelekt-perevershiv-amerikanskih-yurist%D1%96v-685194
http://ua.telekritika.ua/society/shtuchnii-%D1%96ntelekt-perevershiv-amerikanskih-yurist%D1%96v-685194
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бути правитель, якою має бути його діяльність тощо. Процес лідерства 

залежав від багатьох обставин, які доводилося переживати певному 

суспільству. Спільнота, яка була втягнута у воєнні події, потребувала лідера-

воєначальника, який би зміг вивести її із стану війни або з максимальною 

перемогою, або ж з мінімальними втратами. Економічно-кризове суспільство 

вимагало лідера-реформатора, котрий би зміг відшукати оптимально 

можливий шлях виходу цього суспільства із кризи. Стабільне самодостатнє 

суспільство також потребує лідера, який має бути лідером-дипломатом, 

котрий зможе втримати на належному рівні цей оптимальний стан 

функціонування[1]. Проте «формулу» ідеального лідера вивести донині не 

вдалося. Філософи повсякчас дискутують про важливість лідерства в 

суспільстві, пропонують параметри лідерських дій, намагаючись створити 

оптимальні моделі лідерських типів. 

Феномен лідерства характерний переважно для суспільства з 

розвиненоюполітичною свідомістю, де реалізується можливість свідомо 

обирати собі лідера. З плином часу, соціально-економічними змінами в 

суспільстві, поліпшенням якості життя, науково-технічним прогресом сам 

образ лідера постійно видозмінюється, наповнюється новим змістом, яке 

відбивається у світогляді та культурі. У сучасному суспільстві на це впливає 

безліч факторів, одним з яких є прагнення людини до першості, усвідомлення 

себе успішним, незалежно від обраної сферий виду діяльності [2]. Нерідко 

домінує прагнення до влади як шлях до задоволення матеріального інтересу, 

що є невід’ємним атрибутом так званого суспільства споживання. 

Лідер – це людина, яка ефективно здійснює керівництво групою; 

лідерство – це мистецтво впливати на людей для того, щоб вони з доброї волі 

намагались досягнути цілей, які не є особистісними (наприклад цілі 

підрозділу, організації) [3, с. 42]. Ідеться про особистість, яка, поставивши 

перед собою мету, знаходить засоби і створює колектив, який здатний її 

досягти. Лідером може бути людина, яка має три основоположні якості: 

неординарний, вроджений потенціал, який проявляється як талант 

засновника і координатора; глибокі знання і професіоналізм у галузях, що 

мають найбільший попит з боку певної соціальної групи чи суспільства 

загалом; безумовну перевагу в отриманні результатів діяльності в певному 

виді діяльності [4]. 

На сучасному етапі вже недостатньо бути лише керівником-

управлінцем, який приймає управлінські рішення та здійснює організацію їх 

виконання. За сучасних умов у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування повинні працювати керівники з якостями лідера. А це 

означає, що керівник-лідер не протистоїть групі підлеглих, не виступає 

відносно них як зовнішня сила, а як лідер перетворює колектив в єдину 

команду. Якщо керівник є одночасно й лідером у своєму колективі, то він не 

просто керує, а веде за собою співробітників. У цьому разі вони виступають 

його послідовниками, а не підлеглими стосовно нього. Керівна посада 

формально створює для керівника необхідні передумови бути лідером [5]. 
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Отже, у сучасників важливо формувати світогляд, що відповідатиме 

соціокультурим особлистям епохи, прагнути до встановлення адеквантої 

ієрархії системи цінностей як запоруки оптимального спектру якостей 

успішного лідера, здатного діяти в мінливому світі.  
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~ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
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КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ~ 

 

Права та свободи особи – це соціальні блага, які мають найвищу 

цінність. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави.  

Проголосивши себе правовою державою, про що говорить ст. 1 

Конституції України, Україна тим самим робить перший крок на шляху 

правової державності, заснованої на визнанні прав і свобод особи найвищою 

цінністю. Конституція України також закріпила, що права і свободи людини 

є невідчужуваними і непорушними (ст. 21 Конституції України), вони 

гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22 Основного Закону України), 

а держава відповідає перед людиною за свою діяльність, тому утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави[1].  

У демократичному суспільстві відносини між громадянином і 

державою кардинальним способом змінюються. В їх основі лежать принципи 

соціальної згоди й рівності можливостей. Проблема повноти й гарантування 

прав та свобод людини набула в сучасному світі глобального значення. 

Світове співтовариство прагне виробити єдині правила в питаннях соціальної 

і правової захищеності громадян, намагається уніфікувати їх, прийняти єдині 
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стандарти і процедури, що сприяють визнанню гідності, притаманні усім 

членам людської родини. 

Державному гарантуванню прав і свобод людини та громадянина 

слугує те, що їх регулювання відноситься до виключного відання України, а 

це покликано забезпечити єдиний правовий статус особи, котра проживає на 

території України. Саме тому проблема гарантій прав і свобод людей у 

сучасній Україні виходить за межі суто юридичної практики. Постає 

надзвичайно складне завдання: не лише зафіксувати нормами права та 

законодавчими постановами існуючу правову ситуацію в країні (як це було у 

провідних європейських країнах у період буржуазних революцій, коли 

відбувалося становлення сучасної системи права), а, навпаки, привести 

існуючу правову ситуацію до світових стандартів гарантій людських прав, 

скоригувати особливості сприйняття права громадянами, ліквідувати 

негативні стереотипи тощо. 

В останні роки проблема прав людини стала предметом серйозного 

наукового аналізу. Але реальних, суттєвих зрушень, незважаючи на те, що 

влада весь час говорить про права людини, немає. Гострота проблеми 

зумовлюється й тим, що в нашому суспільстві склалася традиція 

зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод, 

інтересів[2]. 

На підставі вищевикладеного можна зазначити,що межі державного 

втручання у сферу індивідуальної автономії особи визначаються за 

допомогою визнаних за людиною і громадянином невід’ємних прав і свобод, 

які не можуть бути порушені або довільно обмежені державою. Однак 

зв’язаність держави правами людини не повинна загрожувати дієздатності 

самої держави. По суті права людини становлять моральні цінності свободи, 

гідності, справедливості, «зодягнені» в юридичну форму. Отже, за 

допомогою прав людини стосовно держави запроваджуються не тільки 

правові, але й моральні обмеження. Відповідно визнання і забезпечення прав 

людини може розглядатися як моральний обов’язок держави, що виражає її 

призначення з позицій вимог моралі. 

Роль держави стосовно прав людини залежить від багатьох 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, зокрема: від природи самих прав; 

сфери суспільних відносин, в яких вони здійснюються; статусів суб’єктів-

носіїв прав; ставлення держави до оцінки значущості соціальних та 

індивідуальних потреб й інтересів, виражених у правах; розуміння і поваги 

державою самої ідеї прав людини і громадянина тощо.  

Юридичний обов’язок держави, яка кореспондується суб’єктивному 

праву індивіда, означає міру належної, суспільно необхідної поведінки; 

елемент демократії; ланка в механізмі правового регулювання; елемент 

правового статусу особи; засіб формування правової і моральної свідомості 

громадян; фактор зміцнення законності і правопорядку, дисципліни й 

організованості; гарантію здійснення прав.  
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Отже,найбільш високий ступінь інтеграції, в сфері прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина, спостерігається в європейському регіоні. 

Це проявляється в тому, що тут злагоджено працюють структури 

політичного, економічного, гуманітарного та військово-політичного 

співробітництва. Україна зробила європейський вибір і акцентувала увагу на 

подальшому соціально-політичному й економічному стратегічному розвитку, 

активно приймає участь у діяльності європейських інтеграційних структур, 

включаючи і питання забезпечення реалізації прав та свобод людини і 

громадянина.[3]. 
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Право інтелектуальної власності Європейського Союзу має суттєве 

значення при співробітництві установ та організацій України та держав-

членів ЄС з проведення наукових досліджень, передачі технологій, знання 

якого необхідно для захисту прав інтелектуальної власності, а також як 

орієнтир, відповідно до якого має бути адаптовано законодавство України 

згідно з Угодою про партнерство та співробітництво між європейськими 

співтовариствами, їх державами-членами та Україною, а також Законом 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу» [3, с. 45]. 

Останнім часом значно підвищився рівень захисту прав 

інтелектуальної власності. В Україні створено цілісну систему захисту права 

інтелектуальної власності, яка включає в себе правові норми, механізми їх 

застосування та відповідну інфраструктуру для їх практичної реалізації. Ця 
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система в цілому відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері 

інтелектуальної власності [1, с. 51–52].  

Водночас, у відповідній сфері суспільних відносин існує багато 

правопорушень, які спричинені як специфікою об’єкта права інтелектуальної 

власності – результату інтелектуальної діяльності (інтелектуального 

продукту), що має нематеріальний характер, так і неузгодженістю деяких 

положень чинного законодавства. Тому удосконалення правової 

регламентації механізму захисту права інтелектуальної власності, з 

врахуванням міжнародного досвіду та кращих досягнень європейської 

правової науки, є актуальним напрямом наукового пошуку.  

Захист суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, у 

тому числі права інтелектуальної власності, здійснюється у передбаченому 

законом порядку із застосуванням певних форм  та способів захисту. 

Традиційно розрізняють дві основні форми захисту прав 

інтелектуальної власності – юрисдикційну та неюрисдикційну.  

Юрисдикційною формою захисту є діяльність уповноважених 

державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав [6, с. 75]. 

У рамках юрисдикційної форми захисту прав, у свою чергу, виокремлюють 

загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки захисту 

порушених прав інтелектуальної власності. За загальним порядком захист 

прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів 

здійснюється судом [4, с. 54].  

Спеціальною формою захисту прав інтелектуальної власності є 

адміністративний порядок їх захисту. Такий порядок застосовується як 

виняток із загального правила, тобто тільки в прямо передбачених 

законодавством випадках. Згідно із законодавством потерпілий може 

звернутися за захистом своїх порушених прав до уповноваженого на це 

державного органу [2, с. 9].  

Неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності 

передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту права 

інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно (самозахист), 

без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів. 

Як приклад, це може бути відмова здійснити певні дії, що не передбачені 

укладеним ліцензійним договором, або відмова від виконання договору в 

цілому [1, с. 54–55].  

При цьому слід погодитися з висловленою у юридичній літературі 

думкою, що судова форма захисту є універсальною, історично сформованою, 

детально регламентованою нормами цивільного процесуального права та 

забезпечує надійні гарантії правильного застосування закону, встановлення 

реально існуючих прав і обов’язків [7, с. 7]. 

Судовий захист права інтелектуальної власності забезпечується 

застосуванням встановлених законом способів захисту. Аналіз чинного 

законодавства України дає підстави застосовувати до захисту інтелектуальних 

прав такі загальні способи захисту цивільних прав: визнання права; визнання 
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правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення 

становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов’язку в 

натурі; зміна правовідношення або його припинення; відшкодування збитків та 

інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування [5, с. 804].  

Крім того, для захисту права інтелектуальної власності можуть 

застосовуватися і спеціальні способи захисту, визначені у ст. 432 ЦК України 

та нормах спеціального законодавства щодо різних об’єктів права 

інтелектуальної власності. Визначення та застосування способу захисту 

порушеного права інтелектуальної власності у кожному конкретному 

випадку буде здійснюватися в залежності від характеру порушення та 

наслідків, які це порушення потягло за собою та має бути найбільш 

ефективними та прийнятними для відновлення порушеного права. 

У цій площині слід зазначити, що хоча в процесі формування 

національної системи нормативної охорони результатів інтелектуальної 

діяльності вітчизняний законодавець використав принципи єдності та 

диференціації, закріпивши загальні підходи до регламентації відносин з 

розпоряджання правами інтелектуальної власності у Главі 75 та Книзі 4 ЦК 

України, а особливості правової охорони деяких об’єктів інтелектуальної 

власності – у спеціальних законах. Проте наслідком реалізації цих принципів 

стало виникнення низки суперечностей між положеннями ЦК України та 

нормами спеціальних законодавчих актів. 

Наведемо приклад. Стаття 429 ЦК України регламентує відносини 

щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, 

створені на підставі трудового договору: майнові права на такі об’єкти 

належать спільно роботодавцеві та працівникові, що створив такі об’єкти, 

якщо інше не встановлено трудовим договором. Спеціальні закони про 

інтелектуальну власність містять норми, що виключне майнове право на 

службовий твір чи службовий винахід належить роботодавцю, якщо інше не 

передбачено трудовим договором та (або) цивільно-правовим договором між 

автором і роботодавцем. У зв’язку з наведеним, виникає питання, який 

правовий документ потрібно застосовувати: пізніше прийнятий Цивільний 

кодекс України, що містить загальну норму, яка вказує про спільність прав 

роботодавця і працівника на службовий об’єкт інтелектуальної власності чи 

раніше прийняті спеціальні закони, які свідчать про належність даних прав 

роботодавцю? Відповідь на нього міститься в ст. 4 ЦК України, де зазначено, 

що ЦК України є основним актом цивільного законодавства України, а інші 

закони України мають прийматися відповідно до Конституції України та 

Кодексу, тобто, до відносин, пов’язаних з розподілом прав на службові твори 

застосовується положення ст. 429 ЦК України. Але, безумовно, законодавець 

мав би усунути зазначену колізію [4, с. 53]. 

Таким чином, незважаючи на певні успіхи у розробленні механізму 

правового регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності, Україна 
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продовжує стикатися з низкою проблем. А тому активізація роботи щодо 

розробки та прийняття Верховною Радою України законопроектів про внесення 

змін до законодавчих актів з питань охорони права інтелектуальної власності, 

спрямованих на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС, є 

перспективним напрямом у контексті реформування чинного вітчизняного 

законодавства та зможе надати позитивного поштовху у зазначеній сфері.  
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~ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛІСНЕ УХИЛЕННЯ 

ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ ~ 

 

Питання належного утримання дітей та сплати аліментів завжди 

привертали увагу суспільства. Особливої актуальності вони набули з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів» № 2234-VIII від 7 грудня 2017 року. 

Вітчизняним законодавством України встановлено обов’язок батьків 

утримувати дітей до їх повноліття. Однак, закріплені права дитини на 

утримання та обов’язок батьків забезпечувати дитині відповідний рівень 

життя, харчування, виховання не завжди виконується належним чином у 

нашій країні. Ухилення від обов’язку утримувати дитину або неналежне його 

виконання батьками призводить до необхідності примусового стягнення 

аліментів. 

Аналіз науково-теоретичної бази свідчить про те, що питання 

кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів 

неодноразово привертало увагу вітчизняних науковців, зокрема,: Д. П. 

Євтєєва, Н. М. Греся, Є. Хановича, В. Власюка, Ю. Навроцьку, Н. Д. Когута 

та багато інших. Однак все ще залишається необхідність подальшого 

вивчення та переосмислення досліджуваної теми. 

За злісне ухилення від сплати аліментів боржника може бути 

притягнуто до відповідальності. Крайнім заходом впливу на боржника є 

кримінальна відповідальність за несплату аліментів, яка передбачена ст. 164 

Кримінального кодексу України (далі - КК України).  

Стягувачу необхідно звернутися до органів Національної поліції за місцем 

проживання або реєстрації боржника з повідомленням про вчинення ним 

кримінального правопорушення, передбаченого статтею 164 КК України.  

Cлід зазначити, що ухилення від сплати коштів на утримання 

неповнолітніх або непрацездатних дітей вважається злочином лише у 

випадку, коли воно є злісним. Тобто, суспільно небезпечне діяння злочину, 

передбаченого ст. 164 КК, полягає у злісному ухиленні від сплати 

встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також 

злісному ухиленні батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних 

дітей, що перебувають на їх утриманні. Таким чином, у цій нормі 

встановлено два види діянь: 1) злісне ухилення від сплати встановлених 

рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів); 2) злісне ухилення 

батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що 

перебувають на їх утриманні (надалі – злісне ухилення від утримання дітей) 

[3, c.119]. 

Варто зазначити, щo з моменту прийняття КК 2001 р. зміни до ст.164 

КК вносилися чотири рази. Зокрема, у 2010 р. до цієї статті було включено 

примітку, до прийняття якої злісність у вищезазначених двох діяннях була 

оціночним поняттям і встановлювалася в кожному окремому випадку, що, 

певна річ, викликало певні труднощі на практиці. Увівши до КК примітку, 

законодавець частково вирішив ці проблеми. Відповідно до примітки у 

чинній редакції, у ст. 164 КК під злісним ухиленням від сплати коштів на 

утримання дітей (аліментів) слід розуміти будь-які діяння боржника, 

спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця 
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проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, 

приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із 

сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три 

місяці відповідних платежів.  

Водночас, як доречно зауважує Д. П. Євтєєва цією приміткою не до 

кінця були вирішені проблеми, пов’язані з тлумаченням оціночного поняття, 

адже в ній ідеться лише про ухилення від сплати аліментів. На сьогодні 

злісність як ознака ухилення батьків від утримання дітей так і залишилася 

оціночним поняттям [3, c.120]. Тобто, поняття злісності визначається в 

кожному конкретному випадку. Визнання судом ухилення злісним повинно 

бути належним чином умотивовано у вироку. Про злісний характер ухилення 

можуть свідчити тривалість ухилення, продовження ухилення після 

попередження про необхідність виконання свого обов'язку та можливість 

кримінальної відповідальності з боку судді чи державного виконавця, 

неодноразові звернення потерпілого чи інших осіб до винної особи з цього 

приводу тощо [2, с.85]. 

Крім того, у даному випадку ст. 164 Кримінального кодексу України 

передбачає навмисні дії щодо несплати аліментів, факт наявності яких було 

доведено судом, проте втрата роботи і не влаштування на іншу не є 

підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, а наявність 

інших доходів, які приховуються, необхідно довести [4, c.168]. 

Отже, можемо дійти висновку про необхідність подальшого 

вдосконалення правових норм, що забезпечують правове регулювання 

кримінальної відповідальності за статтею 164 КК України. 
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~ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ~ 

 

     У статті розглядаються практичні питання функціонування 

альтернативної форми судового захисту -  третейського судочинства. 

Сформульовано пропозиції про вдосконалення чинного законодавства щодо 

розгляду  цивільно-правових спорів третейськими судами, а також діяльності 

компетентних судів у провадженнях, пов`язаних із третейським розглядом. 

     Ключові слова: третейський суд, третейський розгляд, рішення 

третейського суду, судова реформа, альтернативних способів вирішення 

цивільно-правових спорів, перспективи розвитку. 

Третейське судочинство України: перспективи розвитку 

     Характерною особливістю розвитку третейських судів на сучасному етапі 

є їх широке поширення у світі . Нині зарубіжний досвід свідчить, що 

третейський розгляд по праву стає інститутом, здатний ефективно 

конкурувати з державною монополією на здійснення правосуддя у цивільних 

та господарських справах, тому підприємці часто вважають за краще 

звертатися до недержавних судів. 

     Третейське судочинство, маючи багатовікову історію, поширене 

практично в усіх країнах світу. Воно розглядається вченими-процесуалістами 

і цивілістами переважно як прогресивний і досить дійовий альтернативний 

спосіб вирішення правових суперечок, як ознака розвиненого 

демократичного суспільства, оскільки дає змогу особам уникнути деяких 

недоліків, притаманних державному судочинству, сприяє зменшенню 

навантаження на суди. Цей інститут має багатовікову історію і поширений 

практично в усіх країнах світу. Разом з тим, не будучи формою правосуддя, 

застосуванням цього інституту, незважаючи на тре-тейську угоду сторін, 

обмежується юрисдикція державного суду на спірні правовідносини сторін, а 

також гарантоване громадянам міжнародними актами право на доступність 

до правосуддя, оскільки третейське судочинство є безумов-но 

альтернативною формою захисту порушених прав та виключає повторний 

розгляд правовідносин сторін в державному суді. Практика функціонування 

недержавної форми судочинства щодо розгляду спорів засвідчує її доволі 

прогресивний характер. На думку С. І .Чорнооченко, найбільш яскравими 

перевагами третейського суду перед держаними є : 

 конфіденційність третейського розгляду в створення умов для 

збереження комерційної таємниці;  
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 оперативність та ефективність вирішення спорів, спрощена процедуру 
розгляду, можливість проведення розгляду поза місцем постійного 

перебування третейського суду, у тому числі безпосередньо за місцем 

перебування сторін; 

 створення позитивної судової практики і поява необхідних прецедентів 

застосування; наявність можливостей для вибору оптимального варіанта 

організації третейського суду; 

 самооплатність третейського суду, економія коштів сторін, що 

сперечаються, оскільки розмір третейських зборів регулюється документами 

про третейський суд і може бути нижчим ніж державне мито у 

господарському суді або суді загальної юрисдикції;  

  можливість залучення як арбітрів не тільки юристів, але й як фахівців 

зі знаннями економіки та технологій фондового ринку;  

      Нажаль, розвиток недержавного судочинства в Україні далекий від 

задовільного, оскільки велика кількість спорів, шо розглядаються у 

третейських судах, залишається незначною. 

     За даними соціологічних опитувань суб’єктів господарської діяльності, 

робота третейських судів ще не є рівноцінною для заміщення державних 

судів, і через певні недоліки у правовому регулюванні третейському розгляді 

спорів , усунення яких потрібно якомога швидше. Як показують дослідження 

та процедура функціонування недержавного судочинства, наявна 

нормативно- правова база третейського розгляду спорів не в повній мірі 

відповідає потребам юридичної практики. 

       Однак особлива увага приділяється судовій  реформі  третейського суду 

від 2017 року, яка має певні зміни як такі: “ Третейські суди в порядку, 

передбаченому Законом України “Про третейські суди”, стаття 6, можуть 

розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських 

правовідносин, за винятком:  

1)справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі 

у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної 

особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, 

членом), у тому числі учасником, який вибув, пов'язані зі створенням, 

діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи; 

2)справи у спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із захистом 

економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській 

діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, 

пов'язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а 

також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з 

питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до 

юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 

3)справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів 

господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері 

організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) 

суб'єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їх владних 
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управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, що не є 

підприємцем; 

4)справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою  про 

відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) 

такої посадової особи, за позовом власника такої юридичної особи, поданим 

в її інтересах. 

      Говорячи про проблеми третейського судочинства, слід зазначити на 

тому, що проблема взаємодії національних та третейських судів , зокрема, 

щодо визначення суду для оскарження зацікавленою особою третейської 

угоди, виявлення сутності, статуту рішення третейського суду та 

примусового виконання рішень третейських судів. 

    ЦПК України передбачає , що однієї з підстав для відмови у відкритті 

провадження у цивільній справі є наявність рішення третейського суду, 

принятого 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 

рішення третейського суду або скасував його рішення і розгляд справи в 

тому ж третейському суді виявився неможливим( п.4 ч.2 с.122). 

     На нашу думку, ми пропонуємо  концепцію трансформації третейського 

розгляду як безумовної але креативної форми захисту в досудовий порядок 

вирішення спору має передбачати такі аспекти: а) заінтересована особа , за 

наявності третейської угоди, повинна мати право самостійно визначати 

форму захисту свого права - тренерський суд чи державний суд без жодних 

санкцій при обранні останнього варіанту.б) рішення третейського суду за 

своєю юридичною природою повинно мати таку ж силу, як і рішення органів 

позасудової юрисдикції( нотаріус, органи опіки та піклування, комісія з 

трудових спорів; в) оскарження рішення третейського суду маж відбуватися 

до місцевого державного суду, який заново маж розглянути та вирішити 

позовні вимоги . 

      Також пропонуємо  ще один варіант щодо вирішення цієї проблеми - це 

створення спеціального, окремого позасудового органу , який би не був 

підпорядкований судам, тобто не залежав би від судової влади.  

     Деякими науковцями вже пропонується реформування третейського 

розгляду шляхом кардинального переосмислення цього інституту у якості 

досудової форми захисту порушеного права. 

     На сьогодні зареєстровано більше 500 третейських судів. Незважаючи на 

їх кількість, третейські суди так і не стали популярним інструментом 

вирішення спорів в комерційній сфері.  

     Немаловажливе значення має сертифікація та атестації третейських судів,  

адже це є необхідним і достатнім критерієм для внесення конкретного 

третейського суду до єдиного (державного) реєстру.  Не може бути  

автоматична реєстрація третейського суду як приватної установи до реєстру , 

тому що це можливо лише після проходження  певної процедури 

сертифікації та атестації .  
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     Вагоме значення має питання про відповідальність третейських судів за ті 

рішення, які вони виносять.  С.І. Чорнооченко вважає , що за необхідним 

включення рішень третейських судів до Єдиного державного реєстру судових 

рішень ТВ створені бази рішень третейських судів, у разі чого за умови 

забезпечення третейських судів новітніми інформаційними технологіями їх 

робота стане ефективнішою та продуктивнішою, суттєво скоротяться строки 

розгляду справ та прийняття судових рішень третейських судами.  

      Отже, порівняно з державними судами загальної юрисдикції недержавні, 

не дивлячись на усе вище перераховане, мають низку переваг. Необхідно 

втілювати у розвиток третейського судочинства елементи електронного 

судочинства, досліджувати питання атестації суддів третейського суду, та 

запроваджувати нові норми щодо оскарження рішень третейських судів.  
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~ДЕЯКІ АСПЕКТИ  ШЛЮБУ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ~ 

 

       За останні роки все більше зростає інтерес до шлюбних відносин. У ряді 

правових явищ, до теперішнього часу викликає інтерес питання про умови і 

порядок укладання шлюбу. 

      Шлюб (від слов’янського «слюб» — з'єднання з любов'ю) — історично 

зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між 

чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов’язки , а також 
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їхні права та обов'язки щодо дітей . У більшості країн світу шлюб 

реєструється державним органом реєстрації актів цивільного стану. Шлюб 

тісно пов'язаний з сім'єю. 

     Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Жінка та чоловік 

можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Вони мають право на 

повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. У шлюбі між 

собою не можуть перебувати: особи, які є родичами прямої лінії споріднення; 

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра; двоюрідні брат та сестра, рідні 

тітка, дядько та племінник, племінниця; усиновлювач та усиновлена ним 

дитина. 

     Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-

якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. 

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. 

Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Шлюб 

реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про 

реєстрацію шлюбу. 

     Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право 

на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, 

потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може 

надавати матеріальну допомогу.[1, cт. 512] 

    Відповідно до ст. 21 СК України шлюб - це сімейний союз жінки та 

чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 

стану. 

   Таке визначення не розкриває повною мірою зміст цього поняття, але дає 

його лише в тих межах, в яких відносини шлюбу піддаються регламентації 

сімейно-правовими нормами. 

    В юридичній літературі зустрічаються визначення, які вміщують основні 

ознаки шлюбу, наприклад: такий, що укладається в установленому порядку з 

дотриманням вимог закону добровільний і рівноправний союз вільних жінки 

і чоловіка, спрямований на створення сім'ї, і що породжує у них взаємні 

права та обов'язки.  

   Ознаками шлюбу є:1) добровільність, тобто наявність добровільної згоди 

обох з подружжя (ст. 24 СК); 2) досягнення шлюбного віку жінкою та 

чоловіком, що вступають в шлюб (ст. 22 СК); 3) реєстрація шлюбу у 

встановленому законом порядку органом, визначеним Сімейним кодексом;  

4) спрямованість на утворення особистого сімейного союзу .чоловіка і жінки. 

  Інша справа - шлюбний договір, яким особи, що вступають в шлюб, чи 

подружжя в період шлюбу врегульовують відповідні майнові відносини на 

час шлюбу. У даному разі шлюбному договору притаманні майже усі ознаки 

цивільно-правового  договору.  

Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у 

шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за 

час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, 

якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.(ст.74 СК). 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

110 
 

   Умови вступу в шлюб - це ті умови, дотримання яких необхідне для 

правозгідності шлюбу. Правозгідним відповідно до ст. 37 СК є шлюб, який 

укладено з дотриманням вимог закону. До випадків неправозгідності шлюбу 

відносяться: визнання шлюбу недійсним у судовому порядку, а також 

недійсність шлюбу з підстав, передбачених пунктами 1-3 ст. 39 СК, та 

подальше анулювання актового запису про шлюб органом РАЦСу [2, 

Ст37,с.855]. 

     Умовами вступу в шлюб є: 1) взаємна вільна згода жінки та чоловіка на 

укладення шлюбу, тобто шлюб має бути добровільним; 2) досягнення 

особами, що бажають вступити в шлюб, на день реєстрації шлюбу шлюбного 

віку. 

Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років . 

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на 

день реєстрації шлюбу. 

Припинення шлюбу - це припинення правовідносин між подружжям, що 

зумовлене певними юридичними фактами. Припинення шлюбу відбувається 

внаслідок: 

- смерті одного з подружжя, або оголошення його померлим; 

- розірвання шлюбу. 

Шлюб може бути припинено шляхом його розірвання внаслідок 

волевиявлення обох, або одного з них, на підставі постанови державного 

органу реєстрації актів цивільного стану, або на підставі рішення суду. 

Частиною 3 статті 104 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо 

один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання 

шлюбу, то вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті. Однак, 

якщо один із подружжя помер, у день набрання чинності рішення суду про 

розірвання шлюбу, то вважається, що шлюб припинився внаслідок його 

розірвання.[3, cт.855] 

Розірвання шлюбу за взаємної згоди дружини та чоловіка у яких немає 

дітей (тобто неповнолітніх осіб) здійснюється на підставі їх заяви, поданої до 

органу реєстрації актів цивільного стану (надалі РАЦС). 

У статті 107 Сімейного кодексу передбачено підстави розірвання шлюбу в 

так званому "спрощеному порядку" - в органах РАЦСу за заявою одного з 

подружжя якщо другий із подружжя: 

- визнаний безвісно відсутнім; 

- визнаний недієздатним 

Таким чином  відповідно до статті 21 Сімейного кодексу України шлюбом 

є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану. Шлюб - інститут, який регулює відносини 

між чоловіком та жінкою. Саме він в людському суспільстві вважається 

єдино прийнятною, соціально схваленою та закріпленою законом формою. 

Шлюб ґрунтується перш за все на вільній згоді жінки і чоловіка укласти 

шлюб і що він є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.  
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Поняття шлюб містить декілька конкретних ознак: це союз жінки і 

чоловіка, який знаходиться під захистом держави, вільний моногамний союз, 

рівноправний союз жінки і чоловіка, це союз, що укладається у встановленій 

державою формі, тобто державні органи, які реєструють шлюбний союз, 

пред'являють до нього ряд вимоги, це в принципі, довічний союз, 

спрямований на утворення сім'ї, народження та виховання дітей. Згідно з 

Сімейним кодексом України не можуть перебувати між собою у шлюбі: 

особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні, 

неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та 

племінник, племінниця, усиновлювач та усиновлена ним дитина. 
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~ШЛЮБ ЗА ДОБУ”: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ~ 

 

        У статі розкрито сутність деяких змін у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану, а саме: особливості впровадження пілотного проекту 

«Шлюб за добу», його легітимність, позитивні сторони та можливі негативні 

наслідки. 

Ключові слова: шлюб, сім’я, пілотний проект, реєстрація шлюбу, «експрес-

реєстрація шлюбу» , «експрес-розірвання шлюбу», легітимність. 

       Актуальність теми обумовлена багатоманітністю життєвих ситуацій, 

коли наречені не можуть чекати місяць, щоб закріпити шлюб. До цілей 

запровадження пілотного проекту «Шлюб за добу»,  віднесено, зокрема, 

апробацію європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану, спрямованих на створення сприятливих умов для 

отримання фізичними особами адміністративних послуг у зазначеній сфері, а 

також забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб, 

зокрема для учасників антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб. 
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       «Шлюб за добу» – це проект, завдяки якому охочим одружитися не 

потрібно буде йти до відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

(далі – ДРАЦС), стояти у чергах і чекати 30 днів. Достатньо буде звернутись 

до організатора реєстрації шлюбу.  Мета проекту «Шлюб за добу» – 

спростити процедуру реєстрації шлюбу, а також забезпечити реалізації 

гарантованого державою права на шлюб. 

       З метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану, спрямованих на створення сприятливих умов для 

отримання фізичними особами адміністративних послуг у зазначеній сфері, 

та забезпечити реалізації гарантованого державою права на шлюб, зокрема 

для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, у 

травні 2016 року Верховною Радою України було зареєстровано проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у 

відповідність з європейськими стандартами». 13 липня 2016  року 

Розпорядженням Кабінету Міністрів розпочався пілотний проект, що надає 

можливість зареєструвати «експрес-шлюб» безпосередньо в день подання 

заяви за обраним заявниками місцем. 27 липня 2016 року з’явився Наказ 

Міністерства юстиції «Про реалізацію пілотного проекту щодо державної 

реєстрації шлюбу».  

       Відповідно до вказаних нормативно-правових актів, пілотний проект 

«Шлюб за добу» спочатку планувався до реалізації у шести містах України: 

Маріуполь і Сєверодонецьк – для обслуговування переселенців та жителів 

окупованих територій, а також українських військових з прифронтової зони; 

Херсон – для обслуговування людей, які проживають у Криму; А також Київ, 

Львів та Одеса – як туристичні міста. На сьогодні його вже запроваджено 

майже у кожному місті. 

       Для того, щоб зареєструвати шлюб за добу необхідно виконати прості 

кроки. 

Крок 1 – обрати дату та місце реєстрації шлюбу шляхом звернення до 

організатора. 

Крок 2 – підготувати документи для реєстрації. 

       Нареченим необхідно підготувати та надати наступні документи: 

1. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або 

документ, що посвідчує особу без громадянства. У разі, якщо заявником є 

іноземець, особа без громадянства, додається документ, що підтверджує 

законність його (її) перебування на території України. 

2. У разі, якщо заявники або один з них раніше перебували у шлюбі – 

документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або 

визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду 

про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної 

сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу ДРАЦС про 

анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). 
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3. Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами 

на українську мову, засвідченому в установленому порядку (вірність 

документів має бути засвідчена дипломатичним представництвом або 

консульською установою України, посольством (консульством) держави, 

громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без 

громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним 

органом цієї держави або нотаріусом). 

4. Документи про сплату державного мита та про сплату платних послуг, що 

надаються відділом ДРАЦС. 

Крок 3 – прийти удвох, в обраний час, в обраному місці зареєструвати шлюб 

та отримати свідоцтва про укладення шлюбу. 

       Механізм надання даної послуги доволі простий. Чоловік та жінка, за 

умови досягнення шлюбного віку або отримання в судовому порядку прав на 

шлюб, звертаються до організатора державної реєстрації шлюбу (незалежно 

від місця проживання та громадянства), обирають місце та час реєстрації, 

узгоджують з організатором всі процедурні питання. Після цього між 

організатором і заявниками укладається договір у письмовій формі, 

подається заявка на проведення державної реєстрації шлюбу, сплачується 

державне мито та платні послуги. 

        Суть нововведень з реєстрації шлюбу: 

        Нареченим надається можливість виключно за бажанням, без зазначення 

поважної причини (вагітність, хвороба, загроза життю і т. п.), вибрати дату 

реєстрації шлюбу. Відповідно зареєструвати шлюб і отримати свідоцтво про 

шлюб можна навіть у день подання заяви про реєстрацію шлюбу. 

        Як перевагу, так і недолік цього проекту можна вважати фактор часу. З 

одного боку, парі не доведеться чекати кілька місяців, щоб одружитись. 

Разом із тим за звичайної процедури час на роздум (як мінімум місячний 

строк) надається парі для того, щоб ще раз перевірити свої почуття, все 

обдумати, зважити всі обставини, які виникли у зв’язку з майбутнім шлюбом. 

Протягом цього часу пара може відмовитися від укладення шлюбу. 

Натомість дозвіл на укладення шлюбу під час доби, вбачається, сприяє 

втіленню імпульсивних, необдуманих рішень про укладення шлюбу. Шлюб, 

укладений у такий спосіб, може виявитися поспішним: молодята можуть не 

задумуватись про всі наслідки, права та обов’язки, які їх чекають після 

укладення шлюбу. Як наслідок – «експрес-шлюб» може завершитися 

«експрес-розлученням», що жодним чином не сприятиме зміцненню 

інституту шлюбу. Тож є всі підстави очікувати, що у зв’язку з цією 

процедурою кількість розлучень в Україні зросте. 

        До недоліків цього проекту належить вартість. Оформлення шлюбу за 

добу у різних містах коштує по-різному. 

Найдешевшими є ціни у прифронтовій зоні. Вартість оформлення шлюбу за 

24 години без додаткових послуг складає 85 копійок. З послугами,  ціна може 

варіюватися від 150 гривень до 6 тис. гривень.  
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        До негативних аспектів цього проекту належить, зокрема, й те, що 

подача заяви в електронній формі може викликати певні технічні труднощі. 

        Зокрема, наречені, які вже спробували цей сервіс, зазначають, що 

Інтернет-портал не приймає документи, вимагає особисто прийти до 

обраного органу РАЦС або наполягає на електронному підписі заяви. 

Окрім того, швидкий шлюб закладає підґрунтя для такого ж швидкого 

розлучення. В Україні взагалі досить низькі показники збереження сім’ї. 

Згідно відомостей Держкомстату на 2015 рік, кількість розлучень дорівнює 

майже половині зареєстрованих шлюбів: на 299 000 шлюбів – 129 000 

розлучень.  

       В наш час, коли людство бажає жити комфортніше, з прискоренням, ці 

критерії стають актуальними та сприймаються позитивно, але якщо 

замислитися над тим, що вирішення життєво важливих питань не може 

вирішуватися «на швидку руку» , то до даного проекту ще залишається 

багато запитань. 

        Таким чином, наскільки ефективною й виправданою виявиться нова 

процедура швидкої реєстрації шлюбу, покаже час. Вбачається, що державі 

надалі потрібно відслідковувати статистику розлучень й звернути увагу на їх 

кількість серед пар, що скористалися зазначеною послугою. Саме такий 

показник і визначатиме доцільність подальшого існування такої процедури. 
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   У статті дається аналіз та основні положення визнання шлюбу недійсним та 

його відмінність від припинення шлюбу. Розглядаються правова природа, 

особливості та підстави визнання шлюбу недійсним. 

http://tsn.ua/ukrayina/razom-izpriskorennyam-odruzhen-v-uryadi-zagovorili-pro-zaboronurozluchen-dlyaukrayinciv-695281.html
http://tsn.ua/ukrayina/razom-izpriskorennyam-odruzhen-v-uryadi-zagovorili-pro-zaboronurozluchen-dlyaukrayinciv-695281.html
http://tsn.ua/ukrayina/razom-izpriskorennyam-odruzhen-v-uryadi-zagovorili-pro-zaboronurozluchen-dlyaukrayinciv-695281.html


ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

115 
 

   Ключові слова: сімейне право, шлюб, подружжя, припинення шлюбу, 

недійсний шлюб, сім’я, підстави, правові наслідки. 

   Питання про з’ясування підстав визнання шлюбу недійсним має свої 

особливі аспекти, так як на практиці поширеним є погляд віднесення 

визнання шлюбу недійсним до підстав його припинення. Слід зауважити, що 

припинення шлюбу у навчальній та науковій літературі найчастіше 

визначається як припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які 

виникли із зареєстрованого дійсного шлюбу на підставі певних юридичних 

фактів [1,с. 288]. При цьому припинення шлюбу слід відрізняти від 

недійсності шлюбу. У російській та вітчизняній науці сімейного права 

утвердився погляд про те, що поняття «припинення шлюбу» та «недійсність 

шлюбу» є самостійними. Так, недійсний шлюб не породжує правових 

наслідків з моменту його виникнення, в той час як припиняється завжди 

дійсний шлюб. Правовідносини, які виникли з дійсного шлюбу, 

припиняються лише на майбутнє [2,с. 69]. 

   Але слід зазначити, що деякі вчені поділяють іншу позицію щодо 

співвідношення припинення та недійсності шлюбу. Наприклад, К. П. 

Победоносцев виділяв два способи припинення шлюбу, незалежно від 

смерті: 1) визнання шлюбів незаконними та недійсними, коли виявляється, 

що шлюб у саму хвилину свого укладення був незаконним; 2) розірвання 

шлюбу внаслідок події, яка слідувала за укладенням, коли вона має руйнівну 

силу [3,с. 800].  

   С. А. Муратова також вважає, що існують аргументи на користь віднесення 

визнання шлюбу недійсним до підстав його припинення, та наголошує, що 

недійсний шлюб припиняється з моменту вступу в законну силу рішення 

суду про визнання його таким [4,с. 70]. 3аконодавство деяких зарубіжних 

країн також розглядає недійсність шлюбу як один із способів його 

припинення.  

  Що ж стосується українського сімейного права, слід зазначити що СК 

України не містить поняття недійсності шлюбу, проте визначає, що 

підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених ст. 22, 24-26 

СК. Крім того ч.2 ст. 40 СК встановлює, що шлюб визнається недійсним у 

разі його фіктивності.[5,с. 64] 

   При цьому СК України запровадив підхід, який базується на теорії поділу 

правочинів на абсолютно недійсні (нікчемні) та відносно недійсні 

(оспорювані), та, відповідно, закріпив два порядки визнання шлюбу 

недійсним: адміністративний та судовий. Відповідно до СК України 

адміністративний порядок визнання шлюбу недійсним застосовується до 

випадків, коли наявні найбільш серйозні порушення вимог, що встановлені 

законодавством для укладення шлюбу, а саме: одношлюбність, відсутність 

близького споріднення та дієздатність осіб. Шлюб, укладений з порушенням 

зазначених вимог є нікчемним, визнання такого шлюбу недійсним судом не 

вимагається, необхідно лише анулювання запису про шлюб органами РАЦС 
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за заявою заінтересованої особи. В інших випадках визнання шлюбу 

недійсним відбувається у судовому порядку. 

   Визнанню шлюбу недійсним в судовому порядку присвячені дві статі СК: 

ст. 40 та ст. 41. Відповідно до ст. 40 СК шлюб визнається недійсним, якщо 

він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. Згода особи не 

вважається вільною тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала 

тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення 

своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано 

в результаті фізичного чи психічного насильства. 

   Відповідно до ст. 41— випадки, коли шлюб може бути визнаний недійсним 

за рішенням суду (шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною; 

двоюрідними братом та сестрою, тіткою, дядьком та племінником, 

племінницею; шлюб з особою, яка приховала тяжку хворобу; шлюб з 

порушенням вимог відносно шлюбного віку). 

   Одним з найскладніших теоретичних та практичних питань є питання 

визнання шлюбу недійсним у разі його фіктивності. Відповідно до ч. 2 ст. 40 

СК шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним 

із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя. 

Стаття 40 СК прямо визначила, що для визнання шлюбу недійсним 

достатньою є відсутність наміру створення сім’ї хоча б у однієї з сторін, які 

укладають шлюб, поклавши край тривалій науковій дискусії з цього приводу. 

   На практиці довести відсутність наміру створити сім’ю дуже складно та, 

більш того, майже неможливо у випадках, коли намір створити сім’ю 

відсутній лише в одного з подружжя, який намагається ввести іншого з 

подружжя в оману щодо дійсних причин укладення шлюбу. Як зазначає 3. В. 

Ромовська, одним із доказів фіктивності шлюбу може бути нетривале спільне 

проживання, приховання наміру виїхати за кордон, відмова від інтимних 

стосунків, підтримання інтимних відносин з іншими особами тощо. Водночас 

велика вікова різниця або матеріальний розрахунок, задля досягнення якого 

особа одружується, чи небажання мати дітей не можуть трактуватися як 

достатній доказ відсутності наміру створити сім’ю [6,с. 101]. М. І. Петров 

підкреслює, що в якості доказів створення сім’ї звичайно виступають такі 

обставини, як спільне проживання, придбання майна для спільного 

користування, взаємна турбота один про одного, взаємна матеріальна 

підтримка, вияв подружніх відносин перед третіми особами, народження 

дитини або спільне виховання дитини іншого з подружжя, народженої від 

іншого шлюбу, та інші характерні для подружжя взаємовідносини [7,с. 76].  

   Слід наголосити, що жоден з наведених доказів не може розглядатися в 

якості єдиного та достатнього для прийняття судом рішення про визнання 

шлюбу недійсним з підстав його фіктивності. Так, наприклад, окреме 

проживання подружжя не може бути однозначним доказом фіктивності 

шлюбу, оскільки відповідно до діючого законодавства України подружжя не 

зобов’язане спільно проживати; відмова від інтимних стосунків також не 
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може вважатися доказом фіктивності шлюбу, оскільки нашому 

законодавству не відома концепція «консумації шлюбу» (вступу у статеві 

відносини як умови дійсності шлюбу). 

   Частина 3 ст. 40 СК передбачає можливість санації шлюбів, укладених з 

вадами волі та фіктивних шлюбів, визначаючи, що якщо на момент розгляду 

справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на 

шлюб або її небажання створити сім’ю, шлюб не може бути визнаний 

недійсним. 

   Стаття 41 СК передбачає можливість санації шлюбів, які можуть бути 

визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею (окрім шлюбів, 

зареєстрованих з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, 

небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків). Така санація 

зокрема має місце у випадку вагітності дружини або народження дитини в 

осіб, зазначених п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 41 СК, або якщо той, хто не досяг шлюбного 

віку, досяг його або йому було надано право на шлюб. 

   Перейдемо до розгляду підстав, за наявності яких шлюб є недійсним. 

Відповідно до ч. 1 ст. 39 СК недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка 

одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. У такому випадку 

недійсним визнається останній шлюб, оскільки на момент його укладення 

один з подружжя вже перебував у іншому зареєстрованому шлюбі. 

Порушення принципу одношлюбності є найпоширенішою підставою 

визнання шлюбу недійсним [8,с. 99]. Стаття 39 СК встановлює, що по 

відношенню до шлюбів, які зареєстровано з особою, яка одночасно перебуває 

в іншому зареєстрованому шлюбі, може бути застосований принцип санації, 

який полягає в тому, що якщо попередній шлюб було припинено до 

анулювання актового запису щодо повторного шлюбу, повторний шлюб стає 

дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Слід зазначити, що 

відповідно до ст. 39 СК санація повторного шлюбу наступає автоматично 

після припинення попереднього шлюбу, тобто без прийняття органом РАЦС 

або судом будь-яких рішень щодо підтвердження дійсності повторного 

шлюбу.  

   Шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії 

споріднення, а також між рідним братом та сестрою визнається недійсним в 

адміністративному порядку на підставі ч. 2 ст. 39 СК. Наявність заборони на 

укладення шлюбу між такими особами продиктована міркуваннями як 

біологічного, так і морального характеру. 

   Недійсним відповідно до ч. 3 ст. 39 СК є шлюб, зареєстрований з особою, 

яка визнана недієздатною. Визнання шлюбу недійсним за цієї підставою 

може мати місце лише у випадку, коли один з подружжя був визнаний 

недієздатним на момент укладення шлюбу. Якщо визнання такого з 

подружжя недієздатним мало місце після укладення шлюбу, шлюб між ним 

та іншим з подружжя може бути розірваний в адміністративному порядку 

відповідно до ст. 107 СК. У випадку ж, якщо на момент укладення шлюбу 

особа не була визнана недієздатною, проте не усвідомлювала значення своїх 
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дій і (або) не могла керувати ними, шлюб визнається недійсним в судовому 

порядку. 

   Підсумовуючи вищезазначене, можна визначити що, недійсність шлюбу 

розглядається як припинення правовідносин між особами, шлюб яких було 

зареєстровано з порушенням встановлених законодавством вимог, з моменту 

реєстрації шлюбу, та на відміну від цього припинення шлюбу розглядається 

як припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які виникли із 

зареєстрованого дійсного шлюбу на підставі певних юридичних фактів [9, 

с. 400], [10]. 
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~СПЕЦИФІКА ОСОБИСТИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ 

ПОДРУЖЖЯ ЗА ШЛЮБОМ CUM MANU MARITI ~ 

 

В статті досліджуються особливості специфіки майнових прав та 

обов’язків подружжя за шлюбом cum manu mariti. Зокрема визначені 

відносини між чоловіком та дружиною. 

Ключові слова: шлюб, держава, чоловік, дружина, право. 

На початку розвитку Римської держави правосуб’єктність дружини в 

любі була повністю поглинена правосуб’єктністю її чоловіка, тобто, дружина 

ставала фактично власністю свого законного чоловіка (якщо він sui iuris, або 

його домогосподаря, якщо чоловік alieni iuris), sub manum mariti, ось чому 

один з найстародавніших римських шлюбів носить назву matrimonium cum 

manu mariti. Ми дослідимо Специфіка особистих та майнових прав та 

обов’язків подружжя за шлюбом cum manu mariti. 

Так, «сum manu» - «з рукою», що означало, що жінка, покидаючи 

рідний дім, йшла з-під влади глави своєї сім'ї (pater familias), і потрапляла під 

владу (patria potestas) чоловіка або глави сім'ї чоловіка. Вона, при цьому, не 

володіла правом розпоряджатися своїм приданим та іншим принесеним зі 

своєї сімʼї майном. Однак, на відміну від давньогрецьких дружин, римська 

дружина була суттєво самостійнішою та користувалася великою повагою у 

суспільстві, адже мала право могла брати участь в публічних обідах, ходити в 

театру та на ігри, в терми, мала доступ до сфери мистецтва, освіти і науки 

тощо. До цієї форми шлюбу ставилися такі види ритуалів [1, с. 390]: 

- конфареації (лат. Confarreatio) - урочистий ритуал, що проводився в 

основному в сім'ях патриціїв. Обряд здійснювали головний жрець (лат. 

Pontifex maximus) і фламін Юпітера (лат. Flamen Dialis): зачитувалися 

молитви до богів, в жертву приносився хліб з полб'яною борошна (лат. Far - 

«жито», звідси назва ритуалу). В ході церемонії в жертву Церері і ТЕЛЛУС 

приносилися також вівця і фрукти. Обов'язковою була присутність десяти 

свідків. Встановлення цієї традиції Діонісій Галікарнаський приписував 

Ромул. Пліній писав, що «Нічого не було священним уз шлюбу, укладеного 

таким чином» [2, с. 408].  

- сoemptio ( «купівля») - при цьому ритуалі для більш простих громадян 

і плебеїв часів початку республіки, дівчина в присутності п'яти свідків 

символічно «викуповувалася» нареченим у її батька за один ас, при цьому 

жінка ставала як би власністю чоловіка, причому «чоловік питав, чи хоче 

жінка стати матір'ю сімейства; вона відповідала, що хоче.  
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- при шлюбі в формі usus («за звичкою») жінка, яка прожила 

невідлучно в будинку свого фактичного чоловіка один рік, визнавалася його 

законною дружиною, яка перебувала в його manus. Тут особливу роль мало 

саме вираження наміру стати чоловіком і дружиною, інакше таке спільне 

проживання вважалося конкубінат. Щоб уникнути браку через usus, згiдно iз 

законами XII таблиць досить було щорічно відлучатися на три ночі поспіль зі 

свого будинку (лат. Trinoctium), перериваючи таким чином річне спільне 

проживання. Саме розуміння ідеї повної та безумовної влади чоловіка у 

шлюбі  визначала не лише майнові, але й особисті відносини подружжя. 

Сучасного розуміння спільного майна подружжя римське право не знало. 

Таким чином, сімʼя мала тільки одного суб’єкта майнових прав чоловіка, 

якому належало все майно, не тільки нажите в шлюбі, але й те, що раніше 

було власністю самої дружини.  

Враховуючи специфіку шлюбу cum manu mariti, за яким дружина 

перебувала під владою чоловіка на схожих підставах з дітьми, вона фактично 

знаходилася на становищі дочки (filiae loco) [3, с. 181-182]. Спочатку влада 

чоловіка була необмеженою, але в міру розвитку господарського життя і на її 

основі загального соціально-культурного розвитку давньоримської держави 

влада чоловіка була отримала звичайного вигляду, наприклад, зникло право 

вбити дружину, продати її в кабалу тощо.  

Окрім того, в вищевказаному різновиді шлюбу, а саме в шлюбі cum 

manu дружина відповідала цивільному статусу свого чоловіка, що ж до її 

сімейного становища, то він характеризувався  підлеглістю по відношення до 

її законного чоловіка: вона прирівнювалася до доньки, а чоловік набував над 

нею своєрідної влади домовладики. Від чоловіка залежала саме життя 

дружини, щодо якої йому належало jus vitae ас necis. Чоловік міг продати її в 

кабалу, рабство, мав право накласти на неї будь-яке покарання аж до 

позбавлення її життя. Звичаї зобов'язували чоловіка не належить накладати 

на дружину покарань, не вислухавши ради родичів з цього питання. Дружина 

не могла жити одна, вона була зобов'язана слідувати місцем проживання 

свого чоловіка. [4, с. 26].  

Таким чином, ми дослідили особливості даного виду шлюбу та можемо 

констатувати, що він має свої специфічні особливості, які чітко визначали 

права і обов’язки чоловіка та дружини. Вважаємо, що даний вид шлюбу мав 

багато позитивних ознак. 
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~НАТО: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗОЛЮЦІЇ 1325 І 

ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ РЕЗОЛЮЦІЙ ~ 

 

Діяльність міжнародних організацій активно впливає на держав-членів, 

партнерів та на світ в цілому. Глобальні цілі ООН та прийнята Резолюція 

1325 сприяють сталому розвитку, гендерній рівності та розширенню прав і 

можливостей жінок задля досягнення та збереження миру і безпеки. 

Недостатнє представництво жінок у процесах миробудівництва спонукає 

реагування міжнародного співтовариства та його узгоджену співпрацю щодо 

імплементації відповідних норм у національне законодавство країн. 

Організація Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic 

Treaty Organisation) є союзом країн Європи та Північної Америки. Вона 

забезпечує унікальний зв'язок між цими двома континентами, надаючи їм 

змогу консультуватися та співпрацювати в галузі безпеки та оборони, а також 

проводити спільні міжнаціональні операції з врегулювання криз. 

Найважливішими учасниками НАТО є самі країни-члени. Тут відкрите 

членство для "будь-якої іншої європейської держави, здатної дотримуватися 

принципів цього Альянсу та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону". 

До того ж, ця міжнародна організація дотримується принципу, що напад на 

одного чи кількох його членів вважається нападом на всіх. Це принцип 

колективної оборони, який закріплений у ст. 5 Вашингтонського договору. 

На сьогодні, дана стаття  використана лише один раз - у відповідь на 

терористичні напади 2001 року в Сполучених Штатах [1]. 

Безпека у повсякденному житті є складовою нашого благополуччя. 

Мета Альянсу - гарантувати свободу та безпеку своїх членів через політичні 

та військові засоби. Політика НАТО популяризує демократичні цінності та 

дає можливість країнам-членам співпрацювати з питань безпеки і оборони 

для вирішення проблем, зміцнення довіри та у довгостроковій перспективі 

задля запобігання конфліктам. Коженого дня до штаб-квартири 

Північноатлантичного альянсу приїжджають сотні чиновників, а також 

цивільні та військові експерти, щоб обмінюватися інформацією, ідеями та 

допомагати підготувати рішення у разі необхідності, у співпраці з 

національними делегаціями та персоналом в штаб-квартирі НАТО. 
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Близько 40 країн, що не є членами НАТО, співпрацюють з широкого 

кола питань політики і безпеки, ведуть діалог та практичну кооперацію з 

Альянсом, багато хто допомагає операціям та місіям під її проводом.  Також, 

НАТО взаємодіє з широким колом міжнародних організацій. Країни-

учасниці консультують та приймають рішення з питань безпеки у різних 

сферах. "Рішення НАТО" є вираженням колективної волі всіх 29 країн-

членів, оскільки всі рішення приймаються консенсусом. Кожен день до штаб-

квартири НАТО приїжджають сотні чиновників, а також цивільні та 

військові експерти, щоб обмінюватися інформацією, обмінюватись ідеями та 

допомагати готувати рішення, коли це необхідно, у співробітництві з 

національними делегаціями та персоналом у штаб-квартирі НАТО. 

На своєму саміті в Страсбурзі / Килі, який відбувся у квітні 2009 року 

лідери країн Альянсу дали вказівку генеральному секретарю Андерсу Фогу 

Расмуссену скликати групу висококваліфікованих фахівців, щоб підготувати 

основу для нової Стратегічної концепції НАТО. Під керівництвом її голови 

Мадлен К. Олбрайт та заступника голови Єроеном ван дер Веером група 

розпочала свою роботу у вересні 2009 року. Група провела велику кількість 

семінарів та консультацій з науковцями та посадовими особами, цивільними 

та військовими, як з боку Альянсу, так і за його межами. Аналіз та 

рекомендації були спрямовані на те, щоб допомогти Генеральному секретарю 

підготувати нову Стратегічну концепцію для подання на розгляд глав держав 

НАТО на саміті в листопаді 2010 р. у Лісабоні. Відповідно до рекомендацій 

Альянс має співпрацювати з ООН, щоб позитивно реагувати на Резолюцію 

1325 Ради Безпеки щодо ролі жінок у безпеці та світі [2] 

2010 р. прийнято Стратегічну концепцію оборони та безпеки членів 

НАТО, яка визначає довгострокові цілі, головні завдання і принципи 

діяльності цієї організації, розвиток міжнародної безпеки шляхом 

співробітництва тощо. З метою забезпечення безпеки Альянс повинен і буде 

продовжувати виконувати такі головні три завдання, які сприяють 

забезпеченню безпеки територій і населення членів Альянсу:  

1. колективна безпека. Члени НАТО завжди надаватимуть допомогу 

один одному у боротьбі з атаками, за ст. 5 Вашингтонського договору. Це 

зобов’язання залишається стійким, НАТО буде стримувати і захищати від 

будь-якої загрози агресії і від нових викликів безпеці, якщо вони загрожують 

фундаментальній безпеці індивідуальних союзників або Альянсу загалом;   

2. кризовий менеджмент. НАТО має унікальний і повноцінний набір 

політичних і військових спроможностей для надання відповіді повному 

кризовому спектру – перед, протягом і після конфліктів. НАТО активно 

залучатиме відповідний набір політичних і військових інструментів для 

надання допомоги у врегулюванні криз, що розвиваються і можуть 

потенційно вплинути на безпеку Альянсу, до їх ескалації в конфлікти; для 

припинення існуючих конфліктів, якщо вони впливають на безпеку Альянсу; 

та для надання допомоги в закріпленні стабільності в післяконфліктних 

ситуаціях, якщо це сприяє євроатлантичній безпеці;  
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3. кооперативна безпека. На Альянс впливає, і він може вплинути на 

політичну і безпекову ситуацію поза його кордонами. Альянс буде активно 

залучатися до зміцнення міжнародної безпеки шляхом партнерства з 

відповідними країнами й іншими міжнародними організаціями, активно 

роблячи внесок до контролю над озброєннями, нерозповсюдження і 

роззброєння і тримаючи відкритими двері до членства в Альянсі для всіх 

європейських демократій, які відповідають стандартам НАТО [3]. 

Співробітництво НАТО та ООН і надалі робить внесок у забезпечення 

безпеки в операціях в усьому світі. Альянс має на меті розширювати 

політичний діалог і практичне співробітництво з ООН, як це передбачено у 

Декларації ООН – НАТО 2008 р., зокрема через: посилену взаємодію між 

двома штаб-квартирами; регулярні політичні консультації; поглиблену 

політичну співпрацю у подоланні криз, де беруть участь обидві організації. 

НАТО та її партнери вживають заходів для сприяння ролі жінок у 

забезпеченні миру та безпеки. Це демонструє їхню прихильність в підтримці 

виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та пов'язаних резолюцій (1820, 

1888, 1889, 1960, 2106, 2122 та 2422). Ці резолюції визнають непропорційний 

вплив, війн та конфліктів на  жінок та дітей, а також підкреслює той факт, що 

історично жінки були залишені поза мирними процесами та стабілізаційними 

зусиллями. Вони закликають до повної та рівної участі жінок на всіх рівнях, 

починаючи від запобігання конфліктів до відновлення конфлікту, миру та 

безпеки. Вони закликають до запобігання сексуальному насильству і 

відповідальності за таке діяння, щоб покласти край безкарності за випадки 

сексуального насильства в умовах конфлікту. Разом ці резолюції визначають 

Порядок денний жінок, миру та безпеки [4]. 

Альянс та його партнери прагнуть усунути перешкоди для участі жінок 

у запобіганні, врегулюванні та вирішенні у сфері миробудівництва, а також 

зниження ризику насильства, пов'язаних з конфліктами та гендером. 

Союзники НАТО та партнери в Раді євроатлантичного партнерства (РЄАП) 

розпочали роботу у цій сфері у 2007 році, прийнявши конкретну політику 

щодо підтримки виконання резолюції 1325 РБ ООН. Протягом багатьох років 

ця політика оновлювалась, відповідні плани дій посилили впровадження, і 

багато країн-партнерів з усього світу почали об 'єднувати зусилля. На 

Самміті Уельсу 2014 року лідери країн Альянсу визнали, що інтеграція 

ґендерних аспектів у три головні основні завдання НАТО (тобто колективна 

оборона, врегулювання криз та безпека співробітництва) сприятимуть більш 

сучасній та оперативній НАТО. Гендер є важливим центром співпраці НАТО 

з іншими міжнародними організаціями, зокрема ООН, та громадянським 

суспільством. Альянс також вживає заходів у своїй власній організації та 

структурах для сприяння гендерній рівності та більш активній участі жінок. 

Генеральний секретар НАТО призначив Спеціального представника, який 

буде виконувати роль координаційного центру високого рівня з усіх аспектів 

внеску в програму "Жінки, мир та безпека". 
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За даними ООН, до Другої світової війни 90 відсотків жертв у 

конфліктах були комбатантами. Сьогодні більшість жертв - цивільне 

населення, особливо жінки й діти. Не тільки їх потреби ігноруються під час 

конфліктів, але жінки часто виключаються з зусиль, спрямованих на 

досягнення і збереження миру, незважаючи на те, що вони представляють 

половину населення. Триваюче недостатнє представництво жінок у мирних 

процесах, відсутність інституційних механізмів захисту жінок та широке 

використання сексуального та гендерного насильства як військової тактики 

залишаються головними перешкодами на шляху до сталого миру. 

На національному рівні реалізація Резолюції 1325 РБ ООН та 

пов'язаних резолюцій підтримується через Національні плани дій. На 

багатосторонньому рівні НАТО та її партнери об'єдналися з низкою 

міжнародних організацій, таких як ЄС та ОБСЄ, в сприянні зусиллям 

міжнародного співтовариства в підтримку принципів резолюції та виступали 

за широкий підхід до цього глобального питання в галузі безпеки. 

Поширюється визнання того, що жінки відіграють вирішальну роль і мають 

навички, щоб сприяти успішному вирішенню завдань безпеки XXI ст. [5]. 

Загальна стратегія впровадження Резолюції 1325 у контексті НАТО 

базується на практичному підході, який використовує як внутрішні, так і 

зовнішні ресурси. Вона будується на основі п'яти напрямків: 1) включення до 

Резолюції 1325 РБ ООН в політиці, програмах та документації; 2) 

співробітництво з міжнародними організаціями та громадянським 

суспільством; 3) операції; 4) освіта та навчання; 5) публічна дипломатія. 

В результаті активної прихильності НАТО та її партнерів до Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 та пов'язаних з ними резолюцій було прийнято 

офіційну політику НАТО / РЄАП щодо підтримки виконання цих резолюцій, 

яка вперше видана у грудні 2007 року. Перший план дій щодо включення цієї 

резолюції до операцій та місій під проводом НАТО було схвалено на 

Лісабонському саміті в листопаді 2010 р. з нагоди десятої річниці. 

У вересні 2009 року НАТО схвалила Bi-SC (Bi-Strategic Command) 

Директива 40-1 "Інтеграція РБ ООН 1325 та гендерні перспективи в 

Командних структурах НАТО, включаючи заходи щодо захисту в ході 

збройних конфліктів". Директива застосовується до всіх міжнародних 

військових штабів або будь-яких інших організацій, що співпрацюють з 

Альянсом. Вона включає в себе стандарти поведінки НАТО в процесі 

виконання операцій і місій, а також контрольний перелік Оперативного 

планування (Operational Planning checklist). 

Політика і План дій були переглянуті у 2014 році. Це відкрило шлях 

для більш практичної співпраці з широкою мережею партнерських відносин 

НАТО поза межами РЄАП. Усього 56 країн-партнерів та партнерів підписали 

їх імплементацію. Афганістан, Австралія, Японія, Йорданія та Об'єднані 

Арабські Емірати брали активну участь у їх розвитку, і згодом Нова Зеландія 

також доклала зусиль. Проміжні звіти публікуються кожні шість місяців. 
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На сьогодні чинний План дій щодо імплементації Політики 

НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки що розрахований на два роки                        

(період від червня 2016 - червень 2018 р.). Він містить 19 цілей та низку 

заходів, спрямованих на їх реалізацію. Фундаментальною і довгостроковою 

метою НАТО є захист свободи та безпеки усіх її членів політичними та 

військовими засобами. Відповідно до Стратегічної концепції НАТО, це буде 

зроблено за допомогою трьох основних завдань, пов'язаних із колективною 

обороною, кризовим менеджментом та кооперативною безпекою. В контексті 

більш широких політичних завдань та основних завдань НАТО, вона 

продовжуватиме інтегрувати гендерну проблематику в свою роботу та 

сприяти здійсненню Резолюцій Ради Безпеки ООН 1325 та відповідних 

резолюцій. Всі цілі спрямовані на підтримку таких стратегічних результатів, 

як: 1. зниження бар'єрів для активної та значної участі жінок в НАТО, 

оборонних і безпекових структурах Альянсу та партнерів, в операціях, місіях 

та врегулюванні кризових ситуацій під проводом НАТО; 2. інтеграція 

пріоритету Жінок, миру та безпеки і гендерної перспективи в політику, 

діяльність та зусилля НАТО, членів Альянсу та партнерів з метою 

запобігання та врегулювання конфліктів [6]. 

Місія НАТО полягає у сприянні стабільному та міцному миру, в рамках 

якого гендерна рівність є ключовим чинником. Включення гендерної 

складової на всіх етапах операційного процесу - при розробці, плануванні, 

здійсненні, моніторингу та оцінці політики та програм - є вигідним для 

досягнення місії НАТО. Ефективність в складних середовищах безпеки 

означає поважати та повністю враховувати різноманітність фонів, навичок та 

досвіду усіх. 

Комітет НАТО з гендерних питань рекомендує: 1. націям розробляти 

Національні плани дій (National Action Plan) та директиви задля сприяння 

інтеграції гендерних питань; 2. високопосадовці мають активно підтримувати 

впровадження гендерної перспективи на рівні НАТО та на національному 

рівні; 3. Нато пропонує зразок гендерної підготовки  щоб забезпечити її 

більшу узгодженість в країнах НАТО; 4. НАТО запропонувала програму 

"тренуй-тренера" (“train-the-trainer”) задля впровадження вимог щодо 

стандартизації та сумісності в рамках гендеру; 5. НАТО і країни мають 

забезпечити відповідні ресурси в плані фінансування, часу і персоналу; 6. 

Гендерну координаційну мережу для обміну знаннями та  кращим досвідом з 

гендерними радниками;      7. централізовану базу даних з досвіду успіхів та 

невдач місії; 8. Гендерний радник, як помічник, повинен бути інтегрований у 

військову структуру задля допомоги командиру [7]. 

З метою реалізацізації Резолюції 1325 та пов'язаних з нею резолюцій 

була створена Спеціальна група з питань жінок, миру та безпеки (Task Force 

on Women, Peace and Security) під керівництвом та відповідальністю 

Спеціального представника з питань жінок, миру та безпеки (Special 

Representative for Women, Peace and Security). 
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У підсумку, механізмами, які є в розпорядженні НАТО для здійснення 

резолюцій РБ ООН, є: 1. Спеціальний представник Генерального 

секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки. Інститут Спецпредставника 

було запроваджено у 2012 році з метою ефективнішого виконання резолюції 

РБ ООН №1325. Мандат та повноваження Спецпредставника полягають у 

реалізації Політики НАТО/РЄАП щодо жінок, миру і безпеки та відповідного 

Плану дій, посилення координації та зміцненні співпраці з ООН та іншими 

міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ, ЄС та Африканський Союз. З 

1 жовтня 2014 року Спецпредставником Генсекретаря НАТО з питань жінок, 

миру і безпеки є пані Марієт Шуурман (Mrs. Marriët Schuurman; 2. Робоча 

група у складі цивільного і військового персоналу штаб-квартири НАТО;                      

3. Офіс НАТО з гендерних питань і Консультативний експертний комітет 

НАТО з гендерних питань, які є складовими елементами військової 

командної структури Альянсу, і яким доручено сприяти впровадженню 

гендерного підходу як невід’ємного компоненту процесу розробки, 

реалізації, моніторингу та оцінки політики Альянсу, його програм і 

військових операцій; 4. Робоча група, яка під керівництвом Стратегічного 

командування НАТО з операцій здійснює оцінку наявних засобів, у т.ч. 

фінансових, для подальшої імплементації Резолюції РБ ООН № 1325 і інших 

відповідних резолюцій при плануванні та проведенні операцій; 5. Радники з 

гендерних питань у складі органів різного рівня військової командної 

структури НАТО, в тому числі на рівні штабів місій; 6. Профільні комітети, 

які розробляють і розглядають як конкретні питання імплементації Політики 

НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки, так і Політику в цілому [8]. 

Північноатлантичний альянс підкреслює важливу роль жінок у 

запобіганні, врегулюванні і вирішенні конфліктів та мирних процесах, 

операціях та місіях під проводом цієї міжнародної організації, сприяє 

збільшенню представництва жінок на всіх рівнях прийняття рішень, а також 

створює механізми для реалізації поставленої мети - реалізацізації Резолюції 

1325 та пов'язаних з нею резолюцій. 
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~СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ: ПЕРСП 

ЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ~ 

 

Україна – одна з небагатьох країн світу, яка дозволяє народження 

дитини за допомогою програм допоміжних репродуктивних технологій. 

На сучасному етапі правове регулювання сурогатного материнства в 

Україні в тій чи іншій мірі здійснюється на основі наступних нормативно-

правових актів, серед яких: Цивільний кодекс України [1], Сімейний кодекс 

України [2], Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в 

Україні, затверджений наказом МОЗ від 9 вересня 2013 р. № 787 [3], Основи 

законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 

2801-XII [4], Правила державної реєстрації актів цивільного стану (у редакції 

наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 р. № 3307/5). [5] 

В українському суспільстві технологія сурогатного материнства є 

відносно новою. Суть даної технології полягає у тому, що сурогатна матір 

погоджується виносити чужу дитину особам які хочуть стати батьками. 

Тобто можна сказати що сурогатна матір виступає так званим «інкубатором 

для дитини» майбутніх батьків цієї дитини. Виділяють два види сурогатного 

материнства: 

1)повна або гестаційна сурогатність – полягає в переміщені зачатого 

подружжям плоду в сурогатну матір; 

2) часткова або гендерна сурогатність – використовується яйцеклітина 

сурогатної матері, тобто є біологічний зв’язок плоду з сурогатною матір’ю. [6] 

В Україні сурогатне материнство передбачає послідовне вчинення 

певних юридично значущих дій:  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44524/NATO_-_Comprehensive_report_on_the_NATO_EAPC_policy_on...__11_p._.pdf?sequence=78
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44524/NATO_-_Comprehensive_report_on_the_NATO_EAPC_policy_on...__11_p._.pdf?sequence=78
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44524/NATO_-_Comprehensive_report_on_the_NATO_EAPC_policy_on...__11_p._.pdf?sequence=78
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdft_2016_07/160718-wps-action-plan.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdft_2016_07/160718-wps-action-plan.pdf
https://www.nato.int/issues/women_nato/pdf/2010/Brochure%20Gender.pdf
http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/about-nato/nato-res-1325
http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/about-nato/nato-res-1325
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1) надання згоди біологічних батьків на імплантацію ембріона з 

використанням їхнього генетичного матеріалу в організм іншої жінки (у 

вигляді заяви зобов’язання подружжя, згідно з яким подружжя бере на себе 

рівні права і обов’язки батьків стосовно виховання і утримання майбутньої 

дитини);  

2) укладення договору про виношування дитини сурогатною матір’ю;  

3) застосування до сурогатної матері відповідних процедур, 

запліднення і виношування дитини;  

4) наступна передача дитини біологічним батькам, письмова згода 

сурогатної матері при реєстрації дитини, письмова реєстрація народження за 

заявою подружжя, яке дало згоду на сурогатне материнство. [7] 

Договір є тією правовою формою, яка дозволяє регулювати 

різноманітні суспільні відносини, що виникають між суб’єктами права. 

Договір окреслює межі дозволеної та належної поведінки, а також наслідки 

недотримання сторонами його умов. Договір можна розуміти як одну з 

найбільш зручних форм регулювання поведінки, оскільки сторони, що 

знаходяться в правовому полі, можуть узгоджувати будь-які умови та 

очікувати на отримання заздалегідь обумовленого результату. Або ж як 

зафіксовану у встановленій законом формі систему компромісів 

(домовленостей), що досягаються сторонами з метою задоволення власних 

інтересів шляхом взаємоузгодження волі обох контрагентів майбутнього 

договору, спрямованих на виникнення, зміну або припинення цивільних 

правовідносин [8].  

Договір сурогатного материнства – згода між подружжям, які бажають 

стати батьками і жінкою (сурогатною матір’ю), згідною за винагороду на 

штучне запліднення, виношування і народження дитини, з подальшою її 

реєстрацією батьками. При складанні договору сурогатного материнства 

необхідно встановлювати по відношенню до подружжя крім медичних 

показників, закріплених законом, вимоги соціального характеру.  

Оскільки договір про сурогатне материнство – це договір надання 

послуг, обов’язок виконувача (сурогатної матері) – надати по завданню 

замовників певні послуги (виношування і народження дитини), а обов’язок 

генетичних батьків – оплатити ці послуги. Укладений договір повинен 

відповідати нормам Цивільного кодексу України та моральним засадам 

суспільства. Так, договір, за яким жінка дає свою яйцеклітину, а також 

договір, за яким організм однієї жінки є специфічним інкубатором для 

виношування ембріона дитини іншої жінки, не суперечить ні вимогам закону, 

ні моральним засадам суспільства. [9] 

На сьогоднішній день в Україні ще не відбулася в повному обсязі 

правова адаптація суспільства до розвитку медицини в області 

репродуктивних технологій, в результаті чого у законодавчому регулюванні 

сурогатного материнства виявлені наступні недоліки:  

-відсутність спеціального нормативно-правового акту, що детально 

регламентує всі аспекти відносин сурогатного материнства;  
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-неврегульованість істотних умов договору, що укладається між 

сурогатною матір'ю та біологічними батьками (подружжям).  

Реалії часу вимагають подальшого реформування галузі 

репродуктивної медицини, що повинно відображатися в його нормативно-

правовому регулюванні з метою створення досконалої правової бази, захисту 

від неправомірних посягань на біологічні права людини. Подальше 

вдосконалення повинно відбуватися в наступних напрямках: 

-здійснення чіткого контролю за проведенням репродуктивної 

медицини, щоб запобігти правопорушенням у цій сфері діяльності; 

-внесення змін до Сімейного кодексу України щоб врегулювати 

питання присвячене договору про сурогатне материнство, що буде гарантією 

захисту прав сурогатної матері, генетичних батьків та дитини; 

-розробка та впровадження державних цільових програм з 

репродуктивної технології; 

-залучення кваліфікованого психолога який зможе надавати допомогу 

сурогатним матерям, а також стежити за відображенням емоцій від такого 

материнства. 

А також необхідно створити кодифікований закон про сурогатне 

материнство, який би містив всі необхідні норми для правового забезпечення 

регулювання сурогатного материнства в Україні, та насамперед захищав 

права дитини. 
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~СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ 

ПАРТНЕРАМИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУДЕРЖАВИ ~ 

 

Розвиваючись, країна налагоджує зовнішні зв’язки задля ефективного 

здійснення своє діяльності на благо українського народу. Не виключенням є і 

діяльність органів публічної адміністрації України. 

Так, стаючи членом відповідної організації, країна бере на себе низку 

зобов’язань, щодо їх виконання з подальшим винагородженням у вигляді 

певної суми коштів для свого розвитку. Так, Україна стала членом МВФ 

відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного 

валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та 

Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 р[3]. 

За останні роки, Україна досягла неймовірних успіхів завдяки їхньої 

підтримці майже у всіх сферах. Зокрема, прийнята рішенням Ради 

Директорів МВФ 11 березня 2015 року, програма EFF замінила собою 

програму Фонду Stand-by, що була надана Україні 30 квітня 2014 року. За 

наслідками даної програми EFF, Україна розпочала реформування судової 

гілки влади, енергетичної та найголовніше розпочала активно боротися з 

корупцією, що було вимогою даної програми. Поряд з цим відбулося 

реформування сектору державних підприємств, більшість з яких є 

збитковими для нашої країни[2]. Виконання цих заходів надало Україні 

можливість отримати перші два транші в рамках EFF на загальну суму 6.7 

млрд. доларів, що дозволило полегшити економічну ситуацію в країні. 

В рамках співробітництва між Україною та Європейським Союзом, 

Сторонами у 2013 та 2014 роках відповідно було укладено міжнародні 

договори щодо надання Україні макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС. В 

Україні реалізуються майже 200 проектів технічної допомоги ЄС (пройшли 

державну реєстрацію)  на загальну суму близько 262,7 млн. євро, що 

реалізуються через національні та регіональні програми допомоги ЄС, 

програми прикордонного співробітництва, механізм Twinning, освітню 

програму Tempus, програму Всеохоплюючої інституційної розбудови та 

Інструмент співробітництва з ядерної безпеки[1].  

За результатами проведення відповідного комплексу заходів Україною 

вже отримано усі заплановані кошти:- 1,360 млрд. євро у 2014 р. та 250   млн. 

євро у 2015 році. Провівши аналіз даної допомоги, можливо дійти висновку, 

що країні були видано кредит довіри, який вона підтверджує, що доводить до 

висновку про можливість країни розвиватися, незважаючи на стан в якому 
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вона перебувала. Розуміючі, всеосяжність фінансової підтримки з боку 

Європейського союзу, можливо дійти висновку що дана підтримка має 

підняти абсолютно всі сектори діяльності країни. Адже така думка має на 

існування, оскільки розвиваючись країна має розвиватись поступово тобто 

всі сфери своєї діяльності, а не зосереджуватися конкретно на одній гілці. 

Європейський банк реконструкції та розвитку – ще один фінансовий 

інвестор для України, завдяки якому країна реалізувала ряд проектів, серед 

них: у 2012 р. Урядом України прийняті рішення щодо залучення позик ЄБРР 

для реалізації інвестиційних проектів “Завершення  будівництва 

метрополітену в м. Дніпропетровськ” (на основі Кредитної угоди 2012 р.) 

і “Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 

атомних електростанцій ” за Гарантійною угодою 2013 р. Окрім цього, 12 

травня 2014 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо української 

Антикорупційної ініціативи. Станом на 31 березня 2014 року портфель ЄБРР 

в Україні нараховував 326 проектів з загальним обсягом фінансування більше 

8,9 млрд. євро. Завдяки даній підтримці з їхнього боку, йде розвиток 

приватного і державного сектору, що дозволяє розвантажити державний 

бюджет країни, зацікавивши інвестора, яким є ЄБРР. 

Підсумовуючи, вище викладене можливо дійти висновку, що прийняті 

відповідні зміни позитивно відображаються на країні, за рахунок фінансових 

вливань, що здійснюють міжнародні партнери. 
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~ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРОКУРОРА В УМОВАХ СУЧАСНИХ 

РЕФОРМ ~ 

 

Весь час суспільство намагалося винайти різні соціально-правові норми, 

які з одного боку будуть задовольняти потреби природного права, а з іншого- 

позитивного права. На прикладі України можливо виокремити різноманітні 

види державного устрою: соціалізм, комунізм, т.з. «ізми». Але українське 

суспільство завжди прагнуло до демократичної системи цінностей. У зв’язку 

з цим постає необхідність знайти рівновагу між державним примусом та 

суспільною думкою. Виходячи з цієї проблематики, на мою думку, потрібно 

створити платформу для побудови правового суспільства на основі ідеї «7 

кроків до покращення роботи прокурора». 

Прозоре призначення прокурора до розгляду кримінального 

провадження. Згідно статті 37 п. 1 Кримінально процесуального кодексу 

України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у 

конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником 

відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У 

разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу 

прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному 

кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який 

керуватиме діями інших прокурорів. 

Але буде доречно зазначити, що призначення прокурора, в перспективі, 

до розгляду кримінального провадження повинно відбуватися на основі 

теорії ймовірності за допомогою використання новітніх інформаційних 

технологій. Це дозволить звільнити керівника відповідного органу 

прокуратури від суб’єктивних чинників при здійсненні своєї цільової функції 

в даному процесі. 

Якісний нагляд прокурора за органами дізнання і досудового 

слідства. Здійснення прокурорського нагляду за органами дізнання і 

досудового слідства, як самостійної функції прокуратури, а також 

підвищення його ефективності, потребує низки взаємопов’язаних кроків. 

 Перш за все, діяльність працівників прокуратури повинна поділятися за 

профільною характеристикою. У цьому випадку цей принцип надасть 

можливість відокремити «недоречні» відомості та застосувати саме ті, які 

будуть необхідними в даному процесі. 

По друге - якісний показник компетенцій потрібно перевіряти через 

профільні тестові завдання орієнтовані на профільну систему. Це необхідно 

для того, щоб вирівняти систему знань, умінь, навичок та компетенцій  
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працівників прокуратури, та розділити їх на різноманітні профілюючі 

підсистеми.  

Значуща та кількісна характеристика доказів. Достатність доказів не 

є квантитативною величиною, яка піддається кількісній, "арифметичній" 

оцінці. Адже в одній кримінальній справі для висновків буде досить і десяти 

доказів, а в іншій і на підставі двадцяти не можна буде зробити конкретного 

висновку. Кількісна характеристика сукупності доказів не буде відігравати 

вирішального значення. Головною тут стає змістовна характеристика наявної 

сукупності доказів, що залежить від значущості кожного доказу, який 

входить до цієї сукупності. Тобто значущість доказу стає тут його головною 

характеристикою, його головною ознакою, яка безпосередньо пов'язана з 

визначенням достатності доказів. Можна говорити про те, що визначити 

значущість сукупності доказів і є -визначити їх достатність. 

Експериментальна досліджувальна база. Слідчий експеримент 

входить до слідчих розшукових дій, які мають лише перевірочний характер. 

Під час його здійснення, зазвичай, застосовується лише фіксація та 

дослідження фактичних даних, які в свою чергу, підтверджують або 

спростовують наявність певних фактів, що мають значення для 

кримінального провадження. Водночас, для прокурора цей прийом перевірки 

і уточнення відомостей повинен стати головним методом дослідження. Він 

повинен ґрунтуватися на основі багатостороннього підходу до проведення 

даної слідчої дії та обліку результатів експерименту. Крім того, для 

виконання слідчого експерименту необхідно мати чіткий план, наявність 

відповідних підстав, умов, кола осіб та дотримуватись процесуального 

порядку його проведення. 

Компетентнісна характеристика прокурора до психолого-

фізиологічних чинників правопорушників. При характеристиці 

особистості правопорушника прокурором нерідко спостерігається тенденція 

до крайнього «згущення фарб» аж до приниження людської гідності через 

психологічні та фізіологічні аспекти. Прокурор характеризує людину, яка ще 

не визнана злочинцем. Але навіть в скоєному злочині не проявляється вся 

особистість винного. Часто особистісні особливості індивіда деформуються в 

силу важких життєвих обставин. Про будь-яку людину слід судити обережно 

і дбайливо. Прокурор має право аналізувати лише ті якості особистості, які 

зумовили злочин і проявилися в його скоєнні.……………………………… 

     Деякі прокурори, порушуючи закон, неправомірно розширюють 

обставини, що обтяжують відповідальність (включаючи в них суперечливі 

показання, відмови від показань та ін.). Реалізуючи цільову функцію, на 

прокурора покладається, насамперед, відповідальність перед самим собою. Ті 

засоби та прийоми, які застосовує прокурор у своїй діяльності, не повинні 

суперечити моральним та етичним принципам спілкування. Бо в його руках , 

в правовому сенсі, життя, права та свободи людини і громадянина. 

Принцип STEM – освіти у підході до діяльності працівника органів 

прокуратури. Найбільший «козир» принципу STEM-освіти у тому, що вона 
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при застосуванні буде допомагати працівнику органів прокуратури 

опанувати суть та зміст кримінального провадження не відокремлено, а за 

допомогою інтеграції всіх чотирьох дисциплін у єдину систему знань 

(відомостей, інформації) про події, причини, мотиви скоєння суспільно 

небезпечного діяння або бездіяльності особи, що підлягає кримінальній 

відповідальності. STEM-освіту зазвичай називають «навчанням навпаки». 

Ланцюжок «від теорії до практики» у даній практиці зазвичай зворотній: 

спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, а вже 

потім, у процесі цієї діяльності, опанування теорії і нових знань. Водночас, 

STEM-освіта – це не тільки «навчання навпаки». 

Проектна форма мислення прокурора через віртуальний простір. 

Проектування - це універсальний і самостійний тип діяльності в 

інтелектуальному і соціокультурному просторі, спрямований на утворення 

реальних об'єктів та заданими ефектами (функціональним, техніко-

економічним, екологічним). Таким чином, проектування автоматизованих 

комплексів та інформаційних систем у віртуальному просторі проектування 

змінює акцент на чільну роль людини в процесі прийняття рішень за вибором 

того чи іншого варіанту проектної реалізації. При цьому, саме працівник 

органів прокуратури повинен мати високий рівень організаційної культури, 

системне та аналітичне мислення, що дозволяє знаходити найкращий спосіб 

вирішення проектної задачі. 

За результатами вищезгаданого матеріалу можливо підтвердити 

обов’язковість процесу діяльності прокурора, а саме: знання законів, силу їх 

використання на запит ситуації, креативність, активність, модернізований 

підхід до повсякденної діяльності. 

 

Скорик П.О.  
ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Чорнооченко С.І.  

професор кафедри цивільного права і процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент 

 

~РИМСЬКЕ СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО 

СПАДКОВОГО ПРАВА ~ 

 

У роботі звертається увага на значення римського спадкового права, 

що стало джерелом для сучасного. Досліджується розвиток римського 

спадкового права, сучасного та їх зв’язок. 

Ключові слова: Римське спадкове право, спадкування за заповітом 

(за законом). 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що вивчаючи та 

узагальнюючи досвід минулого, ми сприяємо пізнанню закономірностей 

суспільного розвитку та уникненню повторення помилок. Тривалі дискусії 

стосовно поділу права на приватне і публічне, пов’язані з розробкою і 
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наступним прийняттям Цивільного, Земельного кодексів та інших важливих 

нормативно-правових актів, є відображенням докорінної перебудови 

поглядів на систему права, що існувала в Україні упродовж більш ніж 

півстоліття. Нині відбувається трансформація українського права, зумовлена 

відтворенням традицій романо-германської правової сім’ї, яка заснована, як 

відомо, на рецепції римського приватного права. У процесі історичного 

розвитку українське право вже зазнало сприятливого впливу класичного 

права, у тому числі і римського приватного, хоча при цьому збереглися його 

національні особливості. Історичне походження і розвиток українського 

права традиційно пов’язані з римською правовою доктриною, що, зокрема, 

виявилось у "Руській Правді", Литовських статутах, "Правах, за якими 

судиться малоросійський народ..." та інших пам’ятках українського права. 

Відтак у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року простежуються 

тенденції визнання пріоритету приватного права і всебічного захисту 

інтересів та прав людини [1;с. 274 ] 

Сьогодні виникла потреба в уніфікації національного законодавства  

країн СНД та країн ЄС і значна роль у цьому процесі належить римському 

приватному праву, причина довговічності якого полягає, зокрема, і в тому, 

що римляни творчо перейняли та синтезували не тільки свій, а й чужий 

правовий досвід. Цивільне право як наука було започатковано ще в часи 

Римської Імперії. До того ж часу і відноситься виникнення спадкового права 

як галузі права. У системі римського права інститут спадкового права був 

нібито незалежним, він не зв’язаний з іншими галузями майнових прав. Він 

не входить в систему речових прав, не є яким-небудь типом зобов’язального 

права але дуже тісно зв’язаний з цими галузями. Римськими юристами були 

розроблені основні поняття спадкового права, механізми спадкування за 

заповітом і за законом. Ще в римському праві були розроблені основні 

поняття спадкового права та саме визначення спадкового права. Так в 

римському праві спадковим правом називали сукупність правових норм, які 

регулюють порядок переходу майна померлого до інших осіб. Був 

розроблений принцип "nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere 

potest", що означало що не може бути спадкування в одній частині майна за 

заповітом, а в іншій - за законом.     Римське спадкове право пройшло довгий 

шлях розвитку, в процесі якого надбало ряд рис, відповідних до характеру 

римської власності та сім’ї. Розвиток свободи заповідальних розпоряджень 

був обумовлений посиленням приватної власності по мірі звільнення її від 

пережитків сімейної[2; с 179].                                                           

•Спадкування за давнім цивільним правом (hereditas) 

регламентувалося Законами XII таблиць, які вже передбачали спадкування за 

заповітом та спадкування за законом. Основним типом спадкування все таки 

було спадкування за законом. Але вже закони XII таблиць признають 

спадкування за заповітом переважною формою спадкування. 

•Спадкування за преторським едитом (bonorum possessio). Було значно 

ослаблено формалізм при складанні заповітів. Було введено таке поняття як 
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спадкоємці за законом першої та другої черги.                                                                     

•Спадкування за імператорським законодавством. В цей період спадкування 

далеко відійшло від старого цивільного спадкування. В цей період відбувся 

значний розвиток спадкового права, але воно ще не стало чіткою, закінченою 

системою. До часу правління Юстиніана римське спадкове право, особливо 

спадкування за законом, було доволі складним та заплутаним інститутом. У 

такому вигляді воно й було представлене в кодифікації Юстиніана через те, 

що він не був на той час готовим реформувати спадкове право 

•Спадкування за правом Юстиніана. У 542 році новели 115, 118, 127 

приводять спадкове право до чіткої системи, тим самим завершивши 

становлення римського спадкування, створивши чіткий правовий інститут, в 

якому були враховані нові соціально-економічні умови римського 

суспільства. Так всіх родичів померлого Юстиніан розділив на п’ять класів 

(черг). Було встановлено черговість наслідування за класами[3; с 264]. 

Римське спадкове право в процесі тривалого шляху свого розвитку набуло 

ряд рис, які відповідали характеру римської власності і сім'ї. Розвиток 

свободи заповіту і заповідальних розпоряджень був зумовлений посиленням 

індивідуальної приватної власності у міру вивільнення її від пережитків 

сімейної. Те саме можна сказати і про спадкування за законом, яке, в свою 

чергу, було зумовлене витисненням агнатського споріднення когнатським 

(кровним). Посилення кровного споріднення стало основою для зміцнення 

спадкування за законом. В той же час римські юристи знайшли вдалі 

прийоми для поєднання спадкоємців за законом зі свободою заповіту. 

Римське спадкове право як право рабовласницької держави відображало і 

забезпечувало інтереси передусім рабовласника, було спрямоване на 

зміцнення і розвиток рабовласницької приватної власності. Воно залишало за 

спадкоємцем те право, яким покійний володів за життя, а саме право 

засобами своєї власності присвоювати продукти чужої праці. Проте, як і все 

приватне право взагалі, закони про спадкування є не причиною, а наслідком, 

юридичним висновком із існуючого економічного ладу суспільства. Так, 

право передавати рабів у спадщину не є причиною рабства, а навпаки, 

рабство є причиною переходу рабів у спадщину. Становий характер 

римського спадкового права проявлявся в багатьох приписах закону. 

Наприклад, деякі вільновідпущеники, звільнені римськими громадянами на 

певних умовах (латини Юніані), не вправі були лишати заповіти. Після 

смерті все їхнє майно переходило до володаря, який надав їм свободу. При 

цьому зазначене майно не обтяжувалося ніякими боргами померлого. 

Спадкове право країн, що належать до романо-германської правової сім'ї, в 

тому числі й Україна, значною мірою своїм виробленням зобов'язане 

римському праву, що вперше сформулювало й послідовно провело думку про 

універсальний характер спадкового правонаступництва[4; с. 194]. 

Подальшого розвитку спадкове право набуло в Цивільному кодексі, який 

набув юридичної сили першого січня 2004 року, де цьому інститутові була 

присвячена окрема шоста книга. Особливістю того часу було те, що 
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спадкування за законом визнавалося первинним, а спадкування за заповітом 

— додатковим, тому цей спосіб не дуже поширився й не був ґрунтовно 

розроблений з правового погляду. Але деякі положення про спадкування та 

поняття спадкового права знаходили відображення в законодавстві: 1) засади 

універсальності, включаючи у склад спадщини як права, так і обов'язки 

спадкодавця (ст. 1218 ЦК України) та покладаючи на спадкоємця обов'язок 

відповідати перед кредитором за борги спадкодавця, правда, в межах 

спадщини (ст. 1282 ЦК України); 2) свободу заповіту як можливість 

призначити спадкоємцями осіб, незалежно від наявності з ними сімейних чи 

родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин (ст. 1235 

ЦК України); 3) існування кола осіб, яким належить обов'язкова частка у 

спадщині (ст. 1241 ЦК України); 4) покладення за основу спадкування за 

законом черговості (ст. 1258 ЦК України) та умови визнання спадщини 

відумерлою (ст. 1277 ЦК України).  

Таким чином, це свідчить про стабільність даного інституту 

цивільного права і його важливе значення для регулювання сучасних 

відносин. В сучасному спадковому праві продовжують діяти багато 

принципів римського спадкового права.  
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У роботі звертається увага на визначення проблемних аспектів 

набуття прав власності в Україні. У результаті дослідження виявлено, що при 

набутті та припиненні прав власності мають бути враховані дві різні частини 

розподілу права власності: на право приватної власності та право публічної 
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власності. Врахування зазначеного поділу права власності логічно зумовлює 

поділ підстав набуття та припинення права власності на універсальні. 

Ключові слова: право власності,відчужування речі,майнові 

права,суб’єкти авторського права,суміжні права. 

У системі права власності важливе місце займає питання визначення 

підстав виникнення та припинення права власності. Загальні засади та 

підстави набуття права власності визначає глава 24 ЦК України (статті 328-

345). Відповідно до неї підставами набуття права власності можуть бути 

будь-які обставини, що не заборонені законом (ч. 1 ст. 328 ЦК України), 

оскільки розмаїття їх дуже велике ( події, договори, юридичні вчинки, 

цивільні стани, юридична сукупність, тощо) виникає проблема визначення 

їхнього співвідношення та взаємозв’язку, ієрархії, колізії тощо.Останнім 

часом дане питання майже не досліджувалось, Помітна відсутність 

ґрунтовних робіт по даній темі, цим і зумовлена доцільність розгляду 

проблемних питань набуття права власності в України.Для її вирішення 

необхідне встановлення методологічних засад оцінки тих чи інших 

юридичних фактів у загальному контексті набуття та припинення права 

власності. 

Передусім слід зазначити, що існує поділ підстав набуття права 

власності на первинні та похідні, відомий ще з часів римського права.Існує 

точка зору, відповідно до якої при поділі підстав виникнення права власності 

на первинні та похідні можуть бути використані обидва критерії. Так, 

зазначається, що до похідних способів набуття права власності належать такі, 

при яких набуття права власності у суб’єкта виникає внаслідок 

волевиявлення попереднього власника. При переході права власності має 

місце правонаступництво, оскільки права на придбану річ внаслідок 

похідного способу такі, які були у попереднього власника.Проте більш 

вдалим видається поділ підстав набуття права власності на первинні і похідні 

за допомогою врахування “обґрунтованості прав”. Суть такого підходу 

полягає в тому, що первинними пропонується вважати такі способи набуття 

права власності, де права власника не ґрунтуються на правах інших осіб 

(вони виникають вперше), а похідними — такі, що припускають, що право 

набувача ґрунтується на праві відчужувача речі.Такий підхід до поділу 

способів набуття права власності на первинні та похідні виглядає цілком 

логічним, оскільки від способу набуття права власності залежить характер 

претензій, які можуть бути заявлені до власника.Однак зустрічається в 

літературі й думка про те, що поділ способів набуття права власності за 

різними критеріями не має практичного значення, оскільки законодавство 

України з поділом на первинні та похідні способи виникнення права 

власності не пов’язує будь-яких правових наслідків.На відміну від поділу 

підстав набуття права власності на первинні та похідні, котрий достатньо 

детально аналізується практично у кожному підручнику та посібнику з 

цивільного права, співвідношення універсальних та спеціальних підстав 

виникнення права власності у вітчизняній літературі залишається майже 
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недослідженим.Проблеми у дослідженні підстав виникнення права власності 

під таким кутом зору значною мірою пов’язані з відсутністю чітких засад 

віднесення зазначених підстав до універсальних чи спеціальних.На мою 

думку, право власності, як інститут цивільного права України, має бути 

поділений на два визначальних види: 1) право приватної власності;  2) право 

публічної власності.Право приватної власності може бути визначене як право 

приватної особи володіти, користуватися, розпоряджатися тощо належним їй 

майном у власному інтересі. А право публічної власності як регламентована 

нормами права можливість суб’єктів публічних відносин використовувати на 

власний розсуд у межах своєї компетенції майно, яке їм належить.Фактором, 

який об’єднує усі різновиди права публічної власності, є наявність у цих 

відносинах владного елементу, який полягає в тому, що власник, здійснюючи 

своє право власності, більшою або меншою мірою використовує свої 

повноваження як суб’єкта публічного права. Специфічним є й об’єкт цих 

відносин: майно, що входить до складу публічної власності. Разом із тим їх 

відрізняє той самий обсяг повноважень як суб’єкта публічного права, так і 

суб’єкта права власності. 

Cтаття 456 Цивільного кодексу України та ст. 44 Закону України “Про 

авторське право і суміжні права” закріплюють строки чинності (дії) суміжних 

майнових прав та порядок їх обрахування. Таким чином, однією із основних 

властивостей майнових прав на об’єкти суміжного права є їх строковий 

характер, що означає, що після спливу визначених законодавством строків 

чинності суміжних прав, майнові права на об’єкти суміжного права 

переходять у суспільне надбання. Перехід майнових прав на об’єкти 

суміжного права у суспільне надбання означає, що після спливу визначених 

законодавством строків чинності суміжних прав будь-яка особа вільно, без 

отримання дозволу колишнього правоволодільця, може використовувати 

об’єкт суміжного права у власних та суспільних інтересах будь-яким 

дозволеним способом. Не слід забувати, що окрім майнових прав, суб’єкти 

авторського права та суміжних прав насамперед наділені особистими 

немайновими правами, які належать творцеві об’єкту права інтелектуальної 

власності, є незалежними від майнових прав та не можуть відчужуватися 

(передаватися), за винятками, встановленими законодавством. Особисті 

немайнові права мають наступні ознаки: 1) відсутність економічного змісту; 

2) невіддільність від особи; 3)індивідуалізація особи; 4) абсолютність; 5) 

специфічність виникнення; 7) довічність існування. Таким чином, говорячи 

про строки дії суміжних прав, не слід забувати, що ця риса притаманна саме 

майновим правам, які слід чітко відмежовувати від особистих немайнових 

прав, які традиційно є невідчужуваними та безстроковими. Для всіх категорій 

об’єктів суміжних прав законодавство встановлює строк правової охорони у 

50 років, однак, відповідні строки неможна назвати однаковими, оскільки 

вони мають різний порядок обчислення, а точніше, початковий термін 

обчислення строку щодо кожного об’єкту суміжного права має свої 

особливості визначення. Таким чином, разом із встановленням строків дії 
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суміжних прав законодавець визначає порядок їх обчислення, так, згідно із ч. 

1 ст. 44 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права 

виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису 

виконання. Відповідно, ч.1 ст. 456 Цивільного кодексу України містить 

аналогічну норму, де вказано, що строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на виконання спливає через п’ятдесят років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого 

запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного 

за роком здійснення виконання.Як бачимо, термін, з якого починає 

обчислюватися строк чинності майнових суміжних прав, не співпадає із 

терміном виникнення суміжних прав. Так, згідно із ст. 451 Цивільного 

кодексу України, право на виконання виникає з моменту першого його 

здійснення, в той час як перебіг п’ятидесятирічного строку починає 

обчислюватися тільки з 1 січня року наступного за роком, в якому відбувся 

той чи інший, цизначений Цивільним кодексом України, юридичний факт, 

пов’язаний зі створенням чи фіксуванням об’єкта. Якщо Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» пов’язує перебіг строку правової охорони 

виконання тільки із записаним виконанням, то Цивільний кодекс України 

вказує вже не тільки на порядок обчислення строку охорони записаного 

виконання, а також на особливості обчислення строку незаписаного 

виконання. Таким чином, правовій охороні майнових прав на виконання 

підлягають як зафіксовані, так і незафіксовані на матеріальному носії 

виконання. Більш того, правова охорона виконань здійснюється з моменту 

першого здійснення виконання, а обрахування строку чинності майнових 

прав здійснюється за вищезазначеними правилами.Якщо виконання є 

зафіксованим, то обчислення строку чинності суміжних починає 

обчислюватися за правилами, що стосуються зафіксованих виконань, 

минаючи правила, щодо незафіксованих виконань.  

Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що на даний 

момент в українській юридичній науці є недостатнім традиційне розрізнення 

первісних та вторинних підстав виникнення права власності. Існує 

необхідність додаткового чіткого розрізнення права власності на 

універсальні та спеціальні, що дасть змогу чітко визначити їх співвідношення 

та взаємозв’язок, ієрархію, і таким чином спростить використання цих прав, і 

зменшить кількість прогалин в законодавстві.  

Список використаних джерел: 

 1. Цивільне право України: академ. курс: підруч. / заг. ред. 

Я.М.Шевченко. Загальна частина. – К., 2009. – Ст. 278. 

 2. Цивільне та сімейне право України / під ред. проф. Є.О. Харитонова. 

– Х., 2008. – Ст.200. 

 3. Цивільне право України. Загальна частина: підруч.: / за ред. І.А. 

Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К., 2006. – С. 308. 

 4. Цивільне право України: підруч. / [Є.О. Харитонов, Р.О. Стефанчук, 

А.І. Дрішлюк та ін.]. – О., 2008. – Ст. 9-10, 39-41. 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

141 
 

Безуглий Михайло Олександрович 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Козодой Л.М.,  

доцент кафедри конституційного права та прав 

людини НАВС, кандидат юридичних наук.  

 

~РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС ~ 

 

Із набуттям незалежності Україну було проголошено соціальною, 

правовою державою, яка стала на шлях демократичного розвитку, обрала 

курс на європейську інтеграцію. Таким чином, держава взяла на себе 

зобов'язання забезпечити дотримання основних прав і свобод людини і 

громадянина, соціальну безпеку особи та суспільства, підпорядкувати 

державну владу нормам права і забезпечити верховенство права, досягти в 

Україні європейських стандартів життя, стати повноцінним членом 

європейського адміністративного, науково-освітнього, соціально-

економічного, культурного простору. Водночас сформована в Україні 

соціальна модель не забезпечує цілей людського розвитку. В рейтингу країн 

за показником людського розвитку, який розраховується з урахуванням трьох 

основних вимірів середньої тривалості життя при народженні, індексу освіти 

та рівня життя, Україна постійно знижує позиції. Так, порівняно з 2007 роком 

країна втратила п'ять позицій у рейтингу та посідає у 2013 році 78 місце в 

переліку 187 держав світу, що оцінювалися [1]. Вочевидь така ситуація не 

відповідає параметрам ефективних держав.  

Європа ще з часів другої світової війни стала на шлях розбудови 

"держав загального добробуту". Сьогодні Європейський Союз дотримується 

концепції відкритої координації соціальної політики [4, с. 87-95], що виражає 

спільне прагнення держав-членів ЄС реалізувати принцип відповідальності 

за створення умов для запобігання негативним соціальним явищам, 

забезпечення добробуту та реалізації соціального потенціалу громадян на 

принципах ринкової економіки, соціального діалогу, ефективності, 

соціальної справедливості. Якісно новий формат відносин між Україною та 

ЄС і, відповідно, об'єктивні вимоги до реформування різних сфер 

українського суспільства, визначатиме Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом і його державами-членами (далі - Угода), підписання 

якої очікується під час Вільнюського саміту, запланованого на листопад 2013 

року. Спільна заява про підписання Угоди про асоціацію України з ЄС була 

схвалена на саміті Україна - ЄС у 2008 році в Парижі. Як передбачалось 

сторонами, підписання цієї угоди сприятиме оновленню спільних 

інституційних рамок співпраці України та ЄС, посиленню політичної 

асоціації й економічної інтеграції, поглибленню відносин у всіх сферах, 

зокрема й соціально-економічній.  
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Співробітництво України та ЄС у контексті підпитання Угоди 

посилить діалог у сфері забезпечення гідної праці, політики зайнятості, 

безпечних і здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, 

соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації [3]. Україна та 

ЄС у ст. 420 Угоди визначили цілі, на досягнення яких спрямовано 

співробітництво у вищезазначених сферах. Серед них - покращення якості 

людськогожиття; протистояння спільним викликам, таким як глобалізація та 

демографічні зміни; сприяння впровадженню активних заходів на ринку 

праці та підвищення ефективності служб зайнятості; стимулювання  

розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених 

осіб; посилення рівня соціального захисту та модернізація системи 

соціального захисту, зокрема щодо її якості, доступності та фінансової 

стабільності; скорочення бідності та посилення соціальної єдності; 

посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному 

діалогу [3].  

Отже, реалізація стратегічного курсу України на європейську 

інтеграцію має ґрунтуватися на принциповій зміні філософії державної 

соціальної політики, пошуках найбільш ефективних форм і методів 

формування єдиного з ЄС соціального простору. І тут питання полягає не 

тільки в збільшенні державного фінансування соціальної сфери, а, 

насамперед, зміні пріоритетів соціальної політики держави, створенні 

уніфікованих з ЄС стандартів, а також підвищенні якості та ефективності 

соціального забезпечення населення країни. Саме виходячи з переходу 

державної соціальної політики України на європейську модель, необхідно 

визначитися зі стратегією та цілісною програмою розвитку соціальної 

політики України на найближче десятиріччя. Потрібно зазначити, що в ДУ 

НДІ соціально-трудових відносин було розроблено та винесено на 

обговорення проект Стратегії розвитку соціальної політики України на 

період до 2023 року [2]. Однак, головний недолік зазначеного документа - 

радянський підхід, за яким закріплюється домінуюча роль держави у 

вирішенні соціальних проблем як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Це не відповідає принципам соціальної політики ЄС і не дозволить досягти 

спільних цілей України та ЄС, визначених в угоді про асоціацію. Сьогодні 

потрібно відійти від патерналістської моделі. Формування державної 

соціальної політики має відбуватися виключно на основі соціального діалогу. 

Одним із пріоритетів суспільного розвитку має стати формування соціально-

відповідального бізнесу. Дотаційну модель соціального захисту необхідно 

замінити на створення рівних можливостей для всіх членів суспільства, 

заохочення реалізації соціального потенціалу кожної особи, підтримку 

самореалізації активної частини суспільства і адресну допомогу задля 

забезпечення гарантованого рівня життя найуразливішим членам 

суспільства, які не в змозі досягти його самостійно. І головне, формуючи 

державну соціальну політику, необхідно пам'ятати, що збалансований 

розвиток суспільства, повноцінне входження України до соціального 
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простору ЄС можливо лише шляхом консолідації діяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, національних та 

зарубіжних установ і організацій, інститутів громадянського суспільства.  
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~СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ~ 

 

   Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України та українського народу, 

одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних 

пріоритетів України вона посідає особливе місце [1, c.61]. 

   Виступаючи на XVII саміті Україна – Європейський Союз, який 

відбувся у Києві 27 квітня 2015 р., Президент України Петро Порошенко 

наголосив, що перспектива членства у Європейському Союзі є стратегічним 

орієнтиром українських прагнень до перетворення і ключовою метою, заради 

якої проводяться реформи. Уперше Україна брала участь у саміті в статусі 

держави, яка уклала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом [2, c. 7].   

Для України європейська інтеграція – це:  

- шлях модернізації економіки; 

- подолання технологічної відсталості від інших високорозвинених 

країн;- залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій;  



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

144 
 

- створення нових робочих місць; 

 - підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника; 

- вихід на світові ринки, насамперед на ринок Європейського Союзу. Як 

невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних 

європейських країнах модель соціально-економічного розвитку [3, c. 6].    

Політичні переваги інтеграції України у Європейському Союзі пов’язані 

зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та 

безпеки. Зближення з Європейським Союзом є гарантією, а виконання його 

вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні  

[4, c.35-36]. 

   Крім того, членство у Європейському Союзі: 

- відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу; 

- забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами 

у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового 

знищення;  

- дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з: тероризмом, 

організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, 

наркобізнесом тощо [5, c. 175]. 

   Але успішність будь-якої євроінтеграційної політики полягає не в 

твердженнях і деклараціях про європейський вибір, а в банальному 

слідуванні принципам та цілям цієї політики. Як відомо, Європейський Союз 

й Україна почали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 р., а в 2008 р. 

– щодо поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) як 

невід’ємної складової частини Угоди про асоціацію [6, c. 9]. 

   Довгі роки плідної роботи дали змогу Верховній Раді України та 

Європейському парламенту 16 вересня 2014 р. ратифікувати Угоду про 

асоціацію між Європейським Союзом та Україною, що дало можливість 

розпочати тимчасове застосування відповідних положень Угоди про 

асоціацію з 1 листопада 2014 р., водночас тимчасове застосування розділу 

про ЗВТ розпочалось з 1 січня 2016 р.  

На першому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС  

15 грудня 2014 р. сторони домовилися актуалізувати Порядок денний 

асоціації Україна – Європейський Союз. 

Порядок денний асоціації (ПДА) – це практичний інструмент відносин 

Україна – Європейський Союз, який був розроблений сторонами на заміну 

Плану дій Україна – Європейський Союз відповідно до домовленостей, 

досягнутих під час саміту Україна – Європейський Союз у Празі (вересень 

2008 р.), з метою підготовки умов і сприяння ефективній імплементації 

положень майбутньої Угоди про асоціацію. 

ПДА був схвалений Радою з питань співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом 16 червня 2009 р. у Люксембурзі та набрав чинності 

24 листопада 2009 р. шляхом процедури взаємного обміну нотами. 

ПДА принципово відрізняється від Плану дій Україна – Європейський 

Союз, що втратив чинність у березні 2009 р. Реалізація ПДА здійснюється на 
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принципах спільної власності та спільної відповідальності за кінцевий результат. 

Двічі (у 2012 та 2013 р.) до документа вносилися зміни з метою його актуалізації. 

Раді з питань співробітництва було представлено три спільні звіти про виконання 

Порядку денного асоціації (у 2010, 2012 та 2013 р.). 

Цей документ служить орієнтиром для проведення реформ в Україні в 

процесі підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію. 

Реалізація Порядку денного дасть можливість розпочати виконання вже 

погоджених положень майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом ще до її укладення. 

Європейський вибір України відкриває нові перспективи 

співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості 

економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі 

міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних 

інтересів [7, c. 155]. 

Список використаних джерел: 
1. Кураєва А. Перспективи вступу України до ЄС та модель 

регіональної економічної інтеграції // Молода нація. Альманах. - 2003. - № 4. 

- C. 60-70 

2. Тарасюк Б. Головні фактори руху України ЄС і НАТО // Україна-

НАТО. - 2005. - № 2(6). - C. 6-11 

3. План дій Україна - ЄС // Євробюлетень. - 2005. - № 1. - C. 4-5 

4. Кашпір Р. Євролізація - шлях України в Європейський Союз // 

Банківська справа. - 2004. - № 1. - C. 35-41 

5. Рябчук М. Україна-Європейський союз : від "віртуального " 

партнерства до реального співробітництва/ М. Рябчук // Всесвіт. - 2006. - № 

11-12. - C. 175-186 

6. Рибачук О. Реалізація плану дій Україна-ЄС: проблеми і перспективи 

// Національна безпека і оборона. - 2005. - № 7. - C. 5-9 

7. Невідома Н. І. Сучасна модель відносин між Україною та 

Європейським Союзом // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 5. - C. 

151 - 160 

 

Біленька Людмила Євгеніївна 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Козодой Л.М.,  

доцент кафедри конституційного права та прав 

людини НАВС, кандидат юридичних наук.  

 

~ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ПРАВ ТА 

СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ~ 

 

 Питання прав і свобод людини та громадянина на сьогодні є 

найважливішою проблемою внутрішньої і зовнішньої політики усіх держав 

світової співдружності. Саме стан прав у сфері забезпечення прав і свобод 
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особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень 

демократичного розвитку будь - якої держави і суспільства в цілому. 

 Міжнародні стандарти щодо основних прав і свобод людини і 

громадянина регулюється низкою міжнародно-правових актів, які 

визначають політичні, природні, культурні та соціальні права. Тому 

вирішення питання про міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод і 

обов'язків є актуальним напрямком сучасної правової науки.  

 Україна як суб'єкт міжнародного права, одна із засновниць 

Організації Об’єднаних Націй, проводить активну роботу, спрямовану на 

використання не тільки національних, а й міжнародних інститутів захисту 

прав людини. Цьому сприяють положення статті 9 Конституції України, 

згідно з якими "чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України" , а також визначення зовнішньої політичної діяльності України як 

такої, що "спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права" [1, с.18]. 

 Кожна країна світу, яка взяла на себе зобов'язання виконувати 

міжнародні конвенції, в тому числі й з прав людини, повинна керуватися 

принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві. 

Норми, що містяться в міжнародних документах, обов'язкові для 

законотворчості розвинутих держав, тобто є міжнародними стандартами.  

 Коли розглядати права людини як галузь сучасного міжнародного 

права, то можна твердити, що, з одного боку, її формують принципи та 

норми, які закріплюють основні і похідні права людини і тим самим 

визначають стандарти демократії в міжнародній та національній системах, а, 

з іншого - демократію не можна повністю ототожнювати а правами людини. 

 Права людини і права громадянина є тісно взаємозалежними, однак 

не тотожними поняттями. Громадянин - людина, яка законом визнається 

юридичне належною даній державі. Якщо права людини закріплені в 

міжнародне-правових актах, то права громадянина - у конституції певної 

держави. [2, ст. 116]. 

 Необхідно зупинитись на деяких характеристиках міжнародних 

стандартів прав людини, які є загальними, тому що значна кількість держав 

закріпила їх у своїх внутрішніх законах. Загальна декларація містить 

положення, що всі люди народжуються рівними у своїй гідності та правах. 

Дане положення притаманне всім людям, що живуть на планеті Земля. Крім 

цього, визнання рівних та невід'ємних прав всіх її жителів є основою 

свободи, справедливості та загального миру і, дійсно, рівність людей не 

залежить ні від часу, ні від місця, ні від обставин. Міжнародне право 

затверджує рівність всіх людей. Але рівність існує в певній формі, яка 

забезпечується відповідною державою у відповідний історичний період. 
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Тобто держава закріплює таку рівність у своїх законах, і остання набуває 

форму юридичної рівності. 

 На сьогодні склалися міжнародні стандарти прав людини. Відступати від 

них не можна. Міжнародна Конференція з прав людини, що проходила у Відні з 

14 по 19 червня 1993 р. закріпила універсальний характер та стандарти прав 

людини, прийнявши консенсусом Заключний документ, шо складається з двох 

частин — Декларації і Плану дій. Він окреслює основні принципи і напрями 

співробітництва у сфері прав людини, відкриває міжнародному співтовариству 

шлях у світопорядок наступного тисячоліття. Основним завданням сьогодення є 

впровадження цих стандартів у життя [3, с.32]. 

 Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем 

української дійсності. Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати 

демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній 

свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини, 

нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана проявляти 

активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних, 

організаційних, соціальних, політичних та інших умов для найповнішого 

використання людиною своїх прав і свобод. 

 Конституція України досить чітко визначає систему органів та 

посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права і свободи людини і 

громадянина. Це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, місцеві державні адміністрації, підсистема судів загальної 

юрисдикції та спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, 

адвокатура, інші правоохоронні органи України [1, Ст. 141].  

 Отже, міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод людини і 

громадянина являють собою сукупність норм права, які закріплені в 

міжнародно-правових актах. Положення Конституції держав про основні 

права і свободи людини та громадянина повинні відповідати міжнародним 

стандартам, оскільки захист цих прав забезпечує існування суверенної, 

демократичної і незалежної держави. 

 Міжнародно - правові акти закріплюють такі основні права та 

свободи людини і громадянина: принцип рівності всіх громадян незалежно 

від мови, статі, кольору шкіри, релігійних, політичних переконань та інших 

ознак; право на життя; право людини на повагу до її гідності; право на 

недоторканість житла; право на невтручання в особисте та сімейне життя; 

право на об'єднання; право на мирні збори та маніфестації; право на працю; 

право на відпочинок; право на охорону здоров'я та інші права. 

 Таким чином, міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод 

людини і громадянина являють собою сукупність норм права, які закріплені в 

міжнародно – правових актах. Положення Конституції держав про основні 

права і свободи людини та громадянина повинні відповідати міжнародним 

стандартам, оскільки захист цих прав забезпечує існування суверенної, 

демократичної і незалежної держави. 
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~ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ~ 

 

   Права і свободи людини, а також проблеми їх забезпечення, постають як 

центральні та найбільш актуальні напрями дослідження сучасної юридичної 

науки. Враховуючи те, що людство перебуває в постійному еволюційному 

процесі, відбувається поступова переорієнтація першочергових суспільних 

потреб та цінностей, перегляду потребує й розуміння прав людини, їх 

сутності та значення окремих їх видів. Відповідного перегляду потребує й 

вітчизняна практика правозастосування та національне законодавство з 

огляду на триваючі процеси інтеграції до європейського співтовариства та 

необхідності втілення міжнародно-правових стандартів прав і свобод 

людини. 

   Механізм імплементації норм міжнародного права характеризується 

різними підходами в питаннях запровадження та визначення місця норм 

міжнародного права в національних правових системах. Імплементовані до 

правової системи загальновизнані принципи та норми міжнародного права 

носять або абсолютний характер, або обмежуються сферою зовнішньо-

політичної діяльності. За міжнародним договорами, імплементованими до 

системи національного законодавства, можуть бути закріплені такі правові 

режими: рівний статус між Конституцією та міжнародним договором; 

пріоритет міжнародних договорів з питань захисту прав людини перед 

нормами національного права; примат міжнародних договорів перед 

нормами національного права; примат міжнародних договорів перед 

нормами національного законодавства та рівний статус міжнародних 

договорів і національних законів.  

   Статутам міжнародних організацій як окремим видам міжнародних 

договорів на конституційному рівні надається пріоритет перед нормами 

національних законів. Сучасною тенденцією є закріплення в конституціях 
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європейських держав безпосередньої дії норм актів міжнародних організацій 

у внутрішньодержавному праві. Питання конституційної імплементації 

рішень міжнародних судових установ у внутрішньодержавному праві не 

закріплюються в силу юридичної природи цих рішень та особливостей 

механізму їх виконання.  

   Вищевикладене зумовлює низку актуальних питань і для України. Так, 

важливою проблемою для правової системи України, що безпосередньо 

впливає на розуміння, забезпечення та захист прав і свобод людини в 

Україні, є проблема узгодженості та взаємодії міжнародно-правового і 

національно-правового механізмів регулювання суспільних відносин. Як 

вказує Н. М. Сергієнко, належна внутрішньодержавна імплементація норм 

міжнародного права, яка остаточною мірою втілюється у відповідних актах 

правозастосування, становить важливу умову ефективного функціонування 

всього механізму правового регулювання [1, с.17].  

   У цьому сенсі слід зазначити, що курс на європейську інтеграцію 

визнається найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом України. В 

Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [5] 

забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі 

віднесено до фундаментальних засад зовнішньої політики України. Це 

означає, що розбудова України як демократичної, правової держави 

передбачає не тільки вдосконалення конституційної моделі організації і 

здійснення державної влади відповідно до загальноєвропейських правових 

стандартів, а й застосування фундаментальних принципів європейської 

моделі права та правозастосування. Це завдання обумовлює необхідність 

визначення головних напрямів і тенденцій реформування системи органів 

державної влади, раціоналізації та узгодження їх функцій і повноважень. Але 

ж мова йде не тільки про уточнення правового статусу органів державної 

влади та принципів їх взаємодії, а й також про визначення чинників, що 

гальмують прогресивний розвиток України.  

   Важливим вектором для подальшого вдосконалення механізму 

забезпечення та захисту прав і свобод людини в Україні є переосмислення 

категорії прав і свобод людини як системоутворюючої ідеї, яка має 

наддержавний статус та потребує суттєвих змін у правосвідомості 

правозастосовників щодо імплементації визнаних міжнародних і 

європейських підходів до розуміння як міжнародно-правових зобов’язань 

держави, так і правової природи та юридичної сили актів тлумачення прав 

людини, які приймаються цілою низкою міжнародних організацій. Також не 

менш актуальним завданням є дослідження впливу на процеси реформування 

правової системи України тих геополітичних факторів, які постають перед 

Україною в зв’язку з процесами глобалізації та європейської інтеграції. 

Питання щодо формування оновленої міжнародної системи захисту прав і 

свобод людини, визначення правил нового світового правопорядку, 

спрямованого також на забезпечення та захист прав і свобод людини, є 
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предметом гострих дискусій правознавців, до яких останнім часом 

долучаються й вітчизняні юристи. Провідні держави Західної Європи, які 

усвідомили нові тенденції і закономірності державно-правового розвитку ще 

після Другої світової війни, вдалися до створення інтеграційного об’єднання, 

яке за майже шістдесят років свого існування перетворилося на потужний 

економічний, а віднедавна і політичний Союз, в якому колективні рішення, в 

яких зацікавлені усі європейські народи, приймаються спільно з дедалі більш 

широкого спектру питань. Європейський Союз – це міждержавне об’єднання, 

стосовно правової природи якого точаться гострі дискусії. Не вдаючись в їх 

сутність, можна констатувати лише один висновок, з яким згодні майже всі: 

ЄС – це наднаціональна організація влади, в якій поєднуються 

наднаціональні та міжурядові форми і методи співробітництва, 

використовується практика досягнення численних «тіньових» консенсусів, 

проведення регіональних саммітів, що засвідчує факт формування 

регіонального «гегемоністського» (на думку окремих дослідників – 

квазіімперського) [2,с. 13] погляду на світ, що, однак, «прив’язаний» до 

реалізації стратегічних національних інтересів держав-членів.  

   На фоні вказаного процесу важко не помітити процеси соціальних 

трансформацій, які безпосередньо впливають на реалізацію 

фундаментальних конституційних принципів, що потребують критичного 

осмислення і управління на різних рівнях влади (загальноєвропейському, 

наднаціональному, національному, субрегіональному). Як правильно вказує 

В. Сало, під впливом процесів глобалізації й інтеграції об’єктивно 

змінюється сутність держави, проявом цього служить перерозподіл функцій 

держави між наднаціональним, національним і субнаціональним рівнями [3,с. 

174]; трансформація порядку реалізації державного суверенітету, який 

розглядається в контексті багаторівневої моделі управління або навіть 

концепції «імперського суверенітету», де роль «центру» реалізує 

наднаціональний рівень одноособово або спільно з національним рівнем 

влади.  

   Відбувається активний пошук нових моделей демократії, які б враховували 

нові форми і методи здійснення влади, зокрема її часткове перенесення з 

національного на наднаціональний і субрегіональний рівні [4,с.6], а також 

дефіцит демократії, який виникає у Європейському Союзі внаслідок 

часткового «відлучення» громадян і національних парламентів від здійснення 

влади і згортання демократичного контролю як за національними урядами, 

так і наднаціональними інститутами. Формування наднаціонального рівня 

влади ( перш за все, мова йде про законодавчу її гілку), в який поступово 

перетікає дедалі більше владних повноважень, закономірно призводить до 

трансформації змісту такого фундаментального принципу правової держави, 

як поділ влади, що проявляється в зміні функцій гілок влади і 

співвідношення між ними.  

   Поряд із потужним законодавством acquis communautaire, за нормами та 

принципами якого живуть громадяни 27 країн Європи, нормативно-
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правовими актами та актами тлумачення міждержавних організацій (ООН), 

які також застосовуються у країнах Європейського Союзу як беззаперечне 

джерело права, рішення Європейського суду з прав людини також є 

своєрідним наддержавним джерелом оновлення правозастосовчої практики 

цих країн. На часі й дискусія про подальше розширення міжнародного 

впливу на національну правозастосовну практику шляхом створення 

Міжнародного суду з прав людини в системі ООН, яка точиться в 

експертному середовищі на базі секретаріату Верховного Комісара з прав 

людини з початку 2002 р. Метою створення нової судової установи є 

вдосконалення механізму юридичного захисту прав людини та 

імплементаційного механізму забезпечення міжнародних стандартів прав і 

свобод людини національними системами правопорядку. 

   Як висновок, можна зазначити, що сучасний етап розвитку правової 

системи України характеризується кардинальними змінами, що відбуваються 

під впливом глобальних інтеграційних процесів. За цих умов виникає 

потреба в розробці нових підходів, які б дозволили розглядати права людини 

як загальнолюдську цінність, що має наддержавний статус та визначається 

міжнародно-правовими стандартами, а концепт прав людини – як теоретичну 

проблему методологічного рівня. У зв’язку з цим виникає необхідність 

оцінки кожного правового акта й упровадження в практику законів і норм 

права, з точки зору її відповідності принципами прав людини та міжнародних 

стандартів прав людини. З іншого боку, права і свободи людини, їх 

тлумачення та сприйняття багато в чому залежать від того, яким чином вони 

будуть розглядатися міжнародним співтовариством. Значна роль у цьому 

процесі відводиться ООН, її статутним та договірним органам. Діяльність 

цієї універсальної міждержавної організації разом з відповідними 

регіональними організаціями шляхом прийняття значної кількості резолюцій, 

рішень, ухвал, коментарів та інших нормативних і ненормативних актів 

зумовлюють динамізм сприйняття ідеї прав людини, дозволяють розставляти 

правильні акценти, розширити сфери захисту прав і свобод людини, 

визначені міжнародними договорами з прав людини. Слід погодитися і з 

позицією громадських діячів та вчених щодо необхідності врахування у 

цьому процесі й напрацювань та рекомендацій громадських організацій, 

діяльність яких сприяє активізації захисту прав людини. 

   Таким чином, сучасні глобалізаційні процеси ставлять перед наукою цілу низку 

актуальних та гострих питань, що потребують подальшого глибокого 

осмислення, аналізу та вирішення, зокрема розширення спектру прав людини, 

роль у цьому процесі громадських організацій, проникнення цих прав до 

національних правових систем, джерела їх закріплення та юридична сила таких 

джерел, подолання конфліктів національного та наднаціонального права тощо. 
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~ НАСИЛЬСТВО У СІМ’Ї ~ 

 

Проблема насильства, зокрема, насильства в сім’ї, є достатньо 

актуальною для сучасного суспільства. Соціально-політична криза в Україні, 

розшарування населення за рівнем матеріального стану, невпевненість 

переважної більшості громадян у завтрашньому дні, погіршення 

матеріального становища – це чинники, що сприяють зростанню 

напруженості в суспільстві та, як наслідок – підвищенню агресивності та 

конфліктності в сімейних стосунках. 

Як свідчать статистичні дані, найбільша кількість тяжких 

правопорушень 

проти особистості відбувається у сфері сімейно-побутових стосунків. 

Насильство – феномен складний, багатоаспектний. Загалом, поняття 

насильства несе чітко виражене негативно оціночне навантаження і 

вживається в дуже широкому значенні, яке включає усі форми фізичного, 

психологічного, економічного придушення, а також такі душевні якості, як 

брехня, ненависть, лицемірство. 

Можна виділити такі ознаки насильства як соціального явища: 

- наявність як мінімум двох суб’єктів; 

- спричинення або створення загрози, спричинення шкоди; 

- умисний та цілеспрямований характер діяння; 

- здійснення проти або поза волею особи, на яку воно спрямоване. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
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Насильство в сім’ї - будь-які умисні дії фізичного, психологічного чи 

економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого 

члена сім ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім ї 

як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його 

фізичному чи психічному здоров’ю; [1, с.139].  

Фізичне насильство в сім’ї - умисне нанесення одним членом сім’ї 

іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або 

призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного 

здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;  

Психологічне насильство в сім’ї - насильство, пов’язане з дією одного члена 

сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або 

завдається шкода психічному здоров’ю. 

Домашнє насильство - комплексний вид насильства. Це повторюваний зі 

збільшенням частоти цикл фізичної, словесної, емоційної, духовної й 

економічної образи з метою контролю, залякування, вселяння почуття 

страху. Це система поведінки для збереження влади й контролю над 

близькою людиною. 95% жертв домашнього насильства – жінки [2, с.92].  

Сімейне насильство - явище досить розповсюджене в усьому світі й у 

всіх верствах населення. Про насильство в родині говорять у тих випадках, 

коли факти грубої та жорстокої поведінки виявляються не одиничними, 

випадковими й ситуативними, а регулярними, систематичними й постійно 

повторюваними. При всій розмаїтості видів насильства - фізичного, 

сексуального, психологічного, економічного та інше - саме сімейне 

насильство характеризується тим, що отримує загальний, гендералізований 

характер. [3,c.121-131] 

На міжнародному рівні Україна може укладати дво - та багатосторонні 

угоди, приєднуватись до конвенцій, пактів, договорів тощо. Підписуючи такі 

угоди, відповідно держава-учасниця бере на себе зобов’язання привести 

норми національного законодавства у відповідність до норм міжнародного 

договору.  

До міжнародно-правових актів, які регламентують діяльність поліції, 

суду й інших державних правоохоронних органів, установ, організацій, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, громадськості, 

міжнародних організацій у сфері попередження та протидії насильству в 

сім’ї, слід зарахувати такі, як:  

– Загальна декларація прав людини; 

 – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;  

– Конвенція ООН проти катувань та інших нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання; 

 – Конвенція ООН про права дитини;  

– Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних 

свобод; 
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 – Декларація ООН про викоренення насильства щодо жінок; 

 – Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; 

 – Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права;  

– Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами». 

Слід пам’ятати, що на шляху до євроінтеграції обов’язковою вимогою ЄС є 

ратифікація рішення ради Європи № 210 «Про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» [4, 

Ст.3 ] та приведення стандартів попередження гендернообумовленого 

насильства України стандартам означеної діяльності Європейського Союзу. 

Відповідно до ст. 3 Рішення Ради Європи № 210 «домашнє насильство» 

означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах місця проживання або 

між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від 

того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні. 

Згідно зі ст. 3 цього Рішення Ради Європи є порушенням прав людини та 

формою дискримінації стосовно жінок і означає, що всі акти насильства 

стосовно жінок за гендерною ознакою, результатом яких є або може бути 

фізична, сексуальна психологічна або економічна шкода чи страждання 

жінок, у тому числі погроза таких дій, примус або свавільне позбавлення 

волі, незалежно від того, відбувається це в публічному чи приватному житті. 
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 Розвиток науки конституційного права, загальної теорії 

конституційного права вимагають формування методології, яка б гарантувала 
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не лише послідовність в аналізі та дослідженні тих чи інших конституційно-

правових явищ, а й забезпечила можливість перевірки на істинність даних, 

отриманих у цьому процесі. Сама по собі теорія конституційного права, як 

сукупність знань про закономірності розвитку і регулювання конституційно-

правових відносин, їх виникнення, розвиток і припинення, ще не може 

характеризуватись як запорука, що всі ці теоретичні узагальнення матимуть 

статус об’єктивно цінних та істинних знань. 

Конституційне право України є провідною галуззю національного 

права, оскільки норми цієї галузі права регулюють найважливіші суспільні 

відносини. До того ж конституційне право України є системоутворюючою 

складовою національної правової системи і здійснює вплив на розвиток і 

функціонування всіх інших галузей публічного та приватного права в 

Україні. Визнання важливості конституційного права для України та її 

правової системи, а також твердження про бурхливий розвиток цієї галузі 

публічного права не вирішують питання про визначення як самого 

конституційного права України, як галузі національного публічного права, 

так і теорії конституційного права. Нині вітчизняні правознавці-

конституціоналісти визначають конституційне право як галузь національного 

права, що є системою відповідних правових норм, які закріплюють основи 

правового статусу людини і громадянина України, її державно-

територіальний устрій, визначають систему, основні принципи організації і 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, форми 

безпосередньої демократії [1, с. 5]. 

 Існують й інші оригінальні визначення цієї галузі права. Зокрема, Ю.М. 

Тодика визначав конституційне право як сукупність юридичних норм, тобто 

загальнообов’язкових правил поведінки людей, встановлених і захищених 

державою, реалізація яких забезпечується можливістю використання 

державного примусу [2, с. 43. ] У своїх дослідженнях конституційного права 

вчені практично завжди порушують проблеми визначення та аналізу ряду 

базисних понять, якими оперує ця наука [4, с. 7].  

Теоретичне узагальнення наявного конституційно-правового 

матеріалу дозволяє стверджувати, що сутність і зміст конституційного права 

розкриваються у йогоюридичних ознаках. Конституційному праву 

притаманнізагальні ознаки, властиві всімгалузямправа: нормативність; 

формальна визначеність; спрямованість на досягнення певного правового 

результату; можливість захисту правових приписів засобами державного 

впливу тощо. Разомз тимлише спеціальні ознаки конституційного права 

дають уявлення про особливості цієї галузі права та її призначення в 

національній правовій системі. Такими ознаками є сутність, зміст, функції, 

система, джерела, суб’єкти, відповідальність і гарантованість 

конституційного права України. 

Спираючись на виl державного механізму, включаючи порядок 

формування, організації та діяльності його ключових ланок; визначають 

територіальну організацію держави і відповідно влади; фіксують основи 
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правового статусу фізичної особи, її взаємини з державою [5, с. 41 ]. У своїх 

дослідженнях конституційного права вчені практично завжди порушують 

проблеми визначення та аналізу ряду базисних понять, якими оперує ця 

наука [6, с. 5]. З цього погляду теорія конституційного права дозволяє не 

лише характеризувати конституційне право конкретної країни, а й 

встановлювати універсальні закономірності розвитку конституційно-

правових відносин. У цьому контексті слід згадати дослідження теоретико-

методологічних аспектів системи конституційного права України, поняття 

фундаментального для науки конституційного права. Наукова цінність 

категорій та понять конституційно-правової науки не може бути встановлена 

виключно на рівні їх визначення та сприйматися поза межами їх 

різнорівневих зв’язків і механізмів взаємодії [6, с. 13]. 

Зміст конституційного права, а також тих проблем, які досліджує 

теорія конституційного права, визначається предметом правового 

регулювання цієї галузі. Предмет правового регулювання конституційного 

права залишається дискусійним питанням і у вітчизняній юридичній науці. 

Це спричинило згодом появу тенденції до «розширеного тлумачення» 

предмета конституційного регулювання, що призвело до того, що 

конституційне право набуло властивостей своєрідної «абсолютної системи 

норм», які регулюють практично всі без винятку суспільні відносини. У 

цьому зв’язку не можна не погодитись із позицією академіка В. Я. Тація, 

який зазначає: «Актуальним питанням подальшого розвитку конституційно-

правової думки є доктринальна розробка питання про предмет правового 

регулювання в конституції. Штучне розширення предмета конституційного 

регулювання може суттєво вплинути на стабільність Конституції України в 

майбутньому. Адже Основний Закон зможе виконувати роль фундамента в 

розбудові держави та суспільства, якщо в ньому міститимуться найбільш 

принципові та концептуальні положення, що не будуть підлягати політичній 

кон’юнктурі» [7, с. 88].  

Отже, предметом конституційного права є суспільні відносини у 

політичній, економічній, соціальній і культурній сферах суспільного та 

державного, учасники яких наділені конституційною правосуб’єктністю. Під 

цим слід розуміти їх здатність набувати і реалізовувати конституційні права 

та обов’язки. Ступінь важливості таких суспільних відносин підтверджується 

тим, що права та обов’язки їх учасників визначаються нормами 

конституційного права. 

Фактично предмет конституційного права зумовлює не лише те коло 

наукових досліджень, які постають перед теорією конституційного права, а й 

обумовлює її метод, під яким традиційно розуміють певні способи правового 

впливу на суспільні відносини, які є предметом відповідної галузі права або 

відповідної юридичної науки. Інтегративна роль методу конституційного 

права полягає в тому, щоб об’єднати волю народу в єдине ціле, спрямовуючи 

її на досягнення мети і завдань, які стоять перед ними. Виходячи із історично 

сформованого поділу права на публічне і приватне, правознавці схильні 
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виділяти імперативний метод (метод субординації) і диспозитивний метод 

(метод координації) правового регулювання. Оскільки конституційне право є 

пріоритетною галуззю публічного права, то для неї характерним і 

домінуючим є імперативний метод правового регулювання, але це не 

виключає й можливості диспозитивного урегулювання окремих видів 

конституційно-правових відносин. Для сучасного конституційного права 

властивими є і субординаційні, й координаційні методи регулювання 

суспільних відносин, які є предметомцієї галузі права. 
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~ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ВОЄННИХ 

УМОВАХ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС ~ 

 

Права та свободи людини і громадянина є фундаментальним 

надбанням людства, важливим елементом у процесі становлення й 

соціалізації кожного індивіда, адже дозволяють йому задовольняти свої 

потреби та реалізовувати власний потенціал у різних сферах суспільного 

життя. Ступінь їх гарантування є лакмусовим папірцем демократичного 

розвитку будь-якого демократичного суспільства [1, с. 78]. Але останні події, 

що відбулися в Україні, зокрема початок бойових дій на Донбасі змушує 
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акцентувати увагу на дослідженні особливостей обмеження прав людини в 

воєнних умовах. Особливо актуальним постає питання обмеження 

конституційних прав людини в контексті інтеграції України до ЄС. 

Відмічаємо, що можливість обмеження основних прав і свобод людини 

державою передбачається не тільки нормами національного законодавства, але й 

практично в усіх міжнародно-правових актах, присвячених регламентації прав 

людини і основоположних свобод. Так, фактично, кожен договір визначає як 

межі можливих обмежень та вичерпний перелік підстав для них, так і називає ряд 

прав, які за будь-яких обставин не можуть бути обмежені.  

Так, наприклад, у ст. 29 Загальної декларації з прав людини закріплено, 

що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати лише 

таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві [2]. Майже такі самі вимоги до встановлення 

обмежень містять й інші міжнародно-правові акти в галузі забезпечення і 

захисту прав людини. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 

закріплює можливість обмеження певних прав людини лише законом в разі, 

якщо це обумовлено необхідністю охорони державної або суспільної 

безпеки, громадського порядку, здоров’я, моральності населення, прав і 

свобод інших осіб [3]. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод передбачає можливість обмеження певних прав людини з аналогічних 

підстав. Ст. 8 Європейської конвенції закріплює право на недоторканність 

приватного життя: перша частина статті вказує на права, які підлягають 

захисту (право на приватне життя), друга – зазначає обмеження [4]. Також 

обмеження прав людини в умовах воєнного стану передбачається й на рівні 

національного законодавства. Так, зокрема, ч. 2 ст. 64 проголошує, що в 

умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень [5].  

На нашу думку, даний крок є виправданий, оскільки в умовах воєнного 

стану необхідно для забезпечення національної безпеки та суверенітету 

держави в певній мірі обмежити права людини. 

Згідно з Конституцією України в інтересах національної безпеки 

допускається обмеження таких конституційних прав і свобод людини і 

громадянина: право на особисте та сімейне життя (стаття 32); право на 

свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, 

право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (стаття 34); право на 

свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації (стаття 36); 

право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації (стаття 36); право на страйк (стаття 44). Окрім того, в умовах 

воєнного стану в Україні можуть бути обмежені такі права людини, 

встановлені в Конституції України: право на свободу та особисту 

недоторканність (стаття 29); право на недоторканність житла (стаття 30); 
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право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (стаття 31) [5]. 

В контексті вищезазначеного, слід зауважити, що обмежуючи та 

впливаючи на права і свободи людини, держава впливає на життя всього 

суспільства, оскільки права особи – це стрижень правової системи, засади, 

які визначають її соціальний, політичний і спеціально-юридичний зміст. В 

умовах економічної, політичної і соціальної нестабільності суспільства 

критерієм стійкості його правової системи і показником рівня його правового 

розвитку служить вміння держави забезпечити реалізацію прав людини і 

громадянина. 

Таким чином, дослідивши особливості обмеження прав і свобод 

людини і громадянина в умовах воєнного стану, ми дійшли висновку, що 

таке обмеження, незважаючи на те, що воно суттєво порушує права людини є 

необхідним для забезпечення національної безпеки та суверенітету держави. 

При цьому, особливо важливо, щоб обмеження конституційних прав 

громадян, відповідало нормам міжнародного права. 
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~ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ШЛЮБНО-

СІМЕЙНИХ ЗНОСИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ~ 

 

Окремі аспекти правового регулювання шлюбно-сімейних відносин, 

незважаючи на свою давню історію, не втрачають своєї актуальності. І 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
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сьогогодні вони є обʼєктом уваги як практиків правничої професії, так і 

науковців. Це можна пояснити дією кількох чинників, зокрема: по-перше, 

такі відносини є поширеними в суспільстві (велика кількість людей на 

планеті так чи інакше вступає в такі відносини); по-друге, існує велика 

кількість підходів до регулювання шлюбно-сімейних відносин (зазвичай 

вони визначаються традиціями або панівною релігією, що призводить до 

наявності широкого спектру різноманітних правил у цій сфері); по-третє, 

назріла потреба модифікувати такі відносини відповідно до вимог сьогодення 

(необхідність закріпити рівні права чоловіків і жінок у шлюбі, дозвіл 

здійснювати розлучення, обговорення питання одностатевих шлюбів – це 

неповний перелік змін і питань, які поставали і постають перед сімейним 

законодавством країн світу за останні сто років). 

Очевидним є те, що гармонія в законодавстві у сфері шлюбно-сімейних 

відносин потребує значних зусиль і політичної волі тих держав, які її 

здійснюють. Водночас, попри спроби зробити законодавчі норми більш або 

менш сумісними, кожна держава у межах своєї юрисдикції встановлює 

власні правила регулювання шлюбно-сімейних відносин. 

Зауважимо, що традиційний підхід передбачає, що шлюбні відносини – 

це відносини в першу чергу між жінкою і чоловіком, і вимоги щодо шлюбу 

повинні відповідати законодавству місця укладання шлюбу [2]. Про цьому, 

стаття 3 Конвенції передбачає, що шлюб укладається або у разі, коли 

майбутнє подружжя відповідає по суті вимогам внутрішнього права держави 

укладення, і один з них має громадянство цієї держави або постійно 

проживає в ній; або у разі, коли кожен із майбутнього подружжя відповідає 

по суті вимогам внутрішнього права, визначеного колізійними нормами 

держави укладення. Водночас зауважимо, що в Статті цієї ж Конвенції 

зазначено, що в застосуванні іноземного закону, оголошеного застосовним 

відповідно до цього розділу, може бути відмовлено тільки тоді, якщо таке 

застосування є несумісним із публічним порядком держави укладення. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, шлюбом є сімейний союз 

жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів 

цивільного стану (стаття 21 Сімейного кодексу України) [3]. Згідно зі 

статтею 51 Конституції України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і 

чоловіка [1]. Водночас доцільно зауважити, що вітчизняне законодавство 

містить цілу низку вимог, які пред’являються до осіб, що мають намір 

вступити в шлюб. Зокрема, до таких належать: 

1) Різна стать осіб, які вступають у шлюб (одностатеві шлюби не 

визнаються); 2) Досягнення шлюбного віку (18 років для чоловіків, жінок, 

можливість укладення шлюбу особою, яка досягла 16 років); 3) Дієздатність 

обох із подружжя; 4) Одношлюбність і неможливість вступати у шлюб для 

осіб, які вже перебувають у зареєстрованому шлюбі; 5) Заборона вступати у 

шлюб особам, які перебувають у кровному спорідненні, а також 

усиновлювачу та усиновленій дитині. 
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В інших державах може бути встановлений більш низький або, 

навпаки, більш високий віковий поріг, при цьому він визначається 

індивідуально для жінок і чоловіків. Крім того, можуть існувати розбіжності 

щодо інших вимог. Наприклад, в Іспанії шлюбний вік для чоловіків 

становить 14 років, а для жінок – 12 років, у Франції для чоловіків – 18 років 

, а для жінок – 15 років тощо. Найбільше вирізняються мусульманські країни. 

У мусульманських звичаях не потрібна згода жінки, так, як її долю вирішує її 

батько. Також у багатьох мусульманських країнах шлюби залишаються 

полігамними (чоловік може мати до чотирьох дружин за умови, що може їх 

утримувати). 

Оскільки Україна прагне до євроінтеграційного шляху розвитку, то 

доцільно зауважити, що членство у Європейському Союзі означає передусім 

високий стандарт захисту прав і свобод людини і громадянина та гарантії з 

боку держави щодо дотримання таких прав. Наприклад, стаття 14 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС передбачає, що в рамках співробітництва у 

сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення 

утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у 

сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. 

Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на 

основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод [4]. 

Очевидним і закономірним є те, що право на шлюб виділяють як одне з 

найбільш значимих особистих прав людини. Зокрема, основний документ, 

який закріплює каталог прав і свобод людини і громадянина в ЄС – Хартія 

основних прав ЄС, передбачає, що право на вступ до шлюбу і право на 

створення сім'ї гарантуються відповідно до національного законодавства, що 

регламентує його здійснення (стаття 9) [5]. Водночас вирішення шлюбно-

сімейних питань не належить до компетенції ЄС – відповідна сфера 

віднесена до національного рівня регулювання. Саме тому для того, щоб 

з’ясувати що розуміють під «європейськими стандартами у сфері шлюбно-

сімейних відносин» вважаємо за доцільне звернутись до практики ЄСПЛ, яка 

визнається ЄС поряд із конституційними традиціями і міжнародними 

договорами. ЄКПЛ закріплює право на шлюб у статті 12: чоловік і жінка, що 

досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї згідно з 

національними законами, які регулюють здійснення цього права [6].  

Отже, підсумовуючи, зауважимо, що у практиці ЄСПЛ існувало кілька 

підходів, які стосувались тлумачення права на шлюб. Водночас на сучасному 

етапі все частіше постає питання необхідності закріплення права на 

одностатеве партнерство. Відтак, вважаємо, що в українське сімейне 

законодавство, можливо, доведеться внести кілька змін, які стосуватимуться 

закріплення одностатевих шлюбів. 
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~ ПРИЧИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇЇ ЕТАПИ ~ 

 

Серед найважливіших причин європейської інтеґрації можна виділити 

наступні: 

   - потреба миру та безпеки. Нова Європа та країни цієї Європи повинні були 

ґарантувати, що більше ніколи не повториться жорстокість обох світових 

воєн. Спільне прийняття рішень мало стати перешкодою для появи нових 

конфліктів, а тісна політична та економічна співпраця мали стати успішним 

бар’єром перед комунізмом, який набирав усе більших обертів, а також перед 

економічною експансією США в Європі; 

- сподівання на економічний розвиток та добробут. Співпраця в межах 

об’єднаної Європи мала дати її мешканцям економічну стабільність та успіх. 

Утворення спільного ринку мало оптимізувати економічну діяльність та 

розвиток торгівлі в межах цілого континенту. Спільний ринок мав бути 

також ґарантією вільного руху осіб, капіталу, товарів та послуг; 

- утримання економічного та політичного значення на міжнародній арені. 

Європейці добре розуміли, що обидві світові війни значно ослабили позиції 

європейських країн у світі. Лише тісна співпраця у цих сферах допомогла б 

повернути їм владу, яку вони втратили[1]. 

   І етап (1951 – 1992 рр.) Європейські співтовариства 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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18 квітня 1951 року було підписано Паризький договір про 

створення Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄОВС), який набрав 

чинності в липні 1952 р. Договір був підписаний на термін 50 років. 

25 березня 1957 р. у Римі було підписано Договір про створення 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та Договір про створення 

Європейського співтовариства з питань атомної енергії (Євратом) – (Римські 

договори) 

1986 р. – підписання Єдиного Європейського Акту: 

- інституційна реформа 

- формується концепція єдиного внутрішнього ринку яка базуватиметься 

на 4 свободах (вільний рух товарів, вільний рух осіб, вільний рух капіталу, 

вільний рух послуг) 

- продовження демократизації 

ІІ етап (1992 – 2007 рр.) Створення ЄС 

7 лютого 1992 р. підписана Маастрихтська угода, що набула 

чинності1 листопада 1993 р. 

Згідно з Маастрихтським договором, ЄС базується на трьох стовпах. 

Повноваження першого стовпа дуже широкі, а саме: 

- спільний внутрішній ринок, тобто вільний рух осіб, капіталу, товарів та 

послуг; 

- Митний союз; 

- спільна торговельна політика; 

Другий стовп – це Спільна зовнішня політика та Політика безпеки 

(СЗППБ). Її завданням є зміцнення єдності та незалежності Європи, що 

повинно сприяти збереженню миру, безпеки, проґресу на цілому континенті 

та у світі. 

Третій стовп – співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ. 

2 жовтня 1997 р. був підписаний Амстердамський договір (набрав 

чинності 1 травня 1999 р.) 

- соціальне забезпечення 

- співробітництво у захисті навколишнього середовища 

- включаються Шенгенські угоди 

- посилення ролі Європейського Парламенту 

- розширення повноважень Суду ЄС 

Цілком новим є положення Договору, яке передбачає можливість 

використання в певних ситуаціях формули „тіснішої співпраці" окремими 

країнами-членами задля реалізації спільних цілей. Виконуючи положення 

Амстердамського Договору у сфері СЗБП, визначено кандидатуру Високого 

Представника у справах СЗБП. 

26 лютого 2001 р., підписано Ніццький договір (набрав 

чинності 1 лютого2003 р.) 

- Європейська хартія прав людини 

- людська гідність, свобода, рівність, солідарність, громадянство, 

правосуддя 
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29 жовтня 2004 р. була підписана Угода про Конституцію ЄС. Однак вона 

не набула чинності, оскільки не всі країни – учасниці її ратифікували. 

ІІІ етап (2007 - …) 

13 грудня 2007 р. була підписана Лісабонська угода (набрала 

чинності 1грудня 2009 р.) 

Складається з двох частин: 

- Договір про Європейський Союз, 

- Договір про функціонування Європейського Союзу[2]. 

Основні положення Лісабонської угоди: 

- вводяться посади Президента і Вищого Представника із закордонної 

політики і спільної безпеки з адміністративними повноваженнями, з метою 

єдиного представництва і єдності поглядів ЄС на зовнішній арені; 

- голосування за кваліфікованою більшістю; 

- посилюється роль національних парламентів; 

- кількість депутатів Європейського Парламенту має зменшитись з 785 до 

750; 

- в Європейському Суді буде створено три додаткові посади генеральних 

адвокатів, з яких одну буде займати представник Польщі, що було зроблено 

за вимогою останньої; 

Формально новий договір не є Конституцією – в ньому немає згадки про 

гімн чи прапор. Але документ зберіг всі ключові постанови про реформи, що 

були в первинному документі – Євроконституції[3]. 
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~ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ~ 

 

      Трансформація євроатлантичних інституцій спонукала до пошуку 

ефективної моделі взаємодії з ними та набуття певного досвіду, в т.ч. й у 
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частині становлення дієвого та впливового громадянського суспільства в 

Україні. Будучи тривалий час відстороненою від світових суспільно-

політичних процесів, українська політична система наслідувала моделі 

взаємодії держави та суспільства, що склалися в ще в радянський період і в 

яких ідея громадянського суспільства не знаходила відображення.[1, с.87] 

      Використання європейського досвіду становлення та розвитку 

громадянського суспільства, безперечно, пожвавить та оптимізує як процес 

українського державотворення, так і євроінтеграційні процеси загалом.  

За останні роки зазначена проблема знайшла своє відображення в 

багатьох наукових дослідженнях, які стосується, в тому числі, і проблем 

євроінеграційних процесів та місця в них України. Позитивним є те, що 

більшість дослідників об’єктивно та неупереджено підходять до аналізу 

проблематики ролі громадянського суспільства в українському 

державотворенні та легітимаційних процесах, відверто вказують на численні 

проблеми та негаразди в цій галузі. [2, с.1-7]  

     Розвиток політичної думки засвідчує наявність низки проблем, серед 

яких однією з головних є відсутність загальновизнаної власної концепції 

громадянського суспільства. Сучасна політична наука, і українська, і 

європейська, не дає єдиного визначення та тлумачення терміну 

«громадянське суспільство». Кожен із дослідників має можливість подати 

власне бачення сутності, функцій та місця ідеї громадянського суспільства у 

сучасному суспільно-політичному житті та політичній науці. [3, с.12-13]. 

     Політична практика доводить, що ця ідея має безпосередній вплив на 

політичні інституції держави та політичні організації суспільства. Ідея 

громадянського суспільства, як незалежного від влади об’єднання людей з 

метою більш ефективного захисту власних інтересів шляхом 

безпосереднього впливу на діяльність політичних та державноуправлінських 

інституцій, не є новою. Протягом кількох століть ця теорія вдосконалювалася 

та набирала практичної цінності та значимості, пройшовши значний шлях 

трансформацій та вдосконалення. Виходячи із сучасного стану дослідженості 

проблеми та домінуючих концепцій можна зазначити, що громадянське 

суспільство — це стійке до зовнішніх впливів об’єднання вільних 

особистостей з метою творення альтернативних, по відношенню до існуючих 

владних та державних структур, інституцій управління, головною метою 

яких є захист приватних та суспільних інтересів від посягань держави та 

сприяння можливості самореалізації особистості в різних галузях суспільно-

політичного, економічного, духовного життя. [4,с.4-11]. 

    Отже, реалії українського сьогодення підтверджують значимість 

зазначеної вище проблеми. Курс на побудову правової, соціально-

орієнтованої держави неминуче призводить до необхідності появи дієвих 

інституцій громадянського суспільства. Проте практика політичного життя 

демонструє значні проблеми в цій сфері. Причому ці проблеми носять 

зазвичай не лише технологічний чи організаційний характер, а мають більш 

глибокі світоглядні коріння. 
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    Від часу здобуття незалежності український політикум та суспільство 

так і не змогли усвідомити істину, яка стала нормою сучасного 

державотворення в більшості демократичних країнах світу. Істина ця проста 

у формулюванні, але складна у реалізації. Суть її полягає у тому, що шляхи 

та методи творення чи модернізації державності не можуть носити 

номінально задекларований характер, а найчастіше є наслідком тривалого 

історичного процесу, який полягає у пошуку компромісу між інтересами 

представників владних структур, інстанцій та привалюючими в суспільстві 

настроями щодо форми та моделі державності. 

    Треба зазначити, що громадянське суспільства не має і не може бути 

інструментом державних та владних інстанцій в реалізації їх політичних 

намірів. Європейський досвід засвідчив актуальність цієї позиції. Сутність 

громадянського суспільства полягає у конструктивній опозиції до влади, 

суспільному контролі за її діяльністю. Спроба об’єднати задля «великої 

мети» потенціал громадянського суспільства та держави під загальним 

керівництвом державних інституцій неминуче призведе до формалізації та 

вихолощення ідеї громадянського суспільства і, як наслідок, до його 

перетворення на інструмент державної політики, що є характерним для 

авторитарних та тоталітарних режимів. 
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~УНІФІКАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ~ 

 

   Відповідно до ст. 9 Конституції України ратифіковані українським 

парламентом міжнародні договори стають частиною національного 

законодавства, тобто положення актів європейського права, що ратифіковані 

Верховною Радою, мають силу прямої дії і стають обов’язковими для 

виконання на всій території держави [4]. Інтеграція України до європейської 

сім’ї повинна супроводжуватись науково обґрунтованими заходами, які 

гарантували б відповідність вітчизняного законодавства праву, що 

формується в рамках Європейського Союзу. Угода про асоціацію між 

Україною та Європою вимагає імплементації понад 350 директив та 

регламентів Європейського Союзу, з яких половина має бути впроваджена до 

законодавства України до 2017 року. Однак у сфері економічного та 

галузевого розвитку України кількість поданих до ВР законопроектів утричі 

перевищує кількість актів права ЄС, що підлягають імплементації. До того ж, 

ці ініціативи неузгоджені між собою та з Угодою. Така ситуація загрожує 

хаосом: депутати прийматимуть закони, які не відповідають зобов’язанням 

України, спрямованим на виконання Угоди про асоціацію [1, с. 28-29]. 

Загалом з моменту підписання. Угоди про асоціацію прийнято близько 70 

законопроектів, які так чи інакше торкаються європейської інтеграції, ще 20 

стратегічних проектів законів відверто «зависли» в Раді, і що характерно, ця 

ситуація фактично «законсервована» з початку 2017 року – більшість 

законопроектів, написані ще у 2015 році, та й ті ніяк не дійдуть до сесійної 

зали. Парламентська експертна група з євроінтеграції проаналізувала понад 

400 поданих до ВР законопроектів, які стосуються Угоди про асоціацію, і 

виявила, що понад 50% законодавчих пропозицій не відповідають 

зобов’язанням України або ж потребують суттєвого доопрацювання. І ця 

проблема низької якості законотворчої роботи демонструє найбільший 

парадокс: суб’єкти законодавчої ініціативи не мають жодних зобов’язань 

подавати документи, що відповідають Угоді, тобто Україна взяла на себе ці 

зобов’язання як держава, а окремі суб’єкти (депутати, уряд, президент) –  ні 

[3, с. 12]. 18 березня 2004 р. був прийнятий Закон України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу».                                                                                                                                            

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною 

складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою 

чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики [1].  
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Наступним важливим елементом на шляху євроінтеграції України у 

сфері нормативно-правового корпусу є уніфікація української законодавчої 

термінології з європейською та здійснюється він шляхом імплементації 

міжнародних та європейських термінологічних стандартів у внутрішнє 

законодавство та право України. Зазначені стандарти завжди 

супроводжуються визначеннями, які разом з термінами утворюють 

термінологічно понятійний апарат певного нормативно-правового акта або 

навіть законодавчого блоку.  Одна з основних проблем, яка спричиняє 

колізійну ситуацію в українському законодавстві, пов’язана з розбіжностями 

у застосуванні саме юридичної термінології. Тому постає питання про 

усунення їх шляхом внутрішньої термінологічної уніфікації.  

Тобто під час імплементації європейського термінологічного 

стандарту (разом із дефініцією) до певного нормативного акта України 

законодавець має здійснити заміну аналогічного терміна, що є в інших актах 

законодавства, на інкорпорований термінологічно-понятійний стандарт у 

всій національній правовій системі. Отже, сприйняття європейського права, 

реформування правової системи України згідно з правовими стандартами на 

основі загальних принципів західного права сприятиме розвитку України та 

дасть їй змогу еволюціонувати та посісти гідне місце серед інших держав 

Європи. 
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~ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ  

(КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) ~ 

 

   Сприймаючи європейську інтеграцію як достатньо складний 

соціально-економічний процес політичного, юридичного, економічного 

соціального, культурного об’єднання європейських держав (в основному за 

рахунок розширення Європейського Союзу, Ради Європи та, частково, 

НАТО), перші спроби політико-правового врегулювання питань пов’язаних з 
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цим явищем було зроблено в Україні ще на поч. 90-тих років минулого 

століття. Так, в положеннях Декларації про державний суверенітет Украни 

(16.07.1990) говорилося, що наша держава «виступає рівноправним 

учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального 

миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах» При цьому, 

чітко зазначалося, що Україна «визнає перевагу загальнолюдських цінностей 

над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед 

нормами внутрішньодержавного права»[1]. Звідси, надзвичайно важливим 

було закладення в основу майбутнього «євроінтеграційного процесу 

України» належної конституційно-правової основи.  

Конституційними змінами і доповненнями 1991-1993 рр. було 

зроблено в цьому плані перші необхідні дії. Однак, визначальним стало 

прийняття 28.06.1996 р. Конституції України,оскільки вона проголосила 

нашу державу суверенною, демократичною, соціальною та правовою 

 (ст. 1), а людину, і її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпеку визнала найвищою соціальною цінністю в Україні (ч. 1, ст. 2). При 

цьому, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в державі було названо 

український народ, який здійснює владу безпосередньо та через органи 

державної влади і органи місцевого самоврядування (ч. 1, ст. 5), визнано дію 

в Україні принципу верховенства права, а найвищу юридичну силу надано 

безпосередньо самій Конституції України (ст. 8). Окремо зазначалось, що в 

Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7), а державна 

влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову 

(ч. 1, ст. 6) [2]. Усі ці положення були «сумісними» з аналогічними 

конституційними приписами абсолютної більшості європейських країн, що 

надавало процесу євроінтеграції беззаперечну перспективу.  

Для сучасної Української держави, європейська інтеграція виступає 

насамперед своєрідним шляхом модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки. В той же самий час, політичні переваги інтеграції України у ЄС 

пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, 

демократії та безпеки; зближення із Європейським Союзом виступає 

гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови демократичних 

інституцій в Україні; членство у Європейському Союзі може відкрити шлях 

до колективних структур спільної європейської безпеки, забезпечити 

ефективнішу координацію дій у сфері контролю за експортом і 

нерозповсюдження зброї масового знищення, в боротьбі з тероризмом, 

організованою злочинністю, нелегальною міграцією тощо [3].  

  Отже, аналіз змісту конституційних реформ при вступі до 

Європейського Союзу (Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, 

Угорщини, Чехії) свідчить про те, що зміни й доповнення до конституцій в 
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обов’язковому порядку стосувалися: посилення ролі міжнародного договору 

у внутрішньодержавних правових системах, перегляду повноважень органів 

державної влади та введення інституту делегованого законодавства, що 

покладає певні законодавчі повноваження на уряд, коли є необхідним 

негайне реагування на певні ситуації взаємодії з Європейським Союзом, або 

впровадження його обов’язкових приписів; взаємодії за юридичною силою 

правових актів ЄС та актів внутрішнього законодавства, передачі частини 

суверенітету або його обмеження, обов’язкового проведення референдуму з 

питань щодо вступу до ЄС, а також внесення змін до конституції за 

«європейською поправкою» [3]. Все це, в тій чи іншій мірі «чекає» і на 

Україну. Звідси, необхідно буде провести низку заходів по 

конституціоналізації процесу європейської інтеграції України, включно із 

внесення необхідних змін і доповнень до Конституції України (конституцій 

не закріплення можливості участі держави в Європейському Союзі) та 

уточненням/визначенням місця правових актів ЄС в ієрархії нормативно-

правових актів України.  
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~ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ~ 

 

Актуальність дослідження проблематики євроінтеграції України до 

Європейського Союзу обумовлена зовнішньополітичним курсом нашої 

держави, новими викликами після розширення ЄС та об’єктивними реаліями 

сьогодення. Серед вітчизняних науковців, які досліджували проблеми 

європейської інтеграції, слід виділити праці таких науковців як: І. 

Березовської, М. Буроменського, В. Буткевича, В. Василенка, М. 

Гнатовського, В. Денисова, А. Дмитрієва, В. Євінтова, О. Задорожнього, Л. 

Луць, А. Мацка, М. Микієвича, В. Муравйова, Р. Петрова, К. Смирнової, О. 

Шпакович та ін. Європейський Союз – економічний та політичний союз 28 

держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі.  
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Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але 

після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС. 1 травня 

2004 року до ЄС приєднались 10 нових членів, що стало найбільшим 

розширенням Союзу за всю його історію. Після входження у 2013 році 

Хорватії, Європейський Союз нараховує 28 країн-учасників. В сучасному 

вигляді існує на основі Договору про Європейський Союз від 7 лютого 1992 

року [1]. Відповідно до п. 1 ст. 3 Лісабонського договору, мета Союзу – 

підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх народів. В той же час у ст. 

2 цього договору зазначено, що Союз засновано на цінностях поваги до 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та 

поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. З моменту 

набуття Україною незалежності у 1991 році, Європейський Союз та Україна 

динамічно розвивають відносини один з одним.  

Україна – це держава, яка є пріоритетним партнером ЄС у рамках 

Європейської політики сусідства та Східного 40 партнерства. Щорічно 

Європейський Союз та Україна проводять саміт за участі президентів з обох 

сторін. Намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції 

був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради України «Про 

Основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 року. У 

документі зазначалося, що «перспективною метою української зовнішньої 

політики є членство України в Європейських Співтовариствах за умови, що 

це не шкодитиме її національним інтересам. З метою підтримання стабільних 

відносин з Європейськими Співтовариствами, Україна підпише Угоду про 

партнерство і співробітництво, реалізація якої стане першим етапом 

просування до асоційованого, а згодом – до повного її членства у цій 

організації» [2]. У подальшому стратегічний курс України на європейську 

інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України 

до ЄС, схваленій Указом Президента України 11 червня 1998 року, та 

Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій Указом Президента України 14 

вересня 2000 року. Зокрема, у Стратегії набуття повноправного членства в 

ЄС проголошено довготерміновою стратегічною метою європейської 

інтеграції України [3]. 16 червня 1994 року між Європейськими 

співтовариствами і Україною була підписана Угода про партнерство та 

співробітництво (УПС). Це була перша угода, підписана ЄС з країнами 

колишнього Радянського Союзу. Тривалий процес ратифікації Угоди 

державами-членами закінчився лише на початку 1998 року, а тому УПС 

набула чинності лише 1 березня 1998 року [4]. Переговори щодо нового 

базового договору між Україною та ЄС на заміну чинної Угоди про 

партнерство та співробітництво були започатковані у березні 2007 року (у 

2008 році сторони узгодили назву майбутньої угоди – Угода про асоціацію). 

У грудні 2011 року Україна і ЄС завершили переговори за угодою про 

асоціацію, які вели з вересня 2008 року, а 30 березня 2012 року у Брюсселі 

глави переговорних делегацій парафували Угоду. Процедура парафування – 

це технічне затвердження тексту угоди, у ході якого глави переговірних 
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делегацій ставлять свої підписи на всіх сторінках угоди, закріплюючи таким 

чином суть досягнутих домовленостей [5]. Угода про асоціацію – це новий 

стан розвитку договірних відносин між ЄС та Україною, спрямованих на 

політичну асоціацію та економічну інтеграцію. Угода передбачає 

зобов’язання обох сторін 41 будувати міцні та довготривалі відносини, що 

базуються на основі спільних цінностей, зокрема, повній повазі 

демократичних принципів, верховенства права, відповідального державного 

управління, повазі прав людини та основних свобод.  

 Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років. 

Роботу над текстом Угоди було завершено у 2013 році, а її підписання 

відбулося вже у 2014 році – після Революції гідності. Протягом 2014-2017 

років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також 

національні парламенти усіх країн ЄС. З 1 вересня 2017 року дія Угоди про 

асоціацію між Євросоюзом та Україною вступила в силу в повному обсязі 

[6]. Політика України щодо розбудови відносин з Європейським Союзом 

впроваджується на основі Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року. Відповідно до ст. 11 Закону, 

однією з основоположних засад зовнішньої політики України є 

«забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в ЄС» [7]. Дорожню карту та 

першочергові пріоритети становлення та розвитку України як члена 

європейської сім’ї визначено Указом Президента України «Про стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020»» від 12 січня 2015 року. Зокрема, у 

Документі зазначено, що ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною 

та ЄС, Україна отримала інструмент та дороговказ для внутрішніх 

перетворень, а виконання вимог цієї Угоди дає можливість Україні в 

подальшому стати повноцінним членом ЄС [8]. Таким чином, європейська 

спрямованість України передбачає нові можливості співпраці з 

високорозвиненими країнами, сприяє вдосконаленню стосунків у всіх 

сферах, зміцнюються позиції України в системі міжнародних відносин. 
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~ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ ~ 

 

Правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-

правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов'язків, 

відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто к такий, 

що має правосуб'єктність) координує свою поведінку в суспільстві. Правовий 

статус виступає найважливішим способом ефективного задоволення потреб 

та інтересів кожної людини. Закріплений у законі правовий статус особи є не 

результатом довільних дій держави — він детермінований у кінцевому 

рахунку об'єктивними конкретно-історичними соціальними факторами і 

закономірностями, зокрема суспільним становищем і станом свободи 

індивідів. Також він детермінований і суто юридично, зокрема принципами 

правової держави, вимогами міжнародно-правових актів щодо прав людини. 

Терміни «особа», «людина», «громадянин» вживаються конституцією і 

законодавством. У соціальному плані вони означають членів суспільства. У 

політичному плані відповідно до конституції особа виступає як громадянин, 

особа без громадянства, іноземний громадянин, біженець або змушений 

переселенець. Під правовим становищем особи розуміється юридичний 

статус громадянина. Правовий статус особи без громадянства, іноземного 

громадянина — самостійні категорії, однак, зважаючи на те що вони 

формуються на основі правового становища громадянина певної держави, 

доцільно говорити про правове становище особи в цілому. Поняття 

«правовий статус особи» і «правове становище особи» є рівнозначними. 

Правове становище людини і громадянина, як у цілому, так і окремо, 

обумовлюється особливостями соціального статусу, що існує в даний період 

розвитку суспільства і держави. Соціальний статус особи залежить від 

сутності соціального укладу, в умовах якого він складається і функціонує. На 
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нього впливає безліч факторів. Основними з них є праця і власність як основа 

формування громадянського суспільства. У перспективі праця (що створює 

для кожного гідний суспільному прогресу стандарт життя) і власність (що 

розвивається і примножується в різноманітних формах і видах) 

визначатимуть місце і роль людини в суспільстві, її соціальний і юридичний 

статус.Правовий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого 

суспільством обсягу свободи особи. Він ґрунтується на сучасному вченні про 

свободу, в підвалинах якого лежать такі ідеї. 

1. Усі люди вільні від народження, і ніхто не має права відчужувати їх 

природні права. Забезпечення і охорона цих прав є головним обов'язком 

держави. 

2. Свобода особи полягає у можливості робити все, що не завдає 

шкоди іншій особі. 

3. Межі свободи можуть визначатися законом, який відповідає праву, 

а право є мірою свободи. 

4. Обмеження прав є можливим виключно з метою сприяння 

досягненню загального добробуту в демократичному суспільстві. 

Особа і держава перебувають у постійному взаємозв'язку, який 

виражається у формі певних прав, свобод, обов'язків та законних інтересів, 

що в своїй єдності становлять правовий статус особи.За характером 

правового регулювання розрізняють три види правового статусу: 

1. Загальний (конституційний) - це правовий статус, який передбачає 

основні конституційні права та обов'язки громадянина. Він характеризує 

загальні та рівні можливості, вихідні позиції всіх тих людей, які є 

громадянами однієї держави. Цей статус надається найбільшій кількості осіб. 

2. Спеціальний (колективний) - це правовий статус, який надається 

окремим групам осіб і громадян. Він охоплює особливі, своєрідні (додаткові) 

права та обов'язки певної групи суб'єктів. Наприклад, студентів, ветеранів, 

пенсіонерів, військовослужбовців. Цей статус характеризує "групові" 

можливості людей. 

3. Індивідуальний (персональний) - це правовий статус, який 

надається окремій особі чи громадянину правозастосовчими актами. Такий 

правовий статус характеризує індивідуалізовані юридичні можливості 

соціального суб'єкта в певній державі. За суб'єктним складом розрізняють 

такі правові статуси: 

а) фізичні особи - громадянин України, особа без громадянства 

(апатрид), особа з подвійним громадянством (біпатрид), іноземець, біженець 

та ін.; 

б) посадові і службові особи - прокурор, суддя, міністр, голова 

державного комітету, депутат та ін.; 

в) особи, які мають особливий спеціальний статус з огляду на 

специфіку їхніх повноважень і небезпечні умови праці (розвідники). 

Правовий статус - комплексна категорія, яка відображає 

взаємовідносини особистості і суспільства, громадянина і держави, індивіда і 
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колективу, інші соціальні зв'язки. Тому важливо, щоб людина правильно 

уявляв своє становище, свої права та обов'язки, місце в тій чи іншій 

структурі. Розрізняють чотири види гарантій: політичні, юридичні, 

економічні та ідеологічні. 

1. Політичні гарантії-це законодавчо допустимі політичні умови та 

способи забезпечення реалізації в повному обсязі прав і свобод людини. 

2. Юридичні гарантії - це встановлені Конституцією України та 

іншими нормативно-правовими актами способи забезпечення використання, 

дотримання, виконання та застосування норм права, що закріплюють права і 

свободи людини і грома0дянина. 

3. Економічні гарантії - це забезпечення державою формальної 

загальнообов'язковості тим умовам, які необхідні для того, щоб особа могла 

скористатися своїми економічними правами та обов'язками. Наприклад, 

забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності (п. 5 ст. 116 

Конституції України). 

4. Ідеологічні гарантії - це закріплені конституційними нормами 

ідеологічні умови і засоби, що забезпечують здійснення прав, свобод та 

законних інтересів людини та громадянина. Згідно зі ст. 15 Конституції 

України жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. В 

Україні кожен має право на свободу світогляду та віросповідання (ч. 1 ст. 35 

Конституції України). Законні інтереси - це передбачені Конституцією і 

законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними 

договорами можливості особи щодо задоволення своїх потреб матеріальними 

та нематеріальними благами суспільства та держави. 

Юридична відповідальність є важливим елементом правового статусу. 

Юридична відповідальність полягає у встановленому законодавством 

обов'язку правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому 

цінностей. Юридична відповідальність є невід'ємною складовою правового 

статусу, особливо в контексті аналізу спеціального статусу посадової особи. 

Наприклад, Президент України може бути усунений з поста Верховною 

Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради 

або іншого злочину (ч. 1 ст. 111 Конституції України). Юридична 

відповідальність має вторинний характер порівняно з іншими складовими 

елементами правового статусу, оскільки реалізується у разі невиконання чи 

неналежного виконання певною особою своїх повноважень, вчинення 

правопорушення тощо. 
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~МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИ ПОДРУЖЖЯ НА ШЛЯХУ ДО 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 

ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ~ 

 

Загальновідомо, що наразі актуальними процесами на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях виступають, по-перше, 

поступова адаптація українських стандартів до стандартів простору ЄС 

спільноти, по-друге, внутрішньодержавне зниження показників економічного 

добробуту населення. Таким чином, проблеми соціального, економічного, 

правового походження та їх сукупність ставлять передусім громадян України 

у тяжке економічне й правове становище, яке сприяє зростанню 

міжособистих та майнових альянсів з іноземним елементом, що поставлені 

перед вибором норм права. 

 Переважна більшість країн світу давно визнала доцільність існування 

інституту шлюбного договору в законодавстві. В різних країнах цей інститут 

має свої особливості, проте мета його існування єдина – надати подружжю 

можливості для самостійного визначення своїх майнових відносин у шлюбі. 

 Шлюб є вільним, рівноправним і, як правило, пожиттєвим союзом 

жінки з чоловіком, який укладений із дотриманням певних умов і порядку, 

установлених законодавством, спрямований на створення сім’ї, що породжує 

між ними особисті та майнові подружні правовідносини й обов’язки.       

 В Україні ж майнові правовідносини подружжя потребують правового 

врегулювання. Тому що, по-перше, майнові права майже завжди можуть бути 

здійснені примусово і за не виконання майнових обов’язків можливе 

встановлення  санкцій.[1] Крім того, в майнових відносинах необхідна 

визначеність. У цьому зацікавлення як самі подружжя, так і треті особи: 

спадоємці, кредитори, контрагенти.   

   Правовий режим майна подружжя визначається в залежності від того, 

ким він установлений - законодавцем чи самими учасниками майнових 

відносин - подружжям. У зв'язку з цим можна говорити про законні 

(легальнні) та договірні правові режими подружнього майна. Законний 

режим означає, що комплекс подружніх прав і обов'язків щодо майна, 
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порядок придбання та відчуження цього майна, правомочності щодо його 

володіння і користування, а також розмір відповідальності подружжя за 

загальним і особистим боргах визначаються чинним законодавством. У разі 

виникнення спору між сторонами він розглядається відповідно до чинним 

цивільним та сімейним законодавством. Договірний режим передбачає, що 

права і обов'язки подружжя щодо їх спільного і роздільного майна, а також 

питання їх відповідальності за боргами визначаються самим подружжям 

шляхом складання спеціального документа - шлюбного договору. При 

виникненні спору між сторонами, він також розглядається на основі чинного 

законодавства, однак майнові права, обов'язки подружжя та обсяг їх 

відповідальності визначаються з урахуванням положень шлюбного 

контракту, укладеного сторонами. [2]    За договірного режиму спільності 

подружнього майна не виникає жодних сумнівів правомірності підстав його 

набуття. У такий спосіб шлюбний договір захищає статус подружжя як 

єдиних власників спільного майна, унеможливлює переоформлення його на 

сторонніх осіб, проведення інших маніпуляцій виведення 

майна зі спільної сумісної власності. Проте лише невелика кількість осіб 

схиляється до даного способу реєстрації майнових відносин подружжя з 

багатьох причин, зокрема, традиційності достатнього укладення шлюбу. У 

європейських країнах, наприклад, Франції, Німеччині, Швеції, 

незареєстровані шлюбом партнери можуть бути формалізовані шляхом 

укладення контракту про сумісне проживання партнерів, який регламентує, 

насамперед їх майнове правове становище.[3] Аналогу в українській правовій 

базі не існує, а найбільш наближеним є шлюбний контракт.                                                                      

  З моменту зміни законодавства в Україні виникло два самостійних 

правових режимів майна подружжя - законний і договірний. Якщо особи не 

укладають шлюбний контракт, вони, отже, погоджуються з тим, що їх 

подружні відносини будуть регулюватися нормами чинного сімейного та 

громадянського законодавства.                                                                                  

Отже, системи правового регулювання майнових відносин подружжя 

являють собою багаторівневі, складні за своєю структурою й об’ємні за 

змістом правові утворення, що включають різноманітні комбінації правових 

засобів (норм, інститутів, дозволянь, заборон, зобов’язувань, прав та 

обов’язків тощо). Відбуваються певне перетікання і запозичення засобів 

правового впливу на сімейні відносини з однієї системи правового 

регулювання в іншу, що приводить до їх певного зближення (конвергенції). 

В усіх розвинутих країнах у правовій доктрині визнається 

різноманітність форм організації сімейних відносин, а правове регулювання 

майнових відносин між особами, що обрали той чи інший тип сімейної 

поведінки, має на меті захист сім’ї як соціального інституту, а не юридичної 

конструкції, яку довкола нього створено.[3] Поряд з легітимним (формально 

визнаним) шлюбним союзом – шлюбом – юридично визнаються і 

захищаються також інші форми організації сімейних відносин, у першу чергу 

фактичні шлюби. В Україні поступово складається власна система подружніх 
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договорів, яка не збігається з системою, що існує в країнах загального й 

континентального права. Найбільш істотною відмінністю зарубіжного права 

порівняно з національним є те, що шлюбним договором регулюються не 

тільки майнові, а й особисті відносини подружжя.  

Основними напрямками договірної ініціативи подружжя в усіх країнах, 

включаючи Україну, є: а) умови, що визначають правовий режим майна 

подружжя; б) умови, що визначають місце проживання подружжя і порядок 

користування житлом; в) умови щодо утримання подружжя.[4] 

Законодавство і суди в зарубіжних країнах установлюють межі 

договірної ініціативи подружжя. Такі межі можуть стосуватися: а) 

суб’єктного складу договору; б) часу укладення договору; в) змісту договору; 

г) можливості подружжя змінити чи скасувати договір. Законодавство 

України визначає загальні рамки, в межах яких подружжя можуть визначати 

порядок регулювання своїх майнових відносин. 

Список використаних джерел: 
1.Сімений кодекс України від 10 січня 2002 р. / Відомості Верховної Ради 

України. – 2002. -№21. –Ст.135. 

2. Наукова стаття завідувача Диканської ДНК Ю.В. Шляра на тему « Манові 

правовідносини подружжя»- 2010/ -Cт. 9-10 

3. Біляцький С. Шлюбни контракт як символ людсьих взаємин / С. 

Біляницький// Наука і суспільство. -2005. 

4. Чорнооченко С.І. Цивільний процес [текст] навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл. ]/ С.І. Чорнооченко -[3-тє вид., перероб. та допов. ]. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2014 –с. 69-75. 

 

Тимощук Ірина Миколаївна 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Козодой Л.М.,  

доцент кафедри конституційного права та прав 

людини НАВС, кандидат юридичних наук.  

 

~СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ~ 

 

Інтенсивний розвиток інтеграції України в Євросоюз вимагає, щоб усі 

гілки влади у своїй діяльності орієнтувалися на європейські цінності та 

досягнення. Особливо актуальною є гармонізація законодавства України з 

соціальних питань із законодавством Євросоюзу, без чого неможливий вступ 

і повноцінне членство України в Євросоюзі. 

Останнім часом збільшилася міждержавна міграція населення, що 

зумовлює необхідність поглиблення взаємодії різних як за рівнем розвитку, 

так і дотриманням прав і свобод держав у міжнародно- правовому 

регулюванні відносин у сфері соціального забезпечення. Звісно, з’являється 

потреба узгодити законодавства різних країн, що стосується низки 
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найважливіших соціальних питань, зокрема, збереження права громадян на 

соціальне забезпечення при переїзді з однієї країни в іншу чи зміні 

постійного місця проживання. Це легко пояснити. Незважаючи на те, що 

система соціального забезпечення є національною, будується з урахуванням 

рівня економічного розвитку держави, специфіки соціально-демографічного 

складу населення, історичних і національно-культурних традицій, 

функціонує на основі внутрішньодержавного правопорядку, жодна країна не 

можна ігнорувати того факту, що саме право на соціальне забезпечення, його 

базисні умови мають відповідати міжнародним стандартам соціального 

забезпечення, які покликані гарантувати гідне життя кожній людині при 

настанні відповідних соціальних ризиків незалежно від статі, віку, тривалості 

перебування в певній країні. Спробуємо розібратися зі станом справ у нашій 

державі. Передусім наголосимо, що навіть після визнання стратегічним 

пріоритетом орієнтацію на європейську модель український законодавець 

неодноразово використовував (мабуть, за звичкою) властиві для радянських 

часів пільги, які частіше за все напередодні чергових виборів 

впроваджувалися чи пропонувалися для нових категорій громадян. Як 

наслідок, держава, не маючи необхідних ресурсів, брала на себе додаткові 

зобов’язання у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, що не 

мало жодного соціального чи економічного ефекту, крім встановлення 

привілеїв для представників певних професій або окремих соціальних груп. 

Звісно, так не може відбуватися, це неприпустимо. 

Аналізуючи права, що гарантуються Європейською Соціальною 

Хартією і права, що гарантуються Конституцією України, можна бачити, що 

рівень соціального захисту і спектр гарантій, що надається громадянам країн 

Європейського Союзу вище, ніж аналогічні права в Україні. 

В України, що прагне до євроінтеграції, законодавство стосовно 

соціальної політики також має відповідати європейським соціальним 

цінностям. На сучасному етапі необхідно провести аналіз понять 

національного соціального законодавства на предмет відповідності їх 

міжнародним нормам, привести норми і нормативи соціального забезпечення 

українського законодавства до стандартів, які визначені в Європейській 

соціальній хартії, Європейському Кодексі соціального забезпечення. 

Крім того, чинне на сьогодні законодавство у сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення, по-перше, складається з прийнятих у 

різний час і нерідко доволі суперечливих законодавчих актів, по-друге, 

встановлює значно більше різноманітних видів пільг, соціальних виплат і 

соціальних послуг, аніж це передбачено Конституцією чи міжнародно-

правовими зобов’язаннями України. 

Становлення соціального права на сучасному етапі характеризується 

тим, що вже тепер можна виділити певні загальні положення, які закріплені у 

правових нормах і є спільними для тих галузей права, які входять до складу 

соціального права, їх можна назвати загальними правовими інститутами 

соціального права. До таких можна віднести: соціально-правовий статус 
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людини і громадянина; стандарти соціальних прав та їх державні гарантії; 

економіко-правовий механізм забезпечення соціальних прав; соціальне 

партнерство; управління у соціальній сфері; соціальний моніторинг; нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства щодо забезпечення соціальних прав; 

відповідальність за порушення соціальних прав. На нашу думку, ці правові 

інститути як загальну частину соціального права доцільно закріпити у 

Соціальному кодексі України, котрий міг би стати консолідуючим актом у 

цій сфері. Міжнародна організація праці заклала фундамент основних 

соціальних стандартів. Це знайшло своє відображення у визначенні видів 

допомог та умов їх призначення, встановленні переліку соціальних ризиків, 

за яких особа набуває права на соціальне забезпечення, також були вироблені 

й нормативно закріплені його мінімальні норми – розміри, тривалість виплат, 

коло осіб, на яке воно поширювалося та ін.  За стандартами Ради Європи та 

Європейського Союзу соціальне забезпечення віднесено до системи, яка 

включає, крім соціального забезпечення (через соціальне страхування), також 

інші форми соціального захисту, зокрема, державну соціальну допомогу, а 

також спеціальний і особливий (додатковий) соціальних захист для окремих 

категорій населення.  

Нині існує необхідність поступового реформування вітчизняної системи 

соціального забезпечення з метою максимально можливого її наближення до 

відповідних міжнародних стандартів, закріпленим в актах МОП.  
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~ТЕОРІЯ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ ~ 

 

Щороку 10 грудня, за рішенням ООН, відзначається в усьому світі 

День прав людини. Покоління прав людини – це класифікація прав людини, 

відповідно до їх історичного розвитку. У результаті наукової систематизації 

прав людини в історичному огляді з'явилася теорія трьох поколінь прав 

людини. Нині відбувається становлення четвертого покоління прав людини.  

Перше покоління прав людини – невідчужувані особисті 

(громадянські) і політичні права. Це право громадянина на свободу думки, 

совісті та релігії, на участь у здійсненні державних справ, на рівність перед 

законом, право на життя, свободу і безпеку особи, право на свободу від 

довільного арешту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд 

справи незалежним і неупередженим судом та ін. Особисті й політичні права 

набули юридичної форми спочатку в актах конституційного національного 

права, а незабаром і в актах міжнародного права.  

Перше покоління прав людини є основою індивідуальної свободи і 

кваліфікується як система негативних прав, що зобов'язують державу 

утримуватися від втручання у сфери, врегульовані цими правами. Перші акти 

англійського конституціоналізму, що закріплюють права людини: Велика 

хартія вільностей 1215 p.; Петиція про права (1628); Habeas Corpus Act (Закон 

про недоторканність особи) (1679); Білль про права (1689). До першого 

покоління прав людини належать також американські декларації, а саме: 

Декларація прав Вірджинії (1776), Декларація незалежності США (1776), 

Конституція США (1787), Білль про права (США, 1791), а також французька 

Декларація прав людини і громадянина (1789) та ін. [1]. 

Відлік першому поколінню прав людини можна вести з періоду 

встановлення юридичної рівності, коли зруйнувалися станові рамки 

середньовічного суспільства. На цей період припадають розвиток 

буржуазних відносин і утвердження буржуазного суспільства з його 

законодавчими актами. Лише тоді рівноправність з ідеальної категорії стала 

втілюватися в реальну дійсність, набувши конституційного або іншого 

законодавчого оформлення. Принцип юридичної рівності, який став основою 

універсальності прав людини, надав їм справді демократичного характеру. 

Після Другої світової війни необхідність забезпечення основоположних прав 

людини була визнана у більшості розвинених країн.  

Друге покоління прав людини – соціальні, економічні і культурні права 

(право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу, 

захист материнства і дитинства та ін.) – сформувалося у процесі боротьби 
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народів за поліпшення свого економічного становища та підвищення 

культурного статусу. Ці вимоги виникли після Першої світової війни, а 

вплинули на демократизацію і соціалізацію конституційного права країн 

світу та міжнародне право після Другої світової війни, коли завдяки 

бурхливому розвитку виробництва склалися реальні передумови для 

задоволення соціальних потреб громадян.  

Друге покоління прав людини називають ще системою позитивних 

прав внаслідок того, що вони не можуть бути реалізовані без організаційної, 

координуючої та інших форм діяльності держави, спрямованих на їх 

забезпечення. Соціальні, економічні та культурні права дістали нормативне 

вираження у Загальній декларації прав людини 1948 р. і особливо в 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. [2]. 

Трете покоління прав людини - колективні права народів (націй), тобто 

права всього людства, що ґрунтуються на солідарності людей, їх належності 

до якоїсь спільності (асоціації). Це право на мир, безпеку, незалежність 

(самовизначення народів), на здорове навколишнє природне середовище, на 

соціальний і економічний розвиток як людини, так і людства в цілому. 

Становлення третього покоління прав людини (права людини - частина 

прав людства) пов'язане з національно-визвольним рухом країн, що 

розвиваються, а також із загостренням глобальних світових проблем після 

Другої світової війни; вперше формально відображені в документах, що 

вийшли під егідою ООН у 80-ті роки XX ст. Глобальні світові проблеми 

призвели до інтернаціоналізації юридичних формулювань прав людини, 

створення міжнародних (або континентальних) пактів про права людини, 

законодавчої співпраці країн у питаннях про права людини, набуття 

міждержавного (інтеграційного) характеру законодавствами (особливо 

конституційними) тих держав, що підписали міжнародні пакти про права 

людини. Міжнародне визнання прав людини стало орієнтиром для розвитку 

всього людства у напрямку створення співтовариств і співдружностей 

держав. Розширює колективні права людини піднесення та поглиблення 

права на інформаційний простір світу, на надання різноманітних послуг, що 

ґрунтуються на інтелектуальних інформаційних технологіях (зокрема на 

новітніх технологіях досліджень) і технологіях зв'язку (глобальна мережа 

Інтернет), забезпечення інформаційних відносин усередині країни і за 

кордоном [3]. 

У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління прав 

людини, котре пов'язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, 

медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання у 

психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, право людини на 

евтаназію, право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для 

іншої сім'ї, вирощування органів людини з її стовбурових клітин тощо), яке, 

однак, не є безмежним. 

Отже, між поколіннями прав людини існує взаємозалежність. Права і 

свободи забезпечують різні сфери життя людини: особисту, політичну, 
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економічну, соціальну, культурну (духовну). Реалізація колективних прав не 

повинна обмежувати права і свободи особи. 
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           Сучасний розвиток України як демократичної, національної та 

правової держави проходить важливий та водночас тяжкий етап свого 

становлення. Цей етап розпочався одночасно з подіями Революції Гідності 

ще у листопаді 2013 року, коли українські громадяни чітко висловили 

незгоду з зовнішнім курсом, який провадила на той час влада. Далі були 

страшні розстріли на Майдані у лютому 2014 року, анексія Криму в березні 

2014 року та початок військових дій на Донбасі у квітні 2014 року. Все це 

поставило перед Україною першочергові завдання перегляду зовнішньої та 

безпекової політики та вироблення нових, прагматичних принципів її 

здійснення.  

           Так у грудні 2014 року Верховна Рада України вносить зміни до 

Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»[1] де так 

званий «нейтральний статус» держави замінює на інтеграцію України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 

членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір 

поряд із розвитком рівноправних взаємовигідних відносин з іншими 

державами світу в інтересах України. Крім того, окремо зазначається про 

поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору 

(НАТО) з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій 

організації.  

           У зазначених напрямках Україна – ЄС та Україна – НАТО за останні 

три роки зроблено достатньо багато кроків для поглибленої співпраці на 
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новому, взаємовигідному рівні. Так Україна підписала Угоду про асоціацію з 

ЄС[2], більше того Угода була ратифікована Верховною Радою України, 

Європарламентом та парламентами держав-членів ЄС; Україні було надано у 

2017 році можливість безвізових подорожей за біометричними паспортами у 

держави ЄС та держави члени Шенгенського договору[3]; ми маємо 

безпрецедентний рівень співпраці з НАТО, особливо в частині військових 

навчань та перейняті досвіду ведення військових дій тощо.  

           Разом з тими позитивами, які є очевидними і не потребують додаткової 

аргументації чи захисту існує ряд, на наше переконання, системних помилок 

та недоліків у напрямках Європейської та Євроатлантичної інтеграції та 

загалом зовнішньої політики, яку провадить Українська держава.  

           По-перше, хотілося би звернути уваги на методи та принципи 

здійснення зовнішньої як політичної, економічної так і безпекової політики. 

На превеликий жаль, зовнішня політика і учасники, які її здійснюють від 

імені України є достатньо пасивною, інертною та носить інтровертний 

характер. Часто приїхавши закордон ми ведемо дискусію по національних 

інтересах України за порядком денним складеним або в Брюсселі або в 

Вашингтоні, а ще гірше коли в такий формат переговорів втручається Москва 

через мережу своїх агентів у всіх європейських та світових організаціях. Нам 

ж, у цій частині, потрібно бути більш відкритими та більш ініціативними, 

пропонуючи власні шляхи розв’язку проблем України за українським 

порядком денним, який відповідає національним інтересам.  

           По-друге, ми повинні відійти від ілюзій, що в нас є друзі в особі інших 

держав (окрім, можливо, Канади і Литви). Всі держави-члени ЄС і інші 

розвинені держави світу повинні розглядатися Українською державою як 

рівноправні партнери і не більше. Адже, наприклад, донедавна дружні для 

нас сусіди, члени ЄС Румунія, Угорщина і Польща, після прийняття 

внутрішнього українського Закону «Про освіту»[4], який зобов’язує 

національні меншини, які проживають в Україні вести навчання в школах та 

вищих навчальних закладах поряд з мовою національної меншини також і 

українською показали достатньо недружню реакцію та висловлювання в 

адрес України. Якщо Румунія і Польща готові шукати компромісів у цій 

проблемі, то Угорщина нехтуючи інтересами України заявила про право 

вирішувати і діяти так, як їм накаже їхня національна меншина.  

           Звідси, по-третє, виникає ще одна аксіоматична думка, яка повинна 

бути присутня у зовнішній політиці, це те, що агресором може бути не лише 

Російська Федерація, але і інші сусіди України, які не полишилися 

імперських амбіцій та прагненнями заволодіти тими чи іншими частинами 

України. Мова йде, знов ж таки, про Угорщину, Румунію та Польщу, з якими 

в Української держави виникають локально ті чи інші конфлікти у 

історичній, національній, соціальній, культурній, мовній та інших сферах.  

           По-четверте, ми дуже легковажно відносимося до проблем, які є у 

сусідній Білорусії та недооцінюємо вплив Росії та її влади на суспільне та 

державне життя білорусів. Ми до сих пір не маємо стратегічного бачення 
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потенційної військової загрози з боку Білорусії, яку можуть здійснити 

військові Російської Федерації.  

           По-п’яте, нам необхідно великі зусилля зосередити на необхідності 

реформування Статуту ООН, особливо в частині постійних членів Ради 

безпеки ООН, адже одним з таких членів на сьогодні є Російська Федерація, 

як правонаступник Радянського Союзу. Позиція Росії, апріорі буде не в 

українських інтересах та блокуватиметься нею з будь-яких питань 

територіальної цілісності України, її суверенітету та незалежності.  

           Це загальні проблеми зовнішньої та безпекової політики. Щодо 

спеціальних напрямків, то тут слід окремо говорити про напрямок Україна – 

НАТО та Україна – ЄС.  

           Стосовно напрямку Україна – НАТО нам потрібно враховувати кілька 

важливих моментів. По-перше, в такому статусі, в якому перебуває Україна 

членом НАТО вона не стане, адже вона має анексовану територію та на 

частині її території ведуться бойові дії. По-друге, членство заради членства 

нічого не дає, адже сама організація НАТО має свої внутрішні проблеми та є 

в повній мірі залежною від політики США у військовій сфері.  

           Тому Україні потрібно вибудовувати політику найтіснішої співпраці з 

НАТО у площині військових навчань, перейняття досвіду озброєнь, ведення 

бойових дій і загалом стандартів розвинених армій світу. Разом з тим, ми не 

повинні обмежуватися лише напрямком НАТО, а розвивати співпрацю у 

військовій та безпековій сфері з іншими державами, не членами НАТО 

(наприклад Ізраїль, Індія, Єгипет, Туреччина, Японія тощо).  

           Окремо на порядку денному повинно стояти питання та здійснюватися 

максимальні зусилля з боку української влади для надання Україні статусу 

основного союзника поза НАТО, який на сьогодні мають 16 держав світу і 

який відкриває шлях до надання Україні захисної летальної зброї для 

охорони своїх державних кордонів. Звернення з цього приводу до Конгресу 

США було проголосоване Верховною Радою України у 2017 році [5].  

           Щодо співпраці по лінії Україна – ЄС важливо звернути уваги на 

наступні аспекти. По-перше, нам потрібно максимально виконувати всі 

умови членства в ЄС, адже ці умови є, практично чи не єдиними, чинниками 

та індикаторами реформ в Україні. По-друге, серед держав-членів ЄС нам 

потрібно поглиблювати співпрацю з державами колишнього соціалістичного 

табору, які мали схожі проблеми на шляху до Євроінтеграції та державами, в 

яких є великі і потужні національні меншини українців (наприклад, Італія, 

Польща, Португалія, Іспанія тощо), що дає додаткові важелі впливу на уряди 

таких держав.  

           Для цього Україні потрібно вибудовувати політику європейської 

інтеграції з урахуванням національних інтересів. Виконання всіх умов заради 

їх виконання не повинно шкодити національним традиціям Українського 

народу, самобутності української нації та інших національностей, які 

проживають на території України. З огляду на це неприпустимими є дискусії 

щодо узаконення одностатевих шлюбів, евтаназії, посилення законодавства 
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щодо права на аборт, не викладання у школах основ християнської етики, 

визнання чи невизнання героями тих чи інших українських воїнів тощо. Це 

внутрішні питання Української держави, в які жодні інші держави, 

регіональні чи міжнародні організації не мають права втручатися, навіть під 

виглядом умов євроінтеграції.  

           Реформи, які ж проводяться під виглядом умов євроінтеграції не треба 

плутати з реформами, необхідними для надання чергових траншів кредитів 

МВФ. Це зовсім різні речі. Тут повинна бути чітка роз’яснювальна позиція 

змісту цих реформ і необхідності їх провадження. На жаль, в цій частині 

Україні ще не має чим серйозно похвалитися, адже т. звані реформи не 

показують ні ефективності ні результативності.  

         Зважаючи на все вищенаведене можна зробити висновок, що Україні 

необхідно посилювати співпрацю по лініях Україна – ЄС та Україна – НАТО, 

але така співпраця повинна здійснюватися з урахуванням національних 

інтересів та мати, стратегічний, системний характер і розраховуватися 

дострокову перспективу.  
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Отже, в сучасних умовах в Україні виникла нагальна потреба в 

підвищенні професійної якості особового складу підрозділів поліції. 
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Допомогти в досягненні цієї мети у значній мірі може вміле використання 

начальниками всіх рівнів інституту юридичної відповідальності. 

Усвідомлення необхідності диференціації видів правомірної поведінки з 

метою якнайповнішої реалізації своїх можливостей у разі заохочення 

особового складу, з одного боку, та уміла кваліфікація правопорушень як 

підстав юридичної відповідальності працівників поліції в разі потреби 

покарання винуватих у порушенні встановлених норм права, з іншого боку, 

матимуть своїм наслідком підвищення ефективності застосування 

дисциплінарної практики та зменшення кількості правопорушень, скоєних 

працівниками поліції України. 

Юридична відповідальність працівників поліції - це нормативна, 

гарантована та забезпечена державним переконанням або примусом міра 

реагування держави на дотримання та виконання норм права, у правомірній 

поведінці працівників міліції, що схвалюється або заохочується державою, а 

у випадку порушення норм права - обов'язок працівників поліції перетерпіти 

осуд, обмеження прав особистого, матеріального та організаційного 

характеру. 

Функціонування та розвиток юридичної відповідальності працівників 

поліції ґрунтується на основі діалектичної єдності таких компонентів: 

- закріпленого в загальних і спеціальних нормах права еталона, моделі 

поведінки суб'єктів службово-трудових відносин; 

- свободи вибору працівником поліції варіанту поведінки; 

- усвідомлення необхідності дотримання та виконання норм права; 

- фактичної поведінки працівників поліції; 

- оцінки цієї поведінки та її соціально значущих наслідків з боку 

конкретного уповноваженого органу, службово-трудового колективу, 

громадських організацій, а також самою особистістю відповідно до 

юридично закріплених критеріїв; 

. Юридична відповідальність працівників поліції має дві форми 

реалізації - добровільну (позитивну, перспективну) та державно-примусову 

(негативну, ретроспективну). При цьому негативна юридична 

відповідальність працівників поліції є одним із засобів протидії 

правопорушенням, засобом забезпечення правомірної поведінки особового 

складу під час і у процесі виконання службових обов'язків щодо захисту, 

охорони та забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників 

суспільних відносин. У свою чергу позитивна юридична відповідальність 

працівників поліції є засобом заохочення, стимулювання персоналу до 

якісної, ефективної службово-трудової діяльності.Наявність різноманітних за 

характером дисциплінарних стягнень, що застосовуються до працівників 

міліції, надає можливість реалізувати принцип індивідуалізації 

відповідальності шляхом вибору того стягнення, що найбільшою мірою 

відповідає тяжкості проступку та особі винного. Дисциплінарні стягнення 

неоднорідні за змістом і зачіпають різні права та інтереси осіб 

начальницького і рядового складу. Це зумовлює необхідність класифікації 
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стягнень з метою глибшого пізнання специфіки їх примусового впливу на 

поведінку осіб, які вчинили дисциплінарні проступки.До першої групи 

належать дисциплінарні стягнення, що мають в основному морально-

правовий характер, їх виховна роль переважає над каральною та не пов'язана 

безпосередньо з несприятливими для працівника матеріальними наслідками 

(усне зауваження, зауваження, догана, суворо догана та ін.). Правовідносини 

у сфері негативної матеріальної відповідальності працівників поліції, що 

виникають внаслідок заподіяння останніми шкоди органу, службі чи 

підрозділу, зумовлені сукупністю певних юридичних фактів, з-поміж яких 

визначальне місце займають підстава та умови матеріальної відповідальності. 

Фактичною підставою матеріальної відповідальності працівників міліції є 

майнове правопорушення - винне і протиправне невиконання або недбале 

виконання працівником поліції його службово-трудових обов'язків за 

трудовим договором (контрактом), що спричинило пряму дійсну шкоду 

органу, службі чи підрозділу міліції..Негативна цивільна відповідальність 

працівників поліції настає за скоєння ними цивільного проступку, під яким 

варто розуміти суспільно небезпечне, протиправне, винне порушення 

врегульованих нормами цивільного права майнових та особистих 

немайнових відносин, що укладаються в різноманітних сферах суспільної 

життєдіяльності. Особливостями негативної адміністративної 

відповідальності працівників поліції є: 

- відповідальність за адміністративні правопорушення, в більшості 

випадків, настає за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ 

України; 

- відповідальність за деякі правопорушення, вичерпний перелік яких 

встановлений у ч. 1 ст. 15 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і 

санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та 

охорони рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та 

інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушення тиші в 

громадських місцях, неправомірне використання державного майна, 

незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання 

інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої 

постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, 

припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог 

прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення 

порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв 

інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави), 

настає па загальних підставах1; 

- адміністративна відповідальність, на відміну від дисциплінарної 

відповідальності, реалізується в межах службового підпорядкування; 
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- до осіб рядового і начальницького складу служб і підрозділів поліції 

не застосовуються такі види адміністративних стягнень як виправні роботи 

та адміністративний арешт (ч. 1 ст. 15 КУпАП); 

- наявність права в органів (посадових осіб) замість накладення 

адміністративних стягнень передавати матеріали про правопорушення 

працівників поліції відповідним органам (посадовим особам) для вирішення 

питання про притягнення винуватих до дисциплінарної відповідальності. 
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~ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА ЯК  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ 

ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ ~ 

 

     Захист прав людини та домовленості, які укладаються для захисту цих 

прав, найбільшою мірою залежать від розробок та механізмів на 

національному рівні. Закони, політики, процедури і механізми, які існують на 

національному рівні, є ключовими для здійснення прав людини в кожній 

країні. Тому дуже важливо зробити права людини компонентом 

національних конституційних і правових систем, навчати чиновників органів 

юстиції застосуванню стандартів в області прав людини, а також забезпечити 

накладання санкцій за порушення прав людини. Національні стандарти 

мають пряміший вплив, а національні процедури доступніші за процедури на 

регіональному та міжнародному рівнях. У зв’язку з цим, метою цих тез є 

спроба показати правове підґрунтя процедури, яке міститься в положеннях 

Основного Закону, що корелюють з положеннями Європейської конвенції з 

прав людини (далі – ЄКПЛ) і відображають основні європейські стандарти їх 

загального визнання, «належності», «справедливості» для функціонування 

органів сфери управління і судової влади. [1, с.34] 

З урахуванням європейського вибору та європейської перспективи 

України стратегія реформування державного управління України на 2016-

2020 роки, одним із своїх пріоритетів визначила закріплення на 
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законодавчому рівні базових принципів і правил проведення захисту прав 

особи. [2] У теперішній час, коли відбуваються реформування важливих 

інститутів державної влади, питання побудови ефективних способів захисту 

особи від свавілля держави, є головною метою, що обумовлює необхідність 

проведення цих реформ.  

Відповідно до закріпленого в статті 19 Конституції України 1996 р. 

(далі – КУ) принципу законності всі органи державної влади створюються на 

підставі закону і мають здійснювати лише ті повноваження, якими вони 

наділені за законом. Втім, чинні закони дуже часто містять в собі дискрецію 

повноважень органів влади, які обумовлюють наявність свободи розсуду. З 

метою захисту законних інтересів прав особи, положення статті 19 КУ 

почали застосовувати у поєднанні з частиною першою статті 8 КУ, згідно з 

якою органи влади при здійсненні своїх повноважень повинні діяти в межах 

закону, втілюючи принцип верховенства права, що означає -«підстави для дій 

і рішень влади були правними» [1, с.34]. Відповідно до практики ЄСПЛ, саме 

національне законодавство повинно визначати межі та спосіб здійснення 

дискреційних повноважень органів влади для того, щоб забезпечувати той 

мінімальний рівень захисту, на який вони мають право згідно з принципом 

верховенства права в демократичному суспільстві [4, с.9].  

Наявність в національній правовій системі великої кількості актів 

індивідуального характеру, вимагає своїх правових меж, «належних правових 

процедур» підготовки і прийняття управлінських рішень. Зрозуміло, що 

відсутність подібних належних правових процедур для державних 

службовців зручніше, оскільки завжди існує можливість не приймати ніякого 

рішення, ніж приймати, за яке потрібно нести юридичну відповідальність. 

Йдеться насамперед про основні принципи і стандарти належних правових 

процедур, що існують у Раді Європи, які вважають найважливішими для 

захисту приватних осіб у їхніх відносинах з адміністративними органами.  

      «Належна правова процедура» має універсальний характер, оскільки 

міститься в статті 6 (1) ЄКПЛ і являє собою юридичну вимогу, згідно з якою 

держава повинна поважати всі юридичні права, які належать особі. Належна 

процедура врівноважує владний вплив права відповідної держави і захищає 

фізичну особу від нього. Коли уряд завдає шкоди людині, не дотримуючись 

при цьому права, це є порушенням належної правової процедури, що 

шкодить верховенству права. У західній правовій літературі «належну 

правову процедуру» розуміють як застосування права органами правосуддя 

(судами відповідно до встановлених і санкціонованих державою юридичних 

принципів і процедур для гарантування і захисту конституційних і 

індивідуальних прав людини і громадянина, у тому числі юридичної особи 

[3, с.12]. Мова йде про належну правову процедуру яка застосовується як 

органами управління, так і судової влади.  

Зміст «належної правової процедури» міститься в статті 6 (1)ЄКПЛ, що 

є частиною українського законодавства і закріплює право на справедливий 

суд. Вказане положення кореспондується з положеннями статті 129 КУ. 
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Стандарти права на справедливий суд на етапі судового процесу (стаття 6 

ЄКПЛ) не обмежуються розглядом справи.  

Яскравим прикладом є позбавлення Законом України «Про звернення 

громадян» (положення частини другої статті 8) недієздатних права звернутися до 

органів публічної влади, гарантованого статтею 40 КУ, яка не передбачає жодних 

виключень чи обмежень, вживаючи термін «усі», хто має право на звернення до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів. Такі обмеження не узгоджуються з концепцією 

демократичної держави, яка керується принципом верховенства права, 

позитивним обов’язком якої є забезпечення ефективного механізму захисту прав 

і свобод людини, у тому числі, шляхом належної правової процедури. До того ж 

відповідно до статті 6 (1) ЄКПЛ принцип адекватності передбачає, що якщо 

належні правові стандарти не зустрічалися, чи не належно були використані на 

первинному рівні, в оскаржуваних процедурах особа повинна мати право 

зробити втрачене [4, с.9].  

Тим більше, що положення статті 6 (1) ЄКПЛ поширюються також і на 

публічні взаємовідносини між особою і державою та передбачають належну 

правову процедуру, охоплюють не тільки кримінальний, але й цивільний та 

адміністративний розгляд справ.  

Як висновок, можна зазначити, українська держава, яка визнала ЄКПЛ 

частиною національного законодавства, зобов’язана гарантувати її 

громадянам як досудовий, так і судовий захист прав громадян, які зазнають 

свавілля з боку держави за допомого «належної правової процедури», яка 

передбачена статтею 6 ЄКПЛ та відображена імпліцитно в положеннях  

статті 129 КУ.  
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Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України – права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави[1, С.141]. 

Сьогодні захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак 

сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та 

громадянина виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої 

держави. Певна річ, що така позиція є результатом поступового станов- 

лення державно-правових поглядів у напрямкі визнання людини, її прав, 

свобод і законних інтересів найвищою соціальною цінністю, орієнтиром в 

діяльності держави й усіх суспільних інститутів. Важливу роль у цьому 

відіграють гуманістичні за своєю спрямованістю теорії громадянського 

суспільства, природного права, соціальної й демократичної держави, а також 

правової держави.  

 Проблематиці правового статусу людини і громадянина приділялась 

увага в рамках одразу декількох галузей права (теорії права, 

конституційного, міжнародного, адміністративного права), насамперед, у 

роботах таких вчених, як: К. Г. Волинка, Д. О. Єрмоленко, Т. М. 

Заворотченко, А. М. Колодій і А. Ю. Олійник, О. І. Наливайко, П. М. 

Рабінович, Ю. С. Размєтаєва та ін. Зазначимо, що різноманітні теоретико-

методологічні та інші аспекти феномена правової держави рані- ше вже 

розглядалися у роботах таких вчених, як: І. О. Воронов, О. С. Головащенко, 

Р. Ф. Гринюк, А. П. Заєць, С. О. Кириченко, Ю. Ф. Кравченко, С. М. 

Тимченко. Перш за все, необхідно відмітити, що сама модель правової 

держави (правовою, як доводить П. Рабінович, є тільки така держава, «в якій 

панує, « верховенствує», право - причому як явище позадержавне, не 

державно- вольове, а , так би мовити ,загальносоціальне, соціально- 

природне[2,с.19])»  

Сьогодні до загальних ознак держави як політичної організації 

суспільства теоретиками права включаються передусім саме наявність 

публічної влади, територія, суверенітет, апарат управління, апарат примусу, 

оподаткування.[3,С.277] Дійсно, розглядаючи державу виключно лише з 

позицій інституційно-формального критерію, захист прав людини не може 

мислитись як неодмінна ознака загалом будь-якої держави, що з’являється в 

процесі її еволюції внаслідок змін самої системи соціальних відносин.  

Таким чином, варто наголосити, що права і свободи людини та 

громадянина становлять не якийсь абстрактний зміст правової держави, а 
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вимагають від неї розв’язання цілком конкретних завдань – визнання та 

забезпечення таких прав, свобод і законних інтересів. Таке забезпечення, у 

свою чергу, передбачає охорону та захист прав громадян. Крім цього, 

забезпечення, а, відповідно, і захист прав та свобод людини і гро- мадянина, є 

не просто окремим завданням правової держави, а її цільовою метою, 

генеральним напрямом діяльності, який має втілюватись в усіх сферах 

державного управління, зокрема щодо розширення кола прав  і свобод 

людини і громадянина, вдосконалення змісту й характеру їх гарантій, у тому 

числі правових гарантій правового захисту. Адже, на думку Р. Ф. Гринюка, 

правова держава – це та держава, яка правом зобов’язана гарантувати й 

захищати права й свободи людини і громадянина.[4,С.388] 

Недемократичні держави характеризуються порушенням не тільки 

формально проголошених, але й, що не менш важливо, саме природних прав 

і свобод людини та громадянина. Крім цього, визначальне значення мають не 

тільки самі факти порушення таких прав людини, але й відсутність правових 

механізмів та інших гарантій їх реалізації, дієвої, забезпеченої державою 

системи захисту прав і свобод людини і громадянина. А це суперечить самій 

суті правової держави, в основу якої покладено засади верховенства права та 

взаєм- ної відповідальності особистості й держави. Відтак, визнання, 

гарантування та, як наслідок, захист прав і свобод людини і громадянина, 

характеризують саме демократичну державу, адже широка і реальна участь 

індивідів та їх об’єднань в організації гро- мадського й державного життя 

перешкоджає можливим порушенням прав людини, спрямовує діяльність 

державних інститутів у русло забезпечення й захисту таких прав і свобод 

людини.  

 Функції правової держави із захисту прав громадян є система заходів 

із попередження порушень прав громадян, контролю та нагляду за їхнім 

дотриманням, підтвердження чи відновлення оскаржуваних чи порушених 

прав, забезпечення юридичної відповідальності правопорушників й усунення 

інших негативних соціальних наслідків порушень прав громадян, що 

реалізуються організаційними та правовими засобами відповідно до засад 

верховенства права органами публічної влади, громадськими формуваннями 

й громадянами з метою забезпечення реальності прав громадян. Функція 

захисту прав і свобод людини і громадянина, що спрямовується на реалізацію 

соціального призначення правової держави, посідає чільне місце в системі її 

функцій, має системоутворююче значення, екстраполюючись в усіх напрямах 

діяльності сучасної правової держави. Захисту прав громадян має значний 

вплив на розвиток і реалізацію всіх основних функцій сучасної держави, 

сприяє їх демократичному, ефективному здійсненню в різних сферах 

суспільного життя. На думку О. С. Головащенко[5,С.44]Реалізація ознак 

правової держави є неодмінною умовою забезпечення і гарантування прав та 

свобод людини і громадянина. Діалектична єдность захисту прав і свобод 

людини і громадянина із усіма іншими ознаками правової держави, що дає 

змогу виділити визначальну роль захисту прав громадян у формуванні й 
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функціонуванні правової держави. Таким чином, захист прав громадян 

виступає комплексною багатоплановою інтегративною ознакою та функцією 

сучасної держави, водночас характеризуючи її крізь призму конструкцій 

демократичної, правової та соціальної держави, природного права й 

громадянського суспільства. Усе це свідчить про засадниче значення захисту 

прав громадян для суспільного розвитку й формування сучасної правової 

держави, забезпечення та реалізації її соціального призначення щодо 

гарантування реальності прав і свобод людини та громадянина. 
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~КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ~ 

 

   Тенденції інтеграційних процесів співпраці між державами у політичній, 

економічній, правовій, соціальній, культурній галузях набувають рис стійкого 

розвитку протягом останніх двох століть. Значних результатів у 

взаємозближенні міждержавного співробітництва у цих сферах було досягнуто 

в рамках союзу європейських держав, який має статус правосуб’єктної особи 

міжнародних відносин, заснованої за волею держав-учасниць Європейського 

Союзу. Результатом інтеграційної діяльності Європейського Союзу та країн-

членів у правовій сфері стало формування нової правової системи. Участь у 

такій наднаціональній організації, як Європейський Союз, вимагає 

одноманітного та пріоритетного застосування правових актів ЄС, що 

детермінує необхідність адекватного сприйняття європейського права у 

внутрішньому законодавстві відповідних держав[1,с. 174-179].  
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   В Україні започатковано новий етап процесу конституційних перетворень, 

який переслідує стратегічне прагнення з набуття членства в Європейському 

Союзі. Сучасний період конституційного реформування та модернізації 

характеризується активним пошуком засобів та напрямків їх здійснення для 

реалізації основної мети – формування України як демократичної, правової 

держави, як повноправного члена європейської спільноти. Постановку 

питання наукового дослідження конституціоналізації процесу європейської 

інтеграції визначено всеосяжністю впливу права на всі багатогранні процеси, 

що відбуваються в умовах інтеграції держави до Європейського Союзу, адже 

для того, щоби бути виконуваними на рівні міждержавного співробітництва 

та імплементованими до відповідних внутрішньодержавних процесів, вони 

проходять крізь спектр правового врегулювання. Актуальність наукових 

розробок у цій сфері обумовлюється інтенсифікацією правових реформ в 

Україні на шляху реалізації державної стратегії зі вступу до ЄС та 

переговорного процесу щодо асоціації, а також науково-практичною 

дискусією щодо непорушності державного суверенітету, конституційного 

ладу та збереження національної ідентичності. Наукова проблема 

конституціоналізації процесу європейської інтеграції полягає в необхідності 

вироблення науково-обґрунтованих напрямків здійснення такого процесу в 

Україні з метою збереження національної української конституційної 

традиції, за якої юридична та соціальна сутність конституції як основного 

закону держави і водночас як фундаментального і системоформуючого акта 

національного права не заперечується за жодних зовнішньо-політичних 

обставин[2,с. 33-39]. 

   Ознаки конституціоналізації процесу європейської інтеграції: 1) здійснення 

у результаті залучення держави до Європейського Союзу; 2) фіксація у 

нормах конституції засад європейської інтеграції держави, визначених як 

стратегічні напрямки інтеграції для кожної окремої держави на підставі угод 

про співробітництво, програм чи планів адаптації законодавства у 

пріоритетних сферах членства; 3) втілення права ЄС крізь правозастосовну 

практику органу конституційної юстиції шляхом тлумачень та правових 

позицій суддів конституційного суду; 4) об’єктивне розуміння громадянами 

значення інтеграції до ЄС, а також відповідальне усвідомлення статусу самих 

громадян у європеїзованому суспільстві[3,с. 24-30].  

   Конституційні суди, з огляду на свої повноваження, є не просто дієвими 

учасниками конституціоналізації процесу європейської інтеграції 

посередництвом їх правотлумачної діяльності, а, головним чином, органами, 

що, творячи «живе право», мають можливість знайти компромісне вирішення 

проблеми щодо вищої юридичної сили конституції та актів права ЄС. 

Виокремлено декілька нових функцій органів конституційної юстиції при 

здійсненні повноважень щодо конституціоналізації процесу євроінтеграції: 

координуюча (рішення суду є суттєвою аргументацією для внесення 

необхідних змін до конституції та орієнтують ініціатора змін щодо наявності 

та змісту певних неузгодженостей між конституцією та правовими актами 
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ЄС); захисна (відстоюючи непорушність конституційних норм, суд гарантує 

збереження конституційної ідентичності держави); узгоджуюча (беручи 

участь у взаємодії із Судом ЄС, національний конституційний суд 

винаходить відповідні до особливостей правової системи конкретної держави 

способи тлумачення національного законодавства щодо правових актів ЄС 

(компромісні), які мінімізували б конфлікт взаємодії з наднаціональним 

судом). 

основні тенденції конституційно-правових перетворень у процесі 

європейської інтеграції України: внесення змін до Конституції України щодо 

конституційно-правової регламентації інтеграції до ЄС; внесення змін до 

Конституції України в частині повноважень Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України з виконання державної 

політики за кореспондуючими пріоритетними сферами інтеграції України до 

ЄС; модернізація повноважень Конституційного Суду України; залучення 

громадян шляхом референдуму, опитувань, заходів із формування 

конституційної правосвідомості громадян щодо процесу європейської 

інтеграції України. 

   На основі досліджених теорії та практики процесу конституціоналізації 

надаються такі пропозиції із конституційного реформування в умовах 

інтеграції Україні до Європейського Союзу: 1) статтю 18 Конституції 

України доповнити таким положенням: «Держава бере участь у 

міждержавних інтеграційних об’єднаннях, заснованих на вільній волі 

суверенних держав та повазі спільних демократичних цінностей, на підставах 

наділення правами та виконання обов’язків, які передбачаються умовами 

участі та тією мірою, яка є необхідною для досягнення цілей, спільних з 

об’єднанням»; 2) визначити, що порядок внесення змін до Конституції 

України за «європейським питанням» має здійснюватися з обов’язковим 

проведенням всеукраїнського референдуму: пропонується ст. 156 

Конституції України та ст. 17 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» [4,с. 57] доповнити положенням про обов’язковість проведення 

всеукраїнського референдуму щодо законопроекту про внесення змін до 

Конституції України стосовно питань, які походять з відносин України та 

Європейського Союзу у разі, коли він визначає чи змінює конституційний 

лад в Україні; пропонується у розділі ІІІ Конституції України «Вибори. 

Референдум» передбачити проведення всеукраїнського референдуму щодо 

питання із приєднання України до ЄС; 3) запровадити обов’язковий 

попередній конституційний контроль законопроектів, що стосуються 

імплементації правових актів ЄС до внутрішнього законодавства України, 

доповнивши ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» [5,с. 

46] відповідними положеннями; 4) проведення обов’язкової експертизи 

проектів законів на відповідність acquis ЄС відповідальним комітетом 

Верховної Ради України, а в разі проектування підзаконних нормативно-

правових актів – уповноваженим органом Кабінету Міністрів України, за 
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умови обов’язкової контрольної перевірки усіх проектів нормативно-

правових актів Міністерством юстиції України. 

   Головним змістом конституціоналізації процесу європейської інтеграції 

України під час конституційної реформи має стати європейський вимір 

конституційної модернізації, тобто системне використання європейських 

стандартів формування і функціонування правових і державних інституцій, 

інститутів громадянського суспільства та їх відносин із державою, 

впровадження у всіх сферах життя в державі верховенства права з 

безумовним збереженням найвищої юридичної сили Конституції України, що 

має залишатися Основним Законом України незалежно від тенденцій 

інтеграційного спрямування[6,с. 117]. 
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~КОНСТИТУЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ~ 

 

Неодмінною передумовою формування правової держави є порівняно 

висока загальна культура суспільства. Достатній рівень культури населення 

потребує розвиненої системи освіти й виховання, соціально-побутового та 

медичного забезпечення, вільного розвитку науки і мистецтва, художньої 
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творчості, взаємної пошани людей, інтелігентності, доброчинності, 

милосердя, чесності, можливості всебічного розвитку особи, передусім — її 

духовного світу. Відродження та розвиток культури — стрижень 

цивілізованого суспільства, передумова формування демократичної правової 

держави в Україні [14, с. 44]. Це зумовлено тим, що саме культура формує 

стиль життя, спосіб поведінки, творить демократичні, гуманістичні ідеали 

незалежної держави. Без культурної людини держава не може бути ані 

незалежною, ані демократичною. Духовно бідні громадяни ніколи не 

зроблять Україну багатою та щасливою. Економіка, політика й культура — 

три основні галузі, без одночасної модернізації яких суспільство не може 

успішно розвиватися [5, с. 13].При цьому права людини — один із 

найважливіших соціальних і політико-правових інститутів, котрий 

об'єктивно є мірилом досягнень суспільства, показником рівня його 

цивілізованості. І це зрозуміло, адже саме з його допомогою особистість 

долучається до матеріальних і духовних благ соціуму, механізмів влади, 

законних форм волевиявлення та реалізації власних інтересів. Від рівня 

забезпеченості права залежить ступінь досконалості самої особистості, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. «Людський 

вимір», урешті-решт, є «пробним каменем» і точкою відліку будь-яких 

перетворень, які здійснюються в суспільстві [4, с. 24].У зв'язку з цим у 

сучасній Україні особливої актуальності та важливості набуває питання 

осмислення основних аспектів взаємовпливу і взаємодії загальної культури й 

конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина. Для цього 

необхідно актуалізувати та вирішити такі ключові завдання: по-перше, 

загалом проаналізувати підходи до розуміння поняття культури, її сутності, 

функцій і значення в новітніх процесах право- та державотворення; по-друге, 

дослідити юридичну природу конституційних культурних прав та свобод 

людини і громадянина у вітчизняній юриспруденції; по-третє, з'ясувати та 

розкрити зміст напрямів взаємодії культури й конституційних культурних 

прав та свобод в умовах розбудови в Україні демократичної правової 

держави.  

У загальному аспекті культура — це специфічний спосіб організації та 

розвитку людської життєдіяльності, представлений продуктами матеріальної 

і духовної праці, системою соціальних норм і настанов, духовними 

цінностями, сукупністю відносин людей із природою, між собою та 

ставленням осіб до власної особистості; це система життєвих орієнтацій 

суб'єкта [10, с. 10]. Сутність сучасної концепції культури полягає в розвитку 

й самовизначенні людини, в її індивідуалізації та соціалізації, прагненні 

встановити нормальну взаємодію між людьми [13, с. 161]. Звідси робимо 

висновок, що культура є особливою формою об'єднання людей і формування 

духовної свідомості окремої особи. На додаток до останнього твердження 

потрібно зазначити, що культура — це безпосередньо не саме суспільство, а 

його якісний стан, тобто міра, ступінь розвитку всієї суспільної системи 

загалом і кожного її окремого елемента з точки зору ідеалів гуманізму та 
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свободи. Інакше кажучи, культура є інтегральним критерієм прогресивності 

того чи іншого суспільства: високорозвинене суспільство — це суспільство 

високої культури, як матеріальної, так і духовної.Окреслена сутність 

культури як суспільно-історичного явища зумовлює її поліфункціональність. 

Серед основних функцій виокремлюють пізнавальну (гносеологічну), 

інформаційну, світоглядну, комунікативну, регулятивну (нормативну), 

ціннісну (аксіологічну), виховну, інтеграційну, людинотворчу тощо. За їх 

допомогою проявляється багатовимірність культури як соціального явища. 

Остання через свої функції дає особистості можливість включитися в 

упорядкування процесів життєдіяльності, матеріалізувати результати 

людської діяльності, урізноманітнити способи та норми соціальної 

організації і, що найголовніше, передати накопичений досвід та здобуті 

знання наступним поколінням [9, с. 21].  

Отже, культура, як складне соціально-історичне явище, є одночасно і 

породженням, і засобом формування та розвитку людського суспільства. 

Вона включає універсальне ставлення людини до навколишньої дійсності, 

через яке остання створює світ і саму себе. У найзагальнішому вигляді 

культура виражається у двох формах: змістовій, або матеріально-духовній 

(сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом усієї його історії), і функціональній, або регулятивній (система 

узгоджених способів і процедур існування людей, що має на меті 

забезпечення досягнення загальних для них цілей і задоволення групових та 

індивідуальних інтересів і потреб). Конституційні культурні права та свободи 

людини і громадянина є важливою складовою, системоутворювальним і 

системозбережним ядром загальної культури українського народу. При 

цьому рівень розвитку культури, зокрема й такого її сегмента, як правова 

культура, визначає сутність, зміст і обсяг конституційних культурних прав і 

свобод. У свою чергу, останні забезпечують і спрямовують подальший 

поступ і збереження культури, а також створюють умови для її 

примноження, що, в результаті, й становить зміст взаємозв'язку культури та 

конституційних культурних прав і свобод. 
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~ДЕГРАДАЦІЯ І ДЕГУМАНІЗАЦІЯ МИСТЕЦТВА ЯК ЕТИКО-

ЕСТЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ~ 

 

Моральні дилеми мистецтва розкривають себе у контексті взаємодії 

між митцем і владою, у понятті морального компромісу. Це політика 

держави стосовно мистецтва і його творців, проблема соціального 

замовлення у мистецтві і його вплив на свободу творчості митця; обмеження 

свободи творчості, введення цензури, вибіркове фінансування з державного 

бюджету на розвиток художніх інститутів і проектів; проведення 

ідеологічних установок через мистецтво, здійснення естетичного 

маніпулювання. Ще одне проблемне коло - відношення митців до політичних 

подій у країні, вибір між творчою і громадянською позицією митця. Участь 

митців у виборчих компаніях, з'їздах, конференціях, поява політизованих 

видів мистецтва. Особливої актуальності дослідження етичних проблем 

мистецтва набуває сьогодні, в умовах сучасного інформаційного суспільства, 

коли ефект впливу мистецтва підсилився завдяки різним технічним новаціям 

– зросли можливості мистецтва впливати на моральну свідомість і поведінку 

людини. 

Творчість як така - це діяльність людини щодо перетворення реальності 

відповідно до власних цілей і потреб, яка ґрунтується на пізнанні і 

використанні об'єктивних законів дійсності. Творча діяльність, пов'язана зі 

створенням в матеріальній або духовній сфері нового, оригінального, не є 

способом життя , що властивий лише вибраним геніям. Вміння виходити з 

кризових ситуацій, творче вирішення проблеми, відмова від звичного, 

застарілого, особистісне зростання - невід'ємна умова життя більшості 

представників людства. Будь-яка продуктивна дія є результатом якісного 

стрибка мислення, творчої роботи уяви, що супроводжують появу як 

принципово нових відкриттів у сфері науки таких, як геліоцентрична система 

поглядів на світ Коперника, Періодична система елементів Менделєєва, 

теорія відносності Ейнштейна, так і особистісних, але не менш важливих, 

здобутків людини в якості активного учасника суспільних, сімейних, 

трудових відношень 

Етичні проблеми мистецтва - тенденції взаємодії і взаємовпливу 

індивідуальної і суспільної моралі та мистецтва, обумовлені складними 

механізмами взаємозв'язку утилітарно-практичного, ідеологічного, 
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соціокультурного, нормативно-етичного і естетико-художнього факторів. 

Одними із найважливіших етико-естетичних проблем мистецтва є деградація 

і дегуманізація. 

Деградація (англ. degradation, нім. Degradierungf) — поступове 

погіршення якості, втрата цінних властивостей. Руйнація чіткої визначеності 

суб'єкт-об'єктної опозиції приводить в естетичній теорії до абсолютизації 

суб'єктивного початку. При відображенні світу враховується, в першу чергу, 

позиція суб'єкта. Він стає головним предметом естетичних рефлексій: 

вивчення структур свідомості та їх врахування в процесі художньої 

творчості, тематизуються в естетичній теорії феноменології, психоаналізу, 

позитивізму. Кантівський "коперніканський поворот", що надав 

першопоштовх суб'єктивістській орієнтації естетики, проблематизує і річ: 

вона розколюється на "річ саму-по-собі" та явище для нас. 

Дегуманізація — дії, спрямовані на позбавлення суб'єкта прав, 

пов'язаних з належністю до людського роду. В області соціальної психології 

дегуманізація припускає дії, в результаті яких окремі соціальні групи, народи 

або раси, сприймаються як неповноцінні і гідні належати до роду людського. 

Дегуманізація найчастіше пов'язана з конфліктами. Також 

спостерігається в звичайному житті, як прояв моральної відсторонення. 

Дегуманізація не завжди пов'язана расизмом або ксенофобією і може 

приймати різні форми. Незважаючи на гадану поширеність, існує безліч 

стратегій щодо запобігання дегуманізації. 

Дегуманізація мистецтва в описі Ортеги-і-Гассета - це, по суті, надання 

йому більшої автономії і свободи, звільнення його від усякої традиції, 

стискує творчість, і насамперед від традиції утилітарності, обтяжливою 

мистецтво вантажем "людської матерії". Мистецтво зробиться вільним і тим 

самим стане самим собою, коли перетвориться на чисте, незацікавлена 

споглядання, досягнувши тим самим повної незначності з погляду 

практичних цілей. Про таку свободу А. Савін пише, що вона ніколи не буде 

ідеально ясною до тих пір, поки по світу носиться хоча б слабкий відгомін 

божественності. Поки остаточно нс згасне останній відблиск божественного, 

тобто всього того, що підноситься над людиною і представляє для нього 

таємницю, викликає у нього внутрішній порив, надихає його і вказує йому 

мету. Свобода не буде досягнута до тих пір, поки в людині жевріє ще 

останній спогад про причинно-наслідкового зв'язку, про те, що життя взагалі 

і кожна річ мають кінець. Поки не розвіється останнє припущення про те, що 

речі таять у собі сенс. Поки життя не досягне стану повної незначності і 

вищої легкості. Поки людський розум не прийде до чистого ліризму. Савін 

так описує майбутні підсумки "визволення" (або "дегуманізації") мистецтва: 

"Тоді" Іліада "," Божественна комедія ", фрески Сікстинської капели, 

повчання моралістів, доктрини філософів, діяння отців суспільства - все, що 

тільки є в цьому світі важливого, "серйозного", "значного", шанованого і 

необхідного, буде сприйматися як музейна рідкість, як документ епохи 

варварства і рабства. 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

202 
 

Отже, некласична естетика формується в контексті втрати річчю своєю 

цілісності, неповторності, індивідуальності, її перетворення на 

абсолютизовану функціональність, голу корисність. Відбувається 

трансформація сфери соціального замовлення - твір мистецтва стає товаром. 

Всі ці наслідки потребують більшої символічної компенсації. Надмірна 

функціональність відшкодовується претензією на самодостатність та 

незацікавленість художнього. В теоретичній сфері ця опозиція фіксується 

протиріччям прекрасного і корисного. 

З першого погляду, концентрація естетичного почуття в царині 

мистецтва може видатися звуженням предметного поля естетики. Проте, 

виникнення автономного художнього поля створило цілий світ в якому 

зростала і насолоджувалося людина Модерну, поза яким вона вже не могла 

себе уявити і витримати тягар уніфікованого життєсвіту. Царина Аполлона 

допомогла західній людині усвідомити себе як індивіда з власним поглядом 

на "картину світу". Мистецтво дарувало особі такий досвід духовної свободи, 

який досі вона уявити не могла. Тим самим, предметне поле естетики було 

істотно розширено. 

 

Бондарчук Ірина Вікторівна 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Петрова Г.М. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат філософських наук 

 

~ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ У ПРАЦЯХ ЖАН-ЖАКА 

РУССО ТА ТОМАСА ГОББСА ~ 

 

У XVII - XVIII ст. з'являється теорія, пізніше об'єднана поняттям теорії 

суспільного договору. Теорія суспільного договору або політичного договору 

— теорія або модель у політичній філософії, що народилася в епоху 

Просвітництва і розглядає питання про походження суспільства і 

легітимності влади держави над особистістю. Соціальні аргументи договору 

зазвичай передбачають, що люди згоджуються поступитися частиною 

своїх свобод і підкоритися владі правителя або судді (або приєднаються до 

рішення більшості). Томас Гоббс (1651), Семюел Пуфендорф (1673), Джон 

Локк (1689), Жан-Жак Руссо (1762) та Іммануїл Кант (1797) відносяться до 

числа найбільш відомих з XVII-го і XVIII-го століття теоретиків суспільного 

договору і природних прав. Кожен вирішував проблему політичної влади по-

різному. Гроцій стверджував, що окремі людські істоти були наділені 

природними правами; Гоббс стверджував, що природні права — це згода 

людей відмовлятися від своїх прав на користь абсолютної влади уряду (будь 

то монархічна чи парламентська). Локк вважав, що природні права є 

невід'ємними, і що правління Бога заміняє державну владу, Руссо вважав, що 

демократія була найкращим способом забезпечення загального добробуту 
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при збереженні індивідуальної свободи під владою закону), в обмін на захист 

своїх прав. Теорія розглядає питання про співвідношення між фізичними та 

юридичними правами. 

Томас Гоббс (1588-1649), англійський філософ XVII століття, у своєму 

відомому трактаті "Левіафан, або матерія, форма і влада держави, церковного 

і громадянського" вперше, мабуть, виклав теорію суспільного договору у 

визначеній, чіткій і раціональній (тобто ґрунтується на аргументах розуму) 

формі. 

На думку Гоббса, появі держави передує так називане природний стан, 

стан абсолютної, нічим необмеженої свободи людей, рівних у своїх правах і 

можливостях. Люди рівні між собою і в бажанні панувати, володіти тими 

самими правами. Тому природний стан для Гоббса є в повному розумінні 

"стан війни всіх проти всіх". 

Абсолютна воля людини - прагнення до анархії, хаосу, безперервна 

боротьба, в якій виправдується й убивство людини людиною. У цій ситуації 

природним і необхідним виходом стає обмеження, приборкання абсолютної 

волі кожного в ім'я блага і порядку всіх. Люди повинні взаємно обмежити 

свою волю щоб існувати в стані суспільного миру. Вони домовляються між 

собою про це обмеження. Це взаємне самообмеження називається 

суспільним договором. 

Обмежуючи свою природну волю, люди разом із тим передають 

повноваження по підтримці порядку і нагляду за дотриманням договору тій 

чи іншій групі або окремій людині. Так виникає держава, влада якої 

суверенна, тобто незалежна ні від яких зовнішніх чи внутрішніх сил. Влада 

держави, за переконанням Гоббса, повинна бути абсолютною, держава вправі 

в інтересах суспільства в цілому застосовувати будь-які примусові заходи до 

своїх громадян. Тому ідеалом держави для Гоббса була абсолютна монархія, 

необмежена влада по відношенню до суспільства.  

Концепцію "суспільного договору" як формулу об'єднання людей у 

"громадянське суспільство" та державу демократичного типу розробив 

французький просвітитель Жан-Жак Руссо (1712—1778), виклавши її у 

працях: "Міркування про науки і мистецтва", "Про суспільну угоду, або 

Принципи політичного права" та ін. 

Трактат Руссо про суспільний договір (1762) є його політичною 

програмою. Якщо в перших двох творах він викривав і бичував пороки 

сучасного суспільства, то тут намагається намітити можливі шляхи знищення 

соціальних пороків і встановлення кращих форм людського співжиття. 

У природному стан, за Руссо, немає приватної власності, всі вільні і 

рівні. Нерівність тут спочатку лише фізичне, обумовлене природними 

відмінностями людей. Однак з появою приватної власності і соціального 

нерівності, суперечить природному рівності, розпочинається боротьба між 

бідними і багатими. Нерівність приватної власності, доповнена політичним 

нерівністю, привели, згідно з Руссо, до абсолютної нерівності при 

деспотизмі, коли по відношенню до деспота всі рівні у своїй рабстві і 
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безправ'ї. Тому він пропонує переукласти договір у результаті якого має 

утворитися така форма «асоціації, яка захищає і захищає всією загальною 

силою особистість і майно кожного з членів асоціації ». 

Розглядаючи суспільство як продукт договору між індивідами, Руссо 

разом із тим вважає, що ця асоціація починає жити власним життям, за 

своїми власними законами. Це знайшло вираження в таких поняттях, як 

«загальна воля» (відмінна від «волі всіх»); «загальний інтерес»; «суверен», 

який розуміється як «Колективна істота»; «народ» як вища сутність і джерело 

політичної влади; «громадянська релігія». Ці поняття відображають сильну 

соціально реалістичну тенденцію в його теорії. Вона простежується і в 

поняттях «Політичний організм» і «суспільний організм», і в аналогіях між 

товариством (державою) і людським організмом. Ці уявлення про суспільстві 

отримали згодом продовження в класичній соціологічної думки. 

На чолі держави варто государ (суверен), який представляє загальну 

волю народу. Руссо стверджує у своїй книзі суверенність народу. Тільки 

народ може бути надано право видавати закони. Тільки народ повинен 

володіти фактичної владою. Уряд, яким би воно не було (монархічним, 

аристократичним, демократичним), повинно бути лише виконавцем волі 

народу, контролюватися народом і виконувати функції уряду лише до тих 

пір, поки воно необхідне народові. 

Основою будь-якою законною влади серед людей можуть бути лише 

угода. Лише тоді завдяки громадському договору все виявляються «рівними 

в результаті угоди по праву». У громадському стані, вважає Руссо «жоден 

громадянин не повинен мати настільки значним достатком, щоб мати 

можливість купити іншого, і жоден - бути настільки бідним, щоб бути 

вимушеним себе продавати; це пропонує в тому, що стосується до знатних і 

багатих, обмеження розмірів їх майна та впливу, що ж стосується до людей 

малих - уморений скнарості і жадібності ».  

Отже, Гоббс і Руссо у своїх теоріях суспільного договору бачать один і 

той же єдиний вихід з природного стану, а саме укладення суспільного 

договору. Вони дають однакову трактування утворення держави, причиною 

цього утворення став договір між людьми з метою захисту своїх природних 

прав і особистості. Ще одна схожість полягає в тому, що обидва мислителя, 

не дивлячись на різний час життя, в своїх роздумах спираються на концепції 

природного права. Також обидва мислителя в своїх теоріях суспільного 

договору описують те, природний стан у якому знаходився чоловік. 

За теоріям громадського договору Гоббса і Руссо видно, що на чолі 

держави повинен знаходитися суверен, закони якого повинні виконуватися 

людьми заради власних же благ. У свою чергу суверен у мислителів не 

пов'язаний власними законами і тільки він може видавати або змінювати 

закони, оголошувати війну і укладати мир, дозволяти суперечки і призначати 

на державні посади. Так само на думку мислителів суверен володіє 

монополією на життя і смерть підвладних йому. Найбільш ясно це виражено 

в словах Руссо: «громадянину вже не припадати судити про небезпеку, якої із 
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Законом завгодно його піддати, і коли суверен каже йому: «Державі 

необхідно, щоб ти помер», то він повинен умерти, бо тільки за цієї умови він 

жив до цих пір в безпеці і тому що його життя не тільки благодіяння 

природи, але і дар, отриманий ним на певних умовах від Держави». У обох 

мислителів головним завданням суверена полягає в тому, щоб добре 

керувати народом, «бо держава встановлено не задля самого себе, а заради 

громадян ». 

 

Вакулюк О.О.  

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Кумеда Т.А. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

~РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ~ 

 

Українська філософія - органічна частина всесвітньої філософії. 

Проблеми, які вона розглядає, тісно пов'язані з постановкою і теоретичним їх 

розв'язанням у світовій філософії. Разом із тим історія української філософії 

відтворює і самобутні підходи і шляхи розв'язання проблем, що спираються 

на національні культурні традиції. Наше звернення до історії вітчизняної 

філософії має велике пізнавальне значення. Відомо, що без історії немає і 

теорії. Не вивчивши зміст і етапи розвитку філософської думки в Україні, 

неможливо повною мірою зрозуміти історію українського народу, 

особливості формування його духовного світу, його культури та традицій. 

Релігія є формою "опредмечення" віри в Бога, а тому завжди несе в собі 

особливості культури того народу, який її витворив. Церква є діяльним 

інститутом, що репрезентує, оберігає і поширює релігію, а відтак виступає 

духовним наставником людини впродовж усього її життя. 

У свідомості українців релігія завжди відігравала значну роль. Життя у 

єдності з природою навіювало людині пошану до надземних сил. Цей 

світогляд був настільки наближений до християнського, що сучасні теологи 

звуть його не "поганським", а "перед християнським". Християнство стало 

радше завершенням процесу становлення нашої духовності. 

Як потреба віри, так і потреба релігійності в людині є вродженою . 

Вона є виявом властивостей самої людської душі. І якщо трапляється так, що 

людину чи народ позбавляють можливостей відбувати християнську 

релігійну практику, то з часом вони витворюють для себе певну псевдо 

релігію, як це сталося з ідеологією за комуністичного режиму.  

Сьогодні значно зріс вилив релігії в нашій країні. По телебаченню ми 

нерідко бачимо богослужіння, що відбуваються в церквах, освячення 

будинків, кораблів, підприємств. По радіо й у концертних залах звучить 

церковна музика. Відновлюються багато раніше зруйнованих церков і 

монастирів. Збільшилася кількість тих, хто, наприклад, у християнстві 
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пройшов через обряд водохрещення. З'явилися газети і журнали, які стали 

офіційними друкованими органами церков. У деяких недержавних школах 

з'явився новий предмет Закон Божий. Працюють навчальні заклади, де 

готують священнослужителів. 

Релігія в принципі не забороняє діяльності з благоустрою земного 

(тварного) світу, хоча і не схвалює його революційних перетворень, але цієї 

діяльності недостатньо для реалізації Царства Божого на землі, бо воно може 

бути дано тільки Богом. Тому на питання "Що робити?" релігія відповідає: 

потрібно займатися внутрішнім творінням себе, а не перебудовою світу. 

Філософія, як правило, також нічого в світі не змінює; питання про 

перебудову світу вона переводить в питання про перебудову людини на 

основі розуму. Разом із тим, теорії про раціональне впорядкування 

суспільства і світобудови так чи інакше використовуються в технічній та 

соціальній практиці. Отже, філософія сприяє перетворенню світу. 

Питання про сенс життя вважається в позитивної філософії 

неправильно сформульованим і тому розділяється на безліч більш дрібних 

проблем, кожна з яких пов'язана з культивуванням та поліпшенням 

різноманітних сфер життя. Така стратегія здається представникам метафізики 

"страусиної політикою", яка відвертає людину від великих життєво важливих 

питань. Але насправді в ній є свій резон. Питання про сенс життя, пов'язаний 

з ідеалами добра і справедливості, вічного життя і братерської любові, має 

вирішуватися тут і тепер кожною людиною окремо, що живе в тих чи інших 

зовнішніх умовах існування. З погляду абсолютного, з якою дивляться на цю 

проблему релігія і метафізика, компроміс з дійсністю спотворює абсолютний 

ідеал. На цю обставину і звернув увагу Ф.Достоєвський у своїй "Легенді про 

Великого Інквізитора". 

Нині в українському суспільстві релігійна думка переживає 

безсумнівний злет - і глибоко проникає в домен істинної метафізики. Теза 

про порятунок лише вірою для багатьох відкрила новий вимір релігійної 

свідомості, наново розділив природно-естетичне і благодатно-одкровенне, 

відкривши зв'язок індивідуального й абсолютного в особистісних глибинах 

віруючої людини і тим самим забрати в гуманістів узурповану ними область 

природно-людяного.  

 

Велика Анастасія  

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Кумеда Т.А. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

~ПОСТАТЬ ЖІНКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ~ 

 

Незважаючи на те, що жінки формально отримали рівний із чоловіками 

статус, де-факто вони продовжують піддаватися дискримінації і в політичній 
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сфері. Експерти вбачають в цьому кілька причин: низький соціальний статус 

жінок, економічна залежність від чоловіків, нерівноцінний розподіл сімейних 

обов’язків, відсутність центрів з політичної освіти населення, відсутність 

підтримки жінок-політиків з боку чоловіків та нерозуміння останніми 

важливості проблеми представлення жінок у владі, вплив стереотипу 

«політика – чоловіча справа».  

Завдання політика, насамперед, полягає у публічному представленні та 

захисті інтересів своїх виборців, певних регіональних, етнічних, релігійних 

або соціально-демографічних груп. Низьке представництво і незначна участь 

жінок у політичних процесах і процесах ухвалення рішень є серйозним 

викликом демократії, оскільки понад 50% громадян де факто усунено від 

участі у державному управлінні. Відповідно, інтереси цих громадян, у цьому 

разі – жінок, не враховано під час ухвалення державних рішень. Вочевидь, 

низка проблем, що нині гостро стоять в Україні, як то ― подолання бідності, 

бездоглядність дітей, проблеми охорони здоров’я та освіти – не вирішуються 

ефективно, бо нині перебувають на нижчому щаблі піраміди інтересів 

чоловіків-політиків.  

Жінки, в середньому, по світу посідають лише 22% місць у 

національних парламентах. Україна наразі посідає аж 107 місце у рейтингу26 

із лише 12% жінок у Верховній Раді. Країни колишнього соцтабору не 

просунулися у лідери за кількістю жінок у парламентах. Трансформаційні 

процеси і боротьба за важливі економічні ресурси не сприяли значному 

залученню жінок до великої політики. Відповідно до даних дослідження 

громадської мережі ОПОРА, серед півсотні депутаток 15 обрались від Блоку 

Петра Порошенка, 12 - від Народного фронту, 12 - від Самопомочі, 5 - від 

Батьківщини, по 3 від Радикальної партії Ляшка та Опозиційного блоку. 

Найбільше депутаток в гуманітарних комітетах. Членкинями Комітету з 

питань охорони здоров’я є шість депутаток, так само, як Комітету з питань 

європейської інтеграції. Жінки є головами комітетів із питань європейської 

інтеграції, з питань науки і освіти, з питань охорони здоров’я, з питань 

свободи слова та інформаційної політики, з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення, у закордонних справах. 

У дослідженні «Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в 

Україні» (2011) зазначено, що «українська політична еліта оперує на рівні 

політичних декларацій, водночас практичного впровадження існуючого 

гендерного законодавства й політик майже немає». З метою виявлення 

основних перешкод доступу жінок до політичних структур проаналізовано 

думку суспільства, політичних партій, рекламні зображення у публічній 

сфері. Зокрема, наведено результати фокус-групового опитування 

представників політичних партій, представлених у Верховній раді України, 

щодо їх ставлення до політичної участі жінок. Представлено дані опитування 

громадської думки, які свідчать, що «виборці є більшими прихильниками 

гендерного паритету у політиці, ніж представники політичних партій». Аби 

покращити доступ жінок до політики, в Україні здійснюється низка проектів: 
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Проект «Жінки у політиці» адмініструється Всеукраїнською 

громадською організацією «Жіночий консорціум України». Цей сайт 

започатковано як платформу, на якій у 2012 році висвітлювалась участь 

жінок у виборчому процесі, а також результати гендерного моніторингу 

парламентських виборів, який проводила Мережа Громадського контролю за 

гендерною рівністю на виборах – 2012. На сьогодні - це майданчик для 

висвітлення інформації про участь жінок в ухваленні рішень на 

міжнародному, національному і місцевому рівнях, а також їх позиції 

стосовно суспільно-значимих подій. 

«Жінки – це 50% успіху України» – це соціальний, спрямований на 

активізацію та підтримку жінок в громадському та політичному житті, 

врівноваження представництва жінок та чоловіків на ключових позиціях 

заради пришвидшення створення справді європейської моделі суспільства. 

Проект стартував у вересні 2014 року. у одне із завдань проекту – збільшення 

видимості жінок у політиці та жінок-кандидаток, які братимуть участь у 

місцевих виборах 2015 року. 

Проект «Розбудова стратегії участі жінок на місцевих виборах» (2012-

2013) за сприяння Канадського фонду розвитку місцевих ініціатив поставив 

мету окреслити стратегію залучення жінок до участі у місцевих виборах, 

налагодити координацію та зміцнити співпрацю між жіночими НУО, 

лідерками громад, жінками у політичних партіях та органах влади. У рамках 

проекту методом фокус-груп було проведене дослідження специфіки 

політичної діяльності політикинь, депутаток і кандидаток у депутати 

місцевих рад та лідерок місцевих громад у шести регіонах України. Було 

сформульовано такі основні результати дослідження:  

 жінки приходять у політику переважно через роботу помічниці 

діючого політика або через вплив на них сильної рольової моделі соціально 

чи політично активної жінки;  

 до провідних мотивів участі жінок у політичній діяльності 

місцевого рівня належать три – потреба розв’язати нагальну соціальну 

проблему, потреба у самореалізації та мотив деміурга (творця);  

 думки учасниць про участь жінок у місцевій політиці розділились 

(На думку жінок – новачків у політиці, дискримінації за статтю у політиці 

немає; на думку досвідченіших політичних лідерок, жінкам у політиці 

суттєво менш комфортно, і дискримінація за статтю є);  

  для жінок-політиків сферами дискомфорту у фаховій діяльності 

стають подвійне навантаження, в сім’ї і в політичній діяльності; нерівний 

розподіл домашніх обов’язків; брак часу; низька підтримка громади; 

недостатній рівень підтримки з боку партій, місцевих політичних та бізнес-

асоціацій; брак фінансових ресурсів; проблеми з жіночою солідарністю; 

гендерні стерео типи і автостереотипи; відсутність належних знань; 

 політичні стратегії розширення жіночого політичного представ-

ництва мають охоплювати жіночі школи політичного лідерства та створення 
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баз даних перспективних кандидаток, упровадження гендерно рівного 

розподілу домашніх обов’язків, розроблення власної політичної стратегії; 

солідарність з іншими жінками та мережеву взаємодію із жіночим 

громадським сектором, жіночу міжпартійну солідарність та політичне 

наставництво для початківців. 

 

Гнесь Ольга Русланівна 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Петрова Г.М. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат філософських наук 

 

~ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ Й ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ ~ 

 

Видатним представником німецької класичної філософії був Георг 

Вільгельм Фрідріх Гегель. Гегель критикує Канта за протиставлення ним 

"речі в собі" і "речі для нас", за агностицизм, що випливає у Канта не тільки з 

того, що в процесі пізнання суб'єкт мов би "накладає" на об'єкт апріорні 

форми чуттєвості і розуму, але і з протилежності суб'єкта й об'єкта. Гегель же 

виходить з тотожності суб'єкта й об'єкта. На його думку, реальний світ, 

природа, людина, суспільство являють собою інобуття абсолютної ідеї, 

абсолютного духу.  

Філософія Гегеля зробила значний вплив на культуру мислення ХІХ 

століття.  Саме він по-новому розглянув культуру, розум і людину. Гегель, 

спираючись на ідеї Просвітництва, де культуру вважали реалізацією 

людського розуму, розглядає цей феномен як реалізацію розуму, але це вже 

Світовий розум або Світовий дух. Все, що робить людина, є втіленням цілей 

Світового духу, який диригує історією.  

Гегель виявив надіндивідуальні закономірності світової культури і 

передав їх через логіку понять. У працях "Філософія історії”, "Естетика”, 

"Історія філософії”, "Філософія права” Гегель уперше створив грандіозну 

злагоджену картину розвитку культури (такої логічної картини до нього не 

існувало). Розвиток культури від філософії, релігії й мистецтва до державних 

форм вперше було розглянуто як закономірний, цілісний процес. Гегель не 

ігнорує різноманітність культурних форм і якісні відмінності національних 

культур. Але кожна національна культура, за Гегелем, це лише ступінь у 

саморозгортанні Світового духу.  

В основі гегелівського розуміння історії лежить поняття світового 

духу. Гегель визначав всесвітню історію так: "Всесвітня історія є прогрес в 

усвідомленні свободи, прогрес, який мають пізнати в його необхідності". 

Прогрес свободи у Гегеля здійснюється схематично: в основі історії лежить 

світовий дух як суб'єкт, який не усвідомлюється окремими індивідами. Вони 

виходять у своїй діяльності не з поняття (розуміння) світового духу, а із своїх 

приватних індивідуальних інтересів. Жоден індивід не керується світовим 
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духом. Дух діє підсвідомо. Кожен індивід переслідує свої власні цілі, різні 

інтереси. Тому часто отримуються протилежні результати. Тобто, тут існує 

невідповідність між цілями і результатами. Із зіткнення виникає щось єдине, 

яке не переслідується жодним індивідом. Це історична подія, яка є проявом 

світового духу. Світовий дух у Гегеля реалізує себе через діяльність окремих 

індивідів. Цю особливість світового духу Гегель називав "хитрістю розуму" 

(люди не підозрюють того, що своєю діяльністю здійснюють світову 

історію). 

Процес розгортання багатств світового духу (або абсолютної ідеї) 

включає три стадії: Логіка - безособове, «чисте», тобто непредметне 

мислення, конструює саме із себе систему логічних категорій; Природа - 

розуміється як зовнішня матеріальна оболонка ідеї, її протилежність, 

«інобуття»; на цій сходинці з'являється і людина (як частина і завершення 

природи), долає, в кінцевому рахунку, матеріальність природи своєю 

духовною діяльністю; Дух - історія власне людської духовного життя, в якій 

продовжується розвиток абсолютної ідеї, що доходить у результаті до 

філософії, яка відкриває таємничий джерело світового розвитку, тобто 

абсолютну ідею. Таким чином, дійсність постає в гегелівської філософії 

втіленням духу, розуму, загального ідеального начала.  

Вищою сходинкою у розвитку абсолютної ідеї є абсолютний дух — 

людство та людська історія. Філософія духу включає в себе вчення про 

суб'єктивний дух (антропологія, феноменологія, психологія), вчення про 

об'єктивний дух (право, мораль, держава), вчення про абсолютний дух 

(мистецтво, релігія, філософія). 

Всесвітньо-історичні народи – це вільні народи, бо саме у дусі цих 

народів здійснюється їх збіг зі світовим духом, а решта народів, в яких немає 

такого збігу, застигає в рабстві. Тому і розвиток історії, згідно з мислителем, 

є розвитком і прогресом в усвідомленні і в здійсненні свободи. На думку Г. 

В. Ф. Гегеля, є чотири основні періоди існування історії: Східний світ, де 

відсутня свобода; Грецький світ, Римський і сучасний, тобто християнський 

світ, в якому свобода усвідомлюється повністю. У християнстві будь-яка 

людина вільна, і тому християнство є метою розвитку об’єктивного духу. 

Свобода є суттю духу, внутрішньою необхідністю духу; дух сам себе 

визначає. Тому він вільний у визначенні себе до будь-чого. Необхідність і 

свобода в дусі співпадають. 

Людина як істота, що синтезує розум і природу, складається з 

абсолютно вільного розуму і матеріального начала, який підкоряється 

вільному розуму. Людина повинна діяти в двох світах: з одного боку, вона 

має абсолютно вільний розум, із іншого, – тіло, яке підкоряється йому. Тому 

людина повинна пізнавати закони розуму, його необхідність. Із принципу 

«свобода є необхідністю, що властива духу», «свобода є внутрішня 

необхідність духу» витікає і принцип «свобода є пізнана необхідність». 

Людина пізнає необхідні закони духу, закони розуму, сама стає вільною, 

тому що вона з’єднується із задумом розуму і духу і діє так само. 
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Але розум діє і поза людською свідомістю і розумінням, розум діє 

часто так, що людина навіть не помічає його задуму і ходу світової історії 

(т.зв. «хитрість розуму»). Одним із засобів розуму, що діє в історії, є людські 

пристрасті. Людина, здійснюючи свої пристрасні бажання, досягає, як їй 

здається, якихось своїх цілей, дрібних або глобальних, а насправді, 

виявляється, що це була певна хитрість розуму. Розум, об’єктивний дух, 

поводиться так, як ніби він дозволяє людям вчиняти відповідно до своїх 

власних задумів і цілей. А виявляється, що ці випадкові людські задуми 

призводять саме до тієї мети, яка і була задумана Богом.  

Отже, філософія Гегеля являє собою систематизований перехід від 

абстрактного до конкретного. Цей процес і є головним методом пізнання за 

рахунок розвитку навичок і поглиблення знань. Принцип системності 

дозволяє розглядати навколишній світ як єдину цілісну структуру, складові 

якої тісно пов`язані між собою. Таким чином, розвиток відбувається у всій 

системі в цілому, а не в її окремих частинах. Відповідність елементів один 

одному є важливим фактором, який визначає не тільки розвиток конкретного 

елемента, але і ступінь вдосконалення системи в цілому. Філософія Гегеля 

включає в себе також принцип історизму, який має на увазі, що всі об`єкти 

пізнання - це результати зміни системи. Протиріччя в такому випадку 

постають у формі причин розвитку того чи іншого явища або процесу. 

 

Денисюк Владислав Юрійович 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Кумеда Т.А. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат мистецтвознавства, доцент 

 

~Е. ДЮРКГЕЙМ І ТРАДИЦІЙНЕ ТРАКТУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ~ 

 

Злочинність завжди існувала в суспільстві. Більше того, суспільство без 

певного рівня злочинності важко уявити. На перший погляд це може 

здаватися дивною, але невід’ємною умовою становлення так званого 

ідеального суспільства. Якщо злочинність впаде до низького рівня, то 

швидше за все вчинки, які раніше вважалися неправомірними, втратили б 

злочинний характер як такий. Адже злочин є ніщо інше, як прояв відхилення 

індивідом від певного типу суспільно визнаного ідеалу поведінки людини. 

Такий прояв обурює громадськість, адже він не відповідає їх типу 

загальноприйнятих моральних норм, який підтримується і втілюється 

стараннями кожного у життя суспільства. Як наслідок виникає осуд і 

відповідне покарання з боку правоохоронних органів та суду. 

Еміль Дюркгейм у своїх дослідженнях злочинної поведінки звертав 

особливу увагу на таку властивість злочинності, як стійкість: «Людині не 

подобається біль точно так само, - писав Е. Дюркгейм, - як суспільству 

злочинність, і все ж біль - функція нормальної фізіології». Дійсно, з позиції 

http://poradi.ru/osobistist/28338-metodi-piznannja-v-nauci-i-filosofii.html
http://poradi.ru/osobistist/28387-nad-druga-starogo-nema-zavzhdi-krashhe.html
http://poradi.ru/osobistist/28387-nad-druga-starogo-nema-zavzhdi-krashhe.html
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соціології, стійке соціальне явище має виконувати в суспільстві певну 

соціальну функцію. Зважаючи на обставини, які складаються на даний час в 

багатьох країнах, можна спостерігати картину яка ілюструє, що низький 

показник злочинності дуже рідко спостерігається за будь-яких умов. 

Особливо це помітно у суспільствах перехідного типу, коли змінюється 

система поглядів, цінностей, відносин. Цікавим є той факт, що саме вчинення 

злочинних дій з боку окремих індивідів і є найголовнішою умовою, що 

викликає бажання до удосконалення суспільства її громадянами. Адже чим 

більше зачіпаються колективні почуття, тим більше виникає бажання 

протидіяти і усувати можливі причини наступних проявів девіантної 

поведінки. Поглянувши на дану ситуації з теоретичного боку і припустивши, 

що ті самі колективні почуття самі по собі досягли високого рівня піднесення, 

злочини б не зникли. Вони просто адаптували б свою первинну форму до 

нових суспільних умов. 

У суспільстві, де кожен індивід відповідає всім нормам моралі на 

найвищому рівні, будь-який несуттєвий вчинок розглядатиметься у вигляді 

неприпустимості так само, як звичайний злочин у звичних умовах реального 

світу. Хоча такі реалії є найзаповітнішою мрією цивілізованого суспільства, 

але зрозуміло, що у такому вигляді це не можливо. Адже кожна людина є 

унікальною тому, що народившись із індивідуальними задатками під впливом 

соціуму, вона проходить свій власний шлях. Таким чином, у кожного 

формується по-своєму розвинута, індивідуальна свідомість, яка не може бути 

ідентичною будь-якій іншій. 

Важливо усвідомлювати, що така доля людського соціуму є ані 

позитивною, ані негативною. Це просто потрібно прийняти як належне. Якби 

людство знайшло шлях до встановлення такого ідеального порядку, це 

заважало б подальшому розвитку. Адже ідеальність не має меж і, здобувши 

той бажаний результат, ту ідеальну систему суспільних поглядів, людство 

дійшло б думки, що це кінець і подальший розвиток неможливий. А така 

позиція, в свою чергу, суперечить соціальній природі. Суспільство не має 

бути занадто суворим до злочинів та злочинців, тому що не завжди певне 

явище може розглядатися як злочин а, швидше, просто наслідок занадто 

критично налаштованого соціуму, який через уніфікованість зразкового типу 

моральних поглядів не здатний сприймати дійсно щось нове і краще. 

Розвиток суспільства має полягати у тому, щоб одночасно досягнути тієї 

ланки розвитку, на якій суспільні почуття досягнуть високого рівня в тій мірі, 

щоб і закривати шлях до пізнання і впровадження нових змін. 
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~ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА ~ 

 

Політика не існує поза людською діяльністю, поза комунікаційними 

процесами, що зв'язують воєдино суспільно-політичне життя. Передача 

повідомлень, контакти між людьми, обмін інформацією дозволяють 

пов'язувати в єдину систему різні сфери суспільства, керувати ним. В 

сучасних умовах збільшується кількість споживаних знань і відомостей, 

якісно змінюються способи їх передачі, оновлюються методи політичної 

взаємодії людей.  

Масові інформаційно-комунікаційні процеси мають особливе значення 

для політики. На цьому рівні діють офіційні інститути держави, представлені 

керівниками, інформаційними відділами по зв'язках з громадськістю, засоби 

масової інформації (ЗМІ), органи партій, громадських об'єднань, зарубіжні 

ЗМІ. Їх взаємодія і формує інформаційний ринок, де кожен учасник прагне 

досягти своїх інтересів в сфері влади. Політика як колективна, 

цілеспрямована діяльність по реалізації групових інтересів передбачає 

координацію дій безлічі людей і організацій. Це вимагає використання 

спеціальних засобів передачі інформації. 

У політичній системі демократичного суспільства ЗМІ відіграють 

важливу роль. Засоби масової інформації - це розгалужена мережа установ, 

що займаються збором, обробкою, поширенням інформації. У цю мережу 

входять теле-, радіопрограми, газети, журнали, інформаційні агентства, 

кінодокументалістика. Сьогодні в українському політичному процесі активно 

використовується Інтернет, який дозволяє політикам встановити зворотний 

зв'язок зі своїми виборцями. Сучасні ЗМІ є установами, створеними для 

відкритої публічної передачі за допомогою спеціального технічного 

інструментарію різноманітних відомостей будь-яким особам. 
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Політика як сфера суспільної діяльності найбільше потребує засобів 

масової інформації для встановлення і підтримки постійних зв'язків між її 

суб'єктами. Політика є неможлива без опосередкованих форм спілкування і 

спеціальних засобів зв'язку між різними носіями влади, а також між 

державою та громадянами. 

ЗМІ забезпечують представникам різних суспільних груп можливість 

публічно виражати свої думки, знаходити та об'єднувати однодумців, чітко 

формулювати та представляти в громадській думці свої інтереси. Без преси, 

телебачення, радіомовлення жоден громадянин не може правильно 

зорієнтуватися у політичних процесах, визначити свою політичну 

орієнтацію, приймати відповідальні рішення. Наявність демократично 

організованих ЗМІ, здатних об'єктивно висвітлювати політичні події, - одна 

із найважливіших гарантій стабільності демократичної держави. 

Активна роль ЗМІ в політиці проявляється у відборі відомостей, 

розповсюджуваних в суспільстві. ЗМІ не тільки проводять інформацію, але і 

коментують її. Інформованість громадян, політиків, які приймають важливі 

для суспільства рішення, залежить від того, як, з якими цілями і за якими 

критеріями відбирається інформація, наскільки глибоко вона відображає 

реальні факти, тенденції розвитку суспільства. ЗМІ зазвичай самі 

визначають, що потрібно, а що не слід виносити на суд громадськості. Вони 

визначають теми і напрямки дискусій. Щоб привернути увагу публіки, мас-

медіа роблять упор на неординарні факти, екстремальні події. Тому 

інформація про жорстокі злочини, стихійні лиха і т.д. домінує над 

висвітленням явищ в повсякденному житті. ЗМІ схильні давати сенсаційні 

матеріали, новітні відомості про розвиток науки, економіки, про успіхи тих 

чи інших лідерів, партій. Найбільш легкий доступ до ЗМІ мають особи, що 

займають вищі місця в політичній, військовій, церковній ієрархії, тим самим 

забезпечуючи високий суспільний статус джерела інформації. ЗМІ надають 

як функціональний, так і емоційний вплив на споживачів інформації. У 

демократичних державах переважає раціональна модель, розрахована на 

переконання людей за допомогою логічної аргументації. Вона передбачає 

змагальність різних ЗМІ за довіру і увагу аудиторії. Законом заборонено 

використання ЗМІ для розпалювання національної, класової, релігійної 

ненависті і ворожнечі. 

Отже, наявність демократично організованих ЗМІ, здатних об'єктивно 

висвітлювати політичні події, одна із найважливіших гарантій стабільності 

демократичної держави. Проте історичний досвід свідчить, що ЗМІ можуть 

служити різним, не тільки демократичним, політичним цілям: як розвивати у 

людей прагнення до свободи, соціальної справедливості, допомагати їм у 

компетентній участі в політиці, так і духовно закріпачувати, дезінформувати, 

залякувати населення, сіяти недовіру і страх.  

Усе частіше політичні сили застосовують політичне маніпулювання, 

яке засноване на брехні та фальсифікації. Політичне маніпулювання 

розуміється як приховане управління політичною свідомістю та поведінкою 
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людей відповідно до власних політичних інтересів. Воно складається з 

багатьох спеціальних прийомів, методів, технологій. До них належать: 

брехня, неправда, замовчування, напівправда, вигадка, поширення 

політичних міфів, тенденційне коментування, формування потрібних 

стереотипів тощо. Останнім часом бурхливо розвивається спеціальний 

напрямок - імідж-мейкінг, який спотворює привабливий для виборців 

політичний імідж політика. 

Засоби масової комунікації в умовах будівництва незалежної 

української держави набувають визначальної ваги. Діяльність політичної 

влади неможлива без опосередкованих форм спілкування та спеціальних 

засобів зв'язку між різними її носіями. Можливість постійних контактів 

громадськості на сторінках преси, у теле-, радіоефірі консолідує людей, 

виступає потужним чинником суспільного розвитку. 
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~ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВА ~ 

 

Відомі філософи права І. Кант, П. Юркевич, Б. Кістяківський, В. 

Бачинін, А. Кауфман та інші наголошували, що у права є лише одна мета – це 

утвердження людини-особистості, захист її честі та гідності, усебічний 

розвиток її потенційних здібностей, загалом її самореалізація, 

самовизначення, самовираження [1, с. 105]. Тобто, наголошується, що право 

нерозривно пов’язане із самою людиною. 

Слід зазначити, що донедавна в нашій країні не існувало ні 

громадянського суспільства, ні людини-особистості як найвищої соціальної 

цінності, ні її невідчужуваних прав і свобод, ні її приватного життя тощо. 

Тому дана тема є надзвичайно важливою та актуальною в умовах сучасного 

розвитку нашої держави. Так само актуальними є розуміння суб’єкта права. 

Під суб’єктом права у значенні права суб’єктивного розуміють носія 

конкретного права, що знаходиться у правовому зв’язку з іншим учасником 

(суб’єктом) або учасниками правовідносин, на яких покладаються обов’язки, 

що відповідають цьому праву. Поняття «суб’єкт права» у значенні права 

об’єктивного охоплює суб’єктів як потенційних учасників правовідносин 

взагалі, тобто осіб, які за своїми характеристиками можуть бути носіями 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [2, с. 189]. 

Професор Г.В. Мальцев зазначає: «Для нас суб’єкт права – людина, або 

певна організація людей, яких норми вдачі наділяють правами та 

обов’язками. Людина не стає суб’єктом права сама по собі вона визнається 

такою законами держави. Ззовні перетворення людини на суб’єкта права 
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відбувається у формі визнання нею певних юридичних властивостей, які 

слугують необхідною умовою його участі в правових відносинах. Без цих 

соціально-юридичних якостей немає суб’єкта права» [3, с. 219]. 

Слід зазначити, що всі люди (фізичні особи) з моменту народження є 

суб'єктами права як у розумінні їх абстрактної правосуб'єктності по 

відношенню до всього чинного законодавства, так і в розумінні їх конкретної 

правосуб'єктності — як реальних носіїв офіційно визнаних (природжених і 

невідчужуваних) прав і свобод людини [4, с. 510]. Людина є основний 

первинний суб'єкт права, яка займає особливу роль у системі суб'єктів права. 

Всі інші суб'єкти являють собою або спільноти, союзи людей, або певним 

чином майново відособлені суб'єкти, і це вже є похідним від людини 

утворенням. 

Бачинін В.А. вказує, що: «Людина є первинним суб’єктом права, 

здатним до активної духовної і практичної діяльності» [1, с. 106]. 

Індивід як суб’єкт права –  це вихідна база і неодмінна попередня 

умова для можливості появи неіндивідуальних (групових і т. п.) суб’єктів 

права. Для права свобода індивіда та інших суб’єктів соціального життя у 

правовій формі є визначальною можливістю їх функціонування в умовах 

соціальної цілісності та стійкої нормативно-правової сфери. 

Таким чином, на думку більшості учених, основним суб’єктом права є 

саме людина, яка може вступати у правові відносини. Умовою вступу у 

правовідносини є наявність у неї правосуб’єктності. У законодавстві багатьох 

країн суб’єкт права ототожнюється з правоздатністю (здатністю, можливістю 

особи мати права та обов’язки) та дієздатністю (здатністю, можливістю 

особи самостійно своїми діями набувати та здійснювати права, створювати 

для себе та виконувати обов’язки). 

Особа саме у праві за допомогою нього формує свою особистість, 

суб’єктивність, свій особливий погляд на речі, особливу правову позицію. 

Кожен суб’єкт права є індивідуальним, він втілює у собі правовий світ, своє 

особливе праворозуміння та ставлення до права, свою внутрішню систему 

правових цінностей. Суб’єкт права – це джерело права, джерело всіх 

правових ролей, це завжди правова індивідуальність, яка створює об’єктивне 

право, об’єктивну правову матерію своєю волею, діяльністю, свідомістю [5, 

с. 10]. 

Отже, розглянувши думки вчених щодо ролі та сутності людини як 

суб’єкта права, можна зробити висновок, що саме людина може вступати у 

правові відносини, але вона не стає суб’єктом права сама по собі, вона 

визнається такою законами держави. 
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~ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І СОЦІАЛЬНОГО В 

ЛЮДИНІ ~ 

 

З'являючись на світ як індивід, людина потрапляє в систему суспільних 

відносин і процесів, у результаті чого набуває особливої соціальної якості - 

стає особистістю. Такі процеси відбуваються завдяки тому, що людина, 

потрапляючи у систему суспільних зв'язків, виступає суб'єктом - носієм 

свідомості, яка формується і розвивається у процесах діяльності. 

Коли на руїнах родоплемінного устрою виникло соціальне 

розшарування суспільства, формувалися і усвідомлювалися окремою 

людиною свої відмінності від інших, насамперед, як суб'єкта приватної 

власності. Індивід почав відчувати себе окремим власником, як господар 

власного майна, знарядь праці, суб'єкт сім'ї та ширших спільностей. Єдність 

кожного індивіда з суспільством коливається в широкому діапазоні: від 

повного злиття (наприклад, буржуа XVIII ст. повністю ототожнюють себе з 

усіма проявами громадянського суспільства) - до відчуження (пролетарі того 

ж періоду відчували себе знедоленими, вигнанцями). У такій єдності індивід 

розвивав і зміцнював свою особливість.  

Поняття особистості виражає уявлення про людину як істоту цілісну, 

котра об'єднує в собі особисті, соціальні і природні якості. Індивідуальність і 

особистість – поняття, які тісно пов'язані один із одним. Індивідуальність 

постає тут як суттєва характеристика конкретної особистості, що передає 

спосіб її буття як суб'єкта самостійної діяльності та творчості. Індивідуальне 

«Я» складає духовно-змістовний центр структури особистості, її внутрішнє 

ядро. На основі індивідуального «Я» формуються інші соціальні та 

індивідуальні якості. Особистість та індивідуальність є не лише 

взаємопов'язаними, а і взаємообумовленими: формування якостей 

особистості є тісно пов'язаним з індивідуальною самосвідомістю людини, 

змістом її цінностей, та залежить не лише від становища індивіда у 

суспільстві, але й від особистого ставлення до свого становища, власної 
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позиції. І це формує той факт, що в однакових умовах соціального 

середовища формуються різні типи особистостей. 

Людина в її конкретному прояві є оригінальною і неповторною 

істотою. Індивід означає окреме існування людського, поєднує природне, 

біологічне, психологічне і соціальне, тобто відтворює в одній особі всі 

людські якості. З допомогою поняття індивіда підкреслюється і те, що є 

спільним між окремою людиною і іншими людьми, і те, як повно у людині 

відображені родові якості. Але людина не є тільки зв'язаною суспільством з 

іншими людьми, а має свою певну незалежність завдяки соціальній і 

духовній активності. 

Поняття індивідуальності розкриває людину як самобутнього індивіда з 

його неповторною здатністю бути самим собою. Воно суттєво конкретизує 

поняття людини й індивіда, проте недостатньо охоплює свідомо-вольову 

якість людини. Такий недолік компенсується поняттям особистості, що 

характеризує, насамперед, суспільно-розвинуту людину. Всі люди є 

унікальними та неповторними і разом з тим мають загальнолюдські 

характеристики. Врахувати різні природні задатки, свідомість, діяльність, 

ставлення до життя, світогляд, потреби та мету кожної людини  неможливо. 

Одна людина висока, інша - низька; одна - кучерява, інша - сива; одна - 

темпераментна, інша - флегматична. Всі ці ознаки є характерними для кожної 

людини і не можна ними нехтувати. Разом з тим багатьох людей пов'язує 

багато соціально-спільного, тобто такого, що має суттєве значення для 

суспільства. Саме воно й постає як основа типізації особистості, розгляд якої 

дає змогу проникати ще в один простір дивовижної єдності суспільства. 

Проблему суперечності існування людини у сучасному 

раціоналізованому суспільстві відображав у свої творах соціолог М.Вебер. У 

його теоріях показано, що людина у своєму житті виконує дві протилежні 

функції:  

 як фахівець, людина є підлеглою системі, де працює, стає її 

гвинтиком і тим самим розчиняється в системі, комплексі;  

 але як особистість людина повинна запобігати впливу 

підкоряючих факторів соціуму. Тільки особистість з її системою 

нераціональних і неформальних цінностей здатна стати силою, що обмежує 

уніфікацію, універсалізацію і бюрократизацію в житті суспільства. Вихід з 

такого становища М.Вебер бачить тільки в посиленні відокремлення людини, 

її внутрішнього світу, що саме і здатне зберегти власну індивідуальність. 

Якою ж є природа людської особистості? Чи не виглядає вона якимсь 

генетичним парадоксом, коли замість самозбереження наражається на 

смерть? З позиції підходу до людини, як до мікрокосмосу, що містить в собі 

основні властивості макрокосмосу (тобто великого космосу), особистість 

якраз і засвідчує цей момент, тобто вона постає нічим іншим, як виявленням 

самодостатності людини в своїх найперших якостях та властивостях. 

Бути особистістю - це не значить лише займати певне місце в 

суспільстві, а, скоріше, займати певне місце в тотальності буття, утворювати 
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певний завершений та своєрідний універсум. Із певним ступенем умовності 

можна характеризувати особистість як буттєвий атом: кожна особистість - це 

унікальне самозосередження тотальності буття. Тобто, в особистості є 

тотальність буття, але вона подана в унікальному та своєрідному виявленні. 

Тому для людської особистості питання про її автентичність, непорушність 

та цілісність, інколи може важити більше, ніж питання про самозбереження 

людини. Це значить, що бути саме таким способом або не бути взагалі - це і є 

основне внутрішнє питання людської особистості. 

Отже, особистість — це конкретна людина, узята в системі її стійких 

соціально зумовлених психологічних характеристик, які виявляються в 

суспільних зв'язках і відношеннях, визначають її моральні вчинки і мають 

суттєве значення для неї самої та для оточуючих. Неповторність поєднання 

природних та соціальних якостей індивіда, що втілюється у проявах його 

темпераменту, характеру, здібностей, специфіці потреб та інтересів, стилю 

діяльності, визначається поняттям «індивідуальність». 
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~ПРОЯВИ МАКІАВЕЛЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ ~ 

 

Макіавеллізм – схема політичної поведінки, що зневажає нормами 

моралі для досягнення політичних цілей. Термін пов'язаний з іменем 

італійського політичного діяча й письменника Н. Макіавеллі (1469-1527), 

прихильника сильної державної влади. Відмінною рисою макіавеллізму, його 

підставою є теза «ціль виправдовує засоби», коли заради досягнення 

поставлених цілей уважаються виправданими й прийнятними будь-які 

засоби, включаючи віроломство, підступництво, жорстокість, обман 

політичного супротивника [1]. 

Макіавеллі вважається одним із перших політологів, який зробив 

великий внесок у політичну думку та її розвиток. Він довів, що політика є 

автономною, незалежною від інших сфер життя суспільства, відокремив 

політику від моралі та сформулював концепцію щодо того, що в основі 

розвитку держави лежить кругообіг добра і зла. Саме йому належать такі 

твори, як «Державець» (1513 р.), «Міркування з приводу першої декади Т. 

Лівія» (написана між 1513 та 1519 рр.), «Флорентійська історія» (написана 

між 1520 і 1525 рр.).  

Н.Макіавеллі розумів політику як боротьбу за досягнення, здійснення 

та збереження влади. Відповідно влада повинна належати тим, хто зумів її 

захопити у процесі вільного змагання. Основним критерієм оцінки діяння 

державця стала могутність держави, а її досягнення виправдовувало будь-які 
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методи та засоби. На думку мислителя, будь-яка політична влада є 

егоїстичною і у політичній боротьбі сповідує, насамперед, власні цілі. 

Найвищою ціллю будь-якої політичної боротьби є побудова сильної держави 

з єдиним суспільством та справедливим розподілом прав. Саме ця політична 

ціль виправдовує будь-які політичні засоби та методи. 

У цілому заслуги Н. Макіавеллі у розвитку політичної науки полягають 

у тому, що він: 

1) відкинув схоластику, замінивши її раціоналізмом та реалізмом; 

2) заклав основи політичної науки; 

3) виступив проти феодальної роздробленості, за створення 

централізованої Пали; 

4) увів у політичний лексикон поняття "держава" та "республіка" у 

сучасному їх розумінні; 

5) сформулював суперечливий, але вічний принцип «мета виправдовує 

засоби». 

Вивчаючи поняття макіавеллізму, сучасники звертаються до творів 

Макіавеллі. Кожен по-різному сприймає матеріал «Державця» та робить 

висновки. З одного боку, цей твір вважається настановою для справжніх 

правителів, яка може знайти своє місце в сучасних підходах до управління 

державою, а з іншого — повністю піддається критиці. Таке неоднозначне 

ставлення до творця «Державця» спостерігалося повсякчас від заборони його 

книг до визнання за ним нового бачення в політології. Адже саме Макіавеллі 

створив новий образ людини (тип), не схожий на звичайних людей; саме він 

був першим, хто заявив про існування макіавеллістів.  

Як правило, поняття політичного макіавеллізму прийнято 

застосовувати щодо характеристики процесу та принципів прийняття 

політичних рішень та політичних дій, які є прагматичними, коли будуються 

на основі розумного розрахунку, осмислення та прорахунку кожного кроку, 

та передбачають готовність йти на компроміси. Макіавеллістська політична 

дія є такою, що зорієнтована на досягнення цілі будь-якими засобами.  

Конкретні дослідження показують, що владолюбство або кар'єризм 

далеко не завжди є єдиними або головними рушійними силами входження 

людини в політику і його подальшої діяльності в даній сфері. Політики, які 

втілюють подібну мотивацію, так би мовити, в «чистому», закінченому 

вигляді, зазвичай легко розпізнаються суспільною думкою (або хоча б 

найбільш проникливої його частиною) і як би виділяються їм в особливу 

категорію. Таких діячів відрізняють явні риси поведінки: цинізм, 

віроломство, нерозбірливість у засобах, жорстокість. У політології і 

політичної психології їх відносять до макіавелліському типу лідерів.  

На даний час політика у своїй діяльності має опиратися на знання 

людської природи, а людська природа не завжди позитивна їй притаманні і 

негативні риси. По-перше, головним критерієм політичної діяльності, метою 

якої е зміцнення держави, виступає користь і успішність у досягненні 

поставлених завдань. По-друге, добре все те, що сприяє зміцненню держави, 
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політичного результату можна досягати будь-якими засобами, в тому числі 

обманом і відкритим насиллям. 

Отже, можемо дійти до такого висновку: Макіавеллі був переконаний в 

тому, що бувають історичні моменти, коли необхідно в ім'я благої мети 

використовувати всі доступні засоби, в тому числі аморальні і протиправні. 

Але зло необхідно застосовувати лише для того, щоб уникнути ще більшого 

зла. Те, що неприйнятно в звичайних умовах цивілізованого життя і 

стабільного соціального порядку, в критичної ситуації національного лиха 

стає допустимим. Поняття ж «макіавеллізм» набуло самостійного значення, 

оскільки використовується частіше у переносному сенсі та на буденно-

практичному рівні його застосування прирівнюється до прагматичного (а 

іноді й корисливого) процесу досягнення цілі. 

Список використаних джерел: 
1)http://uareferat.com/Філософсько_політичні_погляди_Hіколо_Макіаве

ллі_і_сучасність 

2)http://ukrefs.com.ua/97748-Makiavelli-i-makiavellizm.html 
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~ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ ТА КРИЗА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ~ 

 

Спокон віків людина розумна прикладала немало зусиль до того 

потаємного, за межами котрого, на її думку, знаходиться відгадка на питання 

про таїну буття. Усе, що сьогодні відомо про цю велику тайну, можна 

спробувати знайти у філософських уявленнях, релігійних течіях та 

математичному обґрунтуванні в різні історичні періоди. Чогось іншого 

просто не існує. А це значить, що жодні пошуки іншого швидше всього 

просто не знайдуть місця, оскільки вони не закарбовані у генетичну пам'ять 

людини. 

Здавалось би, що людина не становить якусь таємницю. Кожний 

упевнено виділяє людину з навколишнього світу. Її відмінність від всіх 

інших істот вважається очевидною. Та філософія виправдана тим, що 

виходить за межі очевидності, говорив іспанський філософ Хосе Ортега-і-

Гассет. Виходить філософія за такі межі і в дослідженні людини. Ще І.Кант 

прийшов до висновку, що в філософії існує три питання, на які філософія 

покликана відповісти: що я можу знати? На що я можу сподіватися? Що я 

маю робити? І все це покривається, як писав І.Кант незадовго до смерті в 

«Логіці», одним питанням: що таке людина? Отже, загадка людини дійсно 

існує. 

http://uareferat.com/Філософсько_політичні_погляди_Hіколо_Макіавеллі_і_сучасність
http://uareferat.com/Філософсько_політичні_погляди_Hіколо_Макіавеллі_і_сучасність
http://ukrefs.com.ua/97748-Makiavelli-i-makiavellizm.html
http://ua.textreferat.com/referat-8574-2.html
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В XX ст. закріпилось стійке розуміння того образу людини, який 

склався в античності. Проблема людини, її життя, смерті, призначення та 

цінності, природи та сенсу існування і перспектив розвитку - здавна предмет 

зацікавленості людей, їх життєвих турбот та філософських роздумів. Ці 

питання завжди вічні і завжди вічно нові, кожного разу постають перед 

людиною, яка живе у конкретних історичних умовах, вирішує питання свого 

часу, інакше мислить, відчуває та розуміє світ.  

Розвинуте вчення про людину сягає коріннями античної філософії, де є 

зародки практично всіх наступних напрямків філософсько-антропологічної 

думки. У V ст. до н.е. відбувається антропологічний поворот, пов'язаний, 

насамперед, з творчістю софістів, які зберегли успадкований від ранньої 

філософії цілісний погляд на людину та бачення її як частки природи, але 

вже почали розглядати її і в умовах соціокультурного буття. У софістів 

людина — це розумна істота, яка творчо діє і в сфері культури, і в сфері 

пізнання. Тому істини - продукт людської творчості, так само як і культура. 

Отже, пізнання не відображає об'єктивний світ, а відтворює суб'єктивний світ 

людини. Давньогрецький філософ Протагор відмічав: «Людина - міра всіх 

речей, існуючих, що вони існують, і не існуючих, що вони не існують». Усі 

істини відносні та мають значення лише для людини, яка виступає джерелом 

морально-правових норм. У просвітництві людей софісти вбачали зміст свого 

життя і на відміну від попередників вважали, що доброчесності можна 

навчитися. Під доброчесністю софісти розуміли не тільки моральні якості, 

але й усю сукупність людських здібностей.  

Зовсім не дивно, що власне раціональність - одна з головних проблем 

сучасної філософії, вона обговорюється в філософії життя, прагматизмі, 

екзистенціалізм, неопозитивізмі і постпозитивізмом. Різниця філософських 

підходів до питання про природу розуму і кордони раціонального осягнення 

дійсності визначає і різноманіття відповідей. Багато філософів XX ст. 

говорять про кризу раціональності і пов'язують його з кризою всієї західної 

цивілізації. 

Питання про раціональність має світоглядний характер. Говорячи про 

раціональність, мають на увазі особливий тип відносин людини і світу, який 

гарантував би співмірність людини світу і гармонію між ними. Пошук 

раціональності - це усвідомлений пошук такої гармонії через можливість для 

людини пізнавати світ. Іншими словами, проблема кордонів і можливостей 

раціонального пізнання, якою займається філософська теорія пізнання, має не 

тільки пізнавальний, але і антропологічний, гуманістичний і ціннісний зміст. 

У пошуках раціональності людина прагне утвердити себе в бутті, зрозуміти 

своє місце в світі і відносини зі світом. 

Сучасна філософія переглядає уявлення про раціональність, це, втім, не 

означає, що філософи відмовляються від ідеї розуму. Ні. Розум - найбільша 

цінність і досягнення західної цивілізації, в конфліктах і кризах XX в. 

людство усвідомило, що сон розуму породжує чудовиськ, але таким же 

чудовиськом є і гіпертрофований розум, який забув про добро і красу.  
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Філософія - це не наука, її сенс і мета - не тільки пізнання і теоретичне 

міркування. Розум і раціональність, які шукає і обґрунтовує філософія, не 

мають сенсу без добра і краси. Цю ідею висловили античні філософи, 

можливо, в XXI ст. прийшов час знову звернутися до мудрості древніх. 

Сучасна філософія відмовляється від догматичних і застарілих уявлень про 

раціональність і тим самим знову доводить цінність і необхідність 

філософської критики і філософської рефлексії. 
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~РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ~ 

 

Національна свідомість (ідентичність) — це насамперед уявлення про 

себе, як про національну спільноту, про націю. Коли особистість вважає себе 

частиною такої спільноти й усвідомлює особливі відмінні риси даної 

спільноти, можна стверджувати факт існування національної свідомості.  

Пошук українською нацією самоідентичності є реакцією як на 

негативне соціокультурне середовище свого існування, суть якого можна 

виразити фразою: «Українська національна культура за 350 років 

колоніального існування в рамках Російської (включаючи й радянський 

період) імперії зазнала значно більших утрат, ніж за часів татаро-

монгольської навали» [1, с. 56]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку, що особливо 

важливим механізмом національної ідентичності постає релігійний чинник, 

якому присвячена стаття, яка має на меті висвітлити деякі особливості 

національної ідентичності українського народу через призму релігійної 

свідомості. Релігія – явище багатогранне й неоднозначне. Різні сфери 

людського пізнання – філософія, історія, релігієзнавство, психологія, 

соціологія не однаково трактують цей феномен, навіть в одній галузі 

трапляються кардинально протилежні трактування.  

Безперечним залишається те, що релігія є явищем духовним, 

психологічним і соціальним. Упродовж свого існування релігія виконувала 

важливі суспільні функції: світоглядну, комунікативну, регулятивну, 

інтегруючу та ін. Релігія є важливим компонентом людського розвитку, а 

форми, в яких вона проявлялась на різних стадіях історичного процесу, часто 

мали виразну етнокультурну природу і специфіку. Загальні тенденції 

світового розвитку показують, що самобутні релігійні погляди були 

невід'ємною частиною життєвого укладу та суспільного устрою давніх 

племен, античних та середньовічних народів, модерних націй. 
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Національна ідентичність, що формується на основі релігійних 

цінностей та механізмів актуалізації релігійної свідомості як вираження 

певного світовідчуття того чи іншого етнічного утворення постає втіленням 

певних надій і сподівань, котрі не здійснилися у світі реальних суспільних 

відносин, зокрема, ідеалів суспільного устрою і соціальної справедливості. 

Тому релігійна ідентичність є не тільки захисним психологічним механізмом, 

але й одним із способів духовної орієнтації в сучасному світі. «Це завжди 

спосіб усвідомлення світу», «своєї» духовної орієнтації у співвіднесеності з 

«іншим» контекстом духовності. Історія релігій світу красномовно 

демонструє можливість і навіть корисність взаємопроникнення високих 

зразків релігійної духовності. Релігійні діячі легко знаходять спільну мову в 

різних куточках світу [2, с. 307–308]. 

Релігійна свідомість – це складне динамічне утворення, яке історично 

розвивається, маючи різні рівні розвитку та форми вияву. Вивчення 

релігійної свідомості дозволяє розкрити внутрішні механізми самоорганізації 

життєдіяльності спільноти. Релігійна свідомість завдяки великій духовній 

насиченості здатна сприяти об'єднанню окремих людей в систему цілісного 

національного «Ми». Релігійну свідомість варто розглядати як важливу 

складову частину національного життя, що визначається змістом ідей, 

цінностей, смислів і рівнем духовності «носіїв національних ознак», 

здатністю суб'єктів національних відносин усвідомлювати інтереси своєї 

спільноти і об'єктивні потреби суспільного розвитку, приймати суверенні 

рішення й давати адекватні відповіді на "виклики часу". 

Сучасні науковці стверджують, що ідеї єдності на релігійному ґрунті 

виступали на передній план переважно в переломні історичні періоди, коли 

потреба консолідації нації була нагальною. 

Отже, не помічати чи заперечувати інтегративну роль релігії в 

суспільстві в сучасних українських реаліях неможливо та навіть злочинно. 

Неприпустимо ігнорувати величезний інтегративний потенціал духовної та 

соціальної енергії, яким виступає релігійний чинник українського 

суспільства. Осмисливши витоки й історію своєї духовної культури та 

державотворчої традиції, можна повною мірою зрозуміти сьогодення і 

уявити найбільш сприйнятливі шляхи побудови свого майбутнього. 

Потреба вивчення традицій і особливостей впливу релігії на процес 

українського націєтворення значною мірою зумовлена сучасною ситуацією в 

Україні, практичними намаганнями окремих церков відігравати провідну 

роль у суспільному житті України, впливати на формування її міжнародного 

статусу. Релігійний фактор може відігравати важливу роль у процесах 

національного відродження і державотворення, справляти великий вплив на 

їх перебіг. 
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~СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ЕТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА ~ 

 

Однією з особливостей соціальної структури сучасного суспільства є 

наявність соціального розшарування та соціальної нерівності. У країнах, які 

лише встають на шлях демократичного розвитку, у тому числі й в Україні, 

утворилася справжня прірва між багатими та бідними. Характерною рисою 

соціального розвитку незалежної України стало невпинне збільшення 

диференціації доходів. За оцінками Світового банку 2005 р. доходи 10 % 

найбільш забезпеченого населення України перевищувала доходи 10 % 

найменш забезпеченого населення у 47 разів. 

Соціально-економічні реформи, що відбувалися до останнього часу, з 

одного боку, відкинули за межу бідності основну масу населення, а з іншого 

– фактично зруйнували середній клас – найбільш активні та стабільні верстви 

населення. Проте збільшилася частка людей, яких соціологи відносять до 

бідних або малозабезпечених. Проблему подолання бідності світове 

співтовариство розглядає як ключову в соціально-економічній політиці будь-

якої держави, де зазначене явище має істотне поширення.  

Бідність визначається як неможливість внаслідок нестачі коштів 

підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в 

конкретний період часу. До бідних верств населення належать ті, хто не з 

власної волі позбавлений найнеобхіднішого: належного житла, їжі, одягу, 

здоров’я. Відсоток людей, які відносяться до категорії соціально 

малозабезпечених у нашій країні достатньо високий: до останніх найчастіше 

відносяться діти-сироти, безпритульні, молодь, інваліди, хворі, пенсіонери, 

ветерани війни, потерпілі від природних катастроф та ін. Саме їм належить 

розраховувати на захисний пріоритет. 

Принципи, якими керувалися країни Східної Європи та колишнього 

Радянського Союзу, полягали в тому, що бідні, або ті, які можуть стати 

бідними через падіння виробництва, мають бути захищеними від зниження 

рівня життя. Засоби захисту – встановлення реальної межі бідності, нижче 

якої людина опускатися не може. Перша подібна межа бідності була 

обчислена та використовувалася під час під час війни з бідністю в США у 

1960-ті рр. За цим рівнем сім’ї, які мали витрачати більш ніж одну третину 

свого доходу на продукти харчування, вважалися бідними. Багато країн 
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застосовували цей стандарт, але з більшою частиною доходу на продукти 

харчування. У бідних країнах Південної Азії, тих, що прилягають до Сахари 

в Африці, наприклад, тільки родини, які витрачають дві третини або більше 

на продукти харчування, включаються до бідних. Згідно з європейськими 

стандартами, якщо рівень витрат сім’ї на харчування вищий за 30 %, то така 

сім’я вважається матеріально неспроможною. 

У цілому ж соціальна нерівність виступає основою стратифікації 

суспільства, сприймається як головна його властивість. Історія людства не 

знає суспільства без соціальної нерівності. Нерівність у доходах, владі, 

престижності занять, освіті виникає разом з людським суспільством. У 

складних суспільствах нерівність поділила людей спочатку на рабів і 

рабовласників, потім на касти, верстви, класи. 

У сучасному суспільстві, хоч усі люди мають формально рівні права з 

народження, суспільство, як і раніше, підтримує й охороняє свою ієрархію. 

Так, інститут власності підтримує право на спадок, а отже, робить 

неоднаковими шанси на збагачення людей, що народилися в бідних і багатих 

сім’ях. Інститути освіти дають можливість здобути освіту, а потім 

виконувати престижні види діяльності не тільки людям з високими 

розумовими здібностями, а й просто багатим, які можуть за освіту заплатити. 

Політичні інститути формують еліту, котра має право на владу, на 

управління людьми. 

Відносини між складовими частинами соціальної структури можуть 

містити елементи соціальної рівності і соціальної нерівності. Втім, соціальна 

рівність є поняттям доволі хитким. Навіть в межах одних і тих же соціальних 

груп будуть простежуватися елементи ієрархії, викликані різними способами 

життя окремих соціумів, їх активністю та участю у громадському житті. Тим 

паче, що самі соціальні відносини фактично є відносинами соціальної 

нерівності. Прагнення зобразити соціально рівне суспільство в наукових і 

філософських творах були фантазією, утопією. Спроба ж побудувати 

комунізм як суспільство соціально рівних індивідів, призвела до трагедій 

мільйонів. 

Перші спроби проаналізувати соціальну нерівність в суспільстві, її 

причини і характер, виміряти її параметри, були зроблені ще в епоху 

античності, зокрема, Платоном і Аристотелем. Проте подібні теоретичні 

доробки були несистематичними, випадковими і не мали жодного 

емпіричного підґрунтя. Ці теорії були науковими лише почасти. І лише з 

утворенням індустріального суспільства, а також утвердженням соціології як 

науки, намагання осягнути сутність і ступінь соціальної нерівності уже 

більше носили не випадковий, а концептуальний характер. 

Першим дослідником, хто створив наукову концепцію соціальної 

нерівності, був К. Маркс, що розробив знамениту теорію класів та класової 

боротьби. Фундамент теорії соціальної стратифікації було закладено К. 

Марксом та М. Вебером. Сама ж теорія була розроблена на початку 40-их 

років XX ст. американськими соціологами П. Сорокіним,Т. Парсонсом, Е. 
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Шилзом та іншими ученими, які вважали, що між соціальними верствами 

існують істотні відмінності, що проявляються в характері власності, якою 

вони володіють, рівні доходів, престижі, авторитеті, пільгах, обсягові влади. 

Термін стратифікація (з лат. stratum - прошарок, верства, facere — 

робити) був введений П. Сорокіним для позначення соціальної нерівності. 

Соціальна стратифікація — це соціальний процес, в ході якого соціальні 

верстви виявляються нерівними між собою і відрізняються за правами, 

пільгами, авторитетом, престижем. У марксизмі основою стратифікації є 

виключно економічний чинник, М. Вебер удосконалив дану систему і додав 

ще два чинники — соціальний престиж і владу (належність до політичних 

партій).  

На сьогоднішній день основним питанням в оцінці нерівності є ступінь 

її виправданості та справедливості: виправданості з точки зору сприяння 

подальшому розвитку, а справедливості – з погляду економічної 

обґрунтованості. Економічно обґрунтована нерівність завжди сприяє 

розвитку, але її надмірна концентрація може еволюційно чи революційно 

зупинити подальший розвиток. Тобто є межа, перетнути яку небезпечно 

навіть в умовах економічно виправданої нерівності. 

 

Науменко Дмитро Русланович  

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Петрова Г.М. 

доцент кафедри філософії права та юридичної 

логіки НАВС, кандидат філософських наук 

 

~ПОСТАТЬ ЖІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ~ 

 

Сьогодні актуальним є питання про те, якою є роль жінки в сучасному 

житті суспільства і, зокрема, в сучасній українській політиці.  

Обставини змусили жінок виявити себе в екстремальних ситуаціях. 

Звичні, на перший погляд, заняття набули своєї значимості у найвищій мірі: 

згадаємо Майдан, на якому жінки були медиками і кухарями, а водночас із 

цим – потужною психологічною підтримкою. Те ж саме ми спостерігаємо і 

під час сьогоднішньої війни на Сході України. Тут постає і дещо вужчий 

аспект даної проблематики, а саме: яка вона – жінка-політик за сучасних 

умов.  

Поширеною є думка про те, що жінка у політиці – істота без статі.  

Справа в тім, що гендерна рівність, до якої апелюють як до 

виправдання однаково жорстких і суворих вимог у конкурентній боротьбі на 

політичній арені, полягає зовсім не в ототожненні жінки з чоловіком і не в 

нівелюванні особливостей їх приналежності до статі, а навпаки – в балансі 

чоловічого і жіночого у їх виявах. Саме тому для законотворчого процесу 

настільки важливим є здорове співвідношення чоловіків та жінок в органах 

влади, зокрема – у парламенті. 
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Жінок-лідерів насправді дуже багато. Часто трапляється так, що жінки, 

які мають лідерські якості, котрі вони могли би застосувати на вищому рівні, 

це не роблять. Чому відбувається саме так?  

Вимоги до жінки-політика в суспільстві досить суперечливі. З одного 

боку, вона має добитися визнання, з іншого виявляти такі якості і риси вдачі, 

що відбиваються в манері поведінки, як наполегливість, упертість і стійкість, 

і які у суспільстві вважаються «не жіночими». Одна зі стратегій 

психологічної дестабілізації полягає в тому, щоб акцентувати увагу на 

«нежіночності» жінки-політика, особливо, якщо вона проявляє «чоловіче» 

бажання робити кар’єру.  

Водночас, як ми нещодавно бачили на прикладі пані Ю.В. Тимошенко, 

«жіночність» політика-жінки в комбінації з бажанням і вмінням працювати у 

владі теж викликають бурхливу суспільну реакцію. До жінок пред’являють 

завищені вимоги і очікування, особливо, якщо вони мають інтерес до 

«жорстких» і престижних сфер – Міністерства фінансів, економіки, паливно-

енергетичних ресурсів. Свого часу Президент Леонід Кучма закидав віце-

прем’єрові Юлії Тимошенко, що «жінка не має їздити з такими питаннями 

(як постачання енергоносіїв) до такої країни як Туркменістан». Отже, з 

одного боку – скепсис щодо можливостей жінки політика, з іншого – значно 

вищі вимоги до її професійності, компетентності, а до того ж – прискіплива 

увага до тих аспектів стилю поведінки й зовнішніх моментів, які у випадку, 

коли на тій самій посаді – чоловік, не викликають жодних емоцій.  

На мій погляд, щоби подолати такі «гендерні перешкоди», жінки мають 

навчитися не уникати конфліктів і не персоніфікувати їх, не відмовлятися від 

конкуренції, а створювати політичні союзи незалежно від особистих 

симпатій. Важливі також уміння організувати робочий процес і робочий час, 

правильно розставити пріоритети, сполучаючи сім’ю і професійну діяльність, 

цілеспрямовано планувати кар’єру.  

Можна, звичайно, відзначити, що основними перешкодами, які стоять 

на шляху самореалізації жінки-лідера, є наявність усталених гендерних 

стереотипів. Але сьогодні, коли ми так прагнемо бути європейцями, так 

прагнемо відійти від варварства та замкнених цивілізацій, що знаходяться у 

вакуумі по відношенню до еволюційних процесів, важливо сприяти 

подоланню ментальних бар’єрів між призначенням жінки та чоловіка. 

Роль жінки у сьогоденні – це саморозвиток у тій сфері, у якій вона має 

найбільше хисту, без пригнічення власних гендерних особливостей, а 

навпаки – шляхом їх розвитку та завдяки цьому сприянню втілення рівноваги 

в усі аспекти нашого життя. 
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~ФЕНОМЕН «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» У ФІЛОСОФІЇ І.КАНТА ~ 

 

Ідея правової держави на сьогоднішній день є фундаментальною 

основою державотворчої практики кожної демократичної держави світу. Ця 

ідея стоїть у фокусі сучасного юридичного мислення. Проте її розвиток був 

досить суперечливим та тривалим протягом всієї історії людства. 

Незважаючи на те, що вже мислителі античних часів наголошували на 

необхідності панування справедливих законів та забезпеченні свободи 

особистості, вперше ідея правової держави в цілісну наукову теорію 

переросла лише у ХVІІІ ст. під впливом ліберальних гасел буржуазних 

революцій та гуманістичної ідеології Просвітництва. На той час склалися 

умови, які вимагали істотної перебудови державного ладу в бік обмеження 

сваволі держави та розширення автономності людської особистості. Це 

знайшло свій вияв у формулюванні та обґрунтуванні ідеї правової держави як 

основи та гаранта свободи людини. Справжнім творцем вчення про правову 

державу вважають видатного німецького філософа І.Канта, який у своїх 

працях не лише обґрунтував її основні ознаки та принципи, а 

продемонстрував історично-правову та суспільно-політичну зумовленість 

феномену правової держави, її глибинний зв’язок з процесом розвитку 

суспільства і досягнення людством ідеалу свого розвитку.  

І.Кант вважається родоначальником німецької класичної філософії, 

ідеологом буржуазного прошарку суспільства та німецького лібералізму. Він 

належав до просвітителів, які вірили в прогрес людства як у скеровану 

розумом прямолінійну еволюцію. Свою державно-правову концепцію він 

виклав у працях “Критика чистого розуму”, “Критика практичного 

розуму”, “До вічного миру. Філософський проект”, “Ідея загальної історії у 

всесвітньо-громадянському плані”, “Метафізичні засади вчення про 

право”, “Антропологія” та ін. У своїх працях мислитель розвиває 

гуманістичний потенціал теорій природного права, вивищуючи на якісно 

новий рівень людини як вільну особистість. 

І.Кант не просто побудував загальну конструкцію, яка пізніше була 

визначена поняттям “правова держава” та “класична теорія правової 

держави”, а й продемонстрував необхідність формування властивої для 

правової держави системи відносин як обов’язкового етапу у розвиткові 

держави і суспільства. Основою таких відносин повинна бути мораль в якості 

вищого категоричного імперативу співіснування індивідів.  

Виходячи із сформульованого мислителем положення морального 

закону, можна стверджувати, що І. Кант був яскравим прихильником 
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природно-правової концепції права з її визнанням за людиною права на 

природну свободу та рівність. Підтверджуючи через себе цінність іншої 

людини, індивід стає господарем самого себе і дійсно отримує свободу, не 

потребуючи ніякої зовнішньої опіки при здійснені будь-якого вільного 

вибору. В тому ж випадку, коли автономія волі особи стає абсолютною, 

майже тотожною Гоббсовому “егоїзму”, такою, за якою свобода не реалізує 

категоричного імперативу, дуже часто, стверджує І. Кант, вона може 

перерости в сваволю. Тому існує необхідність у зовнішньому інституті, що, з 

одного боку, може накласти обмеження на сваволю, а з іншого, збільшити 

простір та гарантії свободи для особи через її ціннісні орієнтації на інших 

людей. І таким інститутом, на думку І. Канта, є право, яке перш за все 

повинно втілювати у себе моральні приписи, що є істинними критеріями для 

людського законодавства і одночасно виступають основою правового закону. 

Право визначається як сукупність умов, за яких сваволя однієї особи 

сумісна із сваволею іншої. До такий умов належати: наявність правових 

законів, гарантований статус власності й особистих прав індивіда, рівність 

членів суспільства перед законом, справедливе правосуддя. Цікавим є 

авторське трактування сваволі, тобто вільної волі індивіда, розумної свободи, 

що сприймає свободу іншої особи та свідомо самообмежується. Обов’язок 

створити ці умови лежить на державі, виконання якого підвищує її авторитет 

в очах народу та надає їй правового характеру. 

Право, на думку І. Канта, повинно створюватися на основі трьох 

фундаментальних принципів: 1) свободи кожного члена спільноти як 

людини; 2) рівності кожного з іншими як підданого; 3) самостійності 

кожного як громадянина. Ці принципи, що лежать в основі громадянського 

стану, який, у свою чергу має перспективу розвинутися до правового 

громадянського стану та правової держави, є не позитивними настановами 

держави, а природними принципами розуму, що дозволяють утворитися 

будь-якій людській життєздатній спільноті. 

В основі будь-яких обмежень свободи індивідів, які встановлює 

правова держава, лежить не її власна примха або нав’язана будь-яким 

зовнішній авторитетом (навіть божественним) воля, а виключно свобода 

інших членів спільноти, яка виступає єдиним правомірним обмеженням 

свободи кожного конкретного індивіда. При цьому мислитель наголошує, що 

органічне узгодження окремих свобод (тобто свободи індивідів, громадян, 

підданих) у правовій державі може здійснюватися лише відповідно до 

закону. 

Важливим принципом, завдяки якому уможливлюється розвиток 

правової держави і утверджується індивідуальна свобода, є принцип рівності. 

Його зміст І. Кант фіксує такою формулою: «Кожен, хто знаходиться під 

законом, має підпорядковуватися праву нарівні зі всіма іншими». При цьому 

рівність у правовій державі не виключає те, що індивіди залишаються 

безумовно різними. Різним є їхній матеріальний стан, їхні фізичні та 

інтелектуальні здібності, інтереси та потреби тощо. У цьому значенні ми 
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завжди стикаємося у правовій державі з різноманітними формами залежності 

між людьми. Але при всій можливій майновій нерівності, при різниці у 

соціальному стані правова держава чітко гарантує одне: рівність прав, яка, у 

свою чергу, має зворотною стороною рівність можливостей.  

І.Кант встановлює абсолютну заборону для держави на будь-які 

порушення вимоги рівності прав. Людина, котра живе у правовому 

суспільстві і є підданою правової держави, не може бути позбавлена рівності 

права, інакше як у випадку вчинення злочину. Всі випадки обмеження права 

мають регламентуватися законом і єдиною легітимною підставою обмеження 

правоздатності є вчинення індивідом протиправного вчинку чи злочину. 

Таким чином, І.Кант як основоположник ідеї правової держави зробив 

значний прорив вперед не тільки у політико-правовій думці свого часу, 

змінивши традиційне ставлення до основних державно-правових інститутів, 

але і визначив той критерій свободи особистості, що є визначальним та 

необхідним у сучасній державотворчій практиці. В його поглядах 

простежується повернення до проблеми людини у суспільстві та державі. Він 

вперше наголосив на взаємозалежності та взаємовизначеності правової 

держави та громадянського суспільства, як інституцій, що забезпечують 

реалізацію свободи індивіда. Забезпечення свободи індивіда, за І. Кантом, 

стає основним завданням держави, яка в жодному випадку не може на неї 

посягати чи якимось чином обмежувати. Врешті, у своєму баченні правової 

держави І. Канту вдалося серйозно змінити акценти у тогочасному вченні 

про державу, оскільки держава перетворилася із самодостатньої цілі, яка 

поглинає свободу особистості, на засіб, за допомогою якого людина може 

якнайширше розкрити свої здібності та таланти, реалізувати бажання у 

розумних межах і стати повноцінною особистістю. 

Ліберальні традиції вчення І.Канта про права та свободи людини і 

громадянина, ідеї видатного мислителя про правову державу та правовий 

закон продовжують відігравати важливу роль у сучасній філософії права та у 

практиці державно-правової організації суспільства. У конституціях 

більшості сучасних держав знайшли своє відображення такі основоположні 

принципи правової держави, як верховенство права, невідчужуваність 

природних прав і свобод людини, поділ влади, взаємовідповідальність особи 

і держави. Особливого значення набувають такі цінності для держави, що 

обрала демократичний шлях розвитку. У правовій державі принципово 

змінюється характер взаємовідносин між суспільством і державою, між 

особистістю та державою. У правовій державі дійсною стає свобода людини. 

Свобода людини як розумної істоти є свобода розуму. А свобода розуму для 

І.Канта є свободою морального закону, того категоричного імперативу, що 

уможливлює якісно вищий етап розвитку суспільства в якості правової 

держави. І.Канту вдалось обґрунтувати постулат про самоцінність 

особистості і в той же час сформулювати постулат, що людина стає 

моральною особистістю, якщо піднялася до розуміння своєї відповідальності 

перед людством в цілому. Саме у цьому аспекті звучить ідея 
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взаємозалежності громадянського суспільства, як суспільства вільних і 

рівноправних громадян та правової держави, у якій дійсною стає розумна 

свобода індивіда. Свобода особистості як ціннісна категорія виступає вищою 

обмежувальною умовою свободи дій членів суспільства і державної влади, 

що заснована на ідеї автономії волі, гідності особистості, на визнанні 

особистості як вищої цінності для всього людства, саме аналізуючи сучасне 

суспільство можна побачити так званий феномен, який лише частино 

реалізований в політично-правовому устрої нашої країни.  
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~ЛЮДИНА ТА ЇЇ МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ~ 

 

Проблема людини у філософії є однією із актуальних, центральних 

питань філософії. Кожна філософська концепція певною мірою аналізує 

питання світогляду людини, її розвиток та вчинки, людські взаємовідносини 

та інші, безпосередньо пов’язані з її буттям, явища. Зазначена проблематика 

піднімалась першими філософами Китаю, Індії, Давньої Греції та продовжує 

підніматись кожною філософською школою або кожним вченням і досі [1]. 

Проблему людини досліджували філософи від Платона та Арістотеля й до 

сучасних науковців. Наприклад, Арістотель тлумачив людину як політичну 

істоту, що реалізується тільки в державі. Фома Аквінський наполягав на 

органічній єдності душі та тіла людини, наголошуючи на її божественній 

сутності. М. Монтень підкреслював рівність усіх людей у суспільстві. Декарт 

пов'язував сутність людини з її мисленням: "Мислю - отже, існую". За Ж. 

Ламетрі, людина - це машина, що має двигун, відповідні механізми тощо. 

Кант підкреслював моральний характер природи людини, Л. Фойєрбах - 

любовного ставлення до ближнього [2].  

У відомій роботі Е. Касирера «Есе про людину» виявлено три різні 

дисципліни, які принципово виключають одна одну: релігія, філософія та 

наука, кожна з яких по-своєму розуміє людину. У релігії людина постає як 

створіння і одночасно проект, який постійно потребує вдосконалення. Наука 

виходить з того, що людина, хоча й завершує еволюцію живих істот, виникає 

та існує у світі відповідно до законів еволюції. Філософія, навпаки, виходить 

з розумності, свободи, автономності Я, що пізнає, опановує дійсний світ 

спочатку у свідомості, а потім практично[3].  

У 20–30 роки ХХ століття М. Шелер, Г. Плеснер і К. Левіт поєднали 

методи феноменології та основні ідеї «філософії життя» і створили власне 

філософську антропологію. М. Шелер, слідом за И. Кантом, стверджував, що 

усі головні питання філософії зводяться до питання про те, що таке людина і 
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яке місце вона обіймає у світі. Шелер та його послідовники зводили сутнісні 

характеристики людини до поняття «дух». Однак зараз філософська 

антропологія розвиває ширший погляд на людину, тому на сучасному етапі 

розвитку вона існує у вигляді особливих антропологічних концепцій, таких 

як: еколого- філософська антропологія, культурна антропологія, соціально-

філософська антропологія, маргінальна антропологія, темпоральна 

антропологія, медична антропологія [3]. 

Якщо звернутися до сучасних визначень поняття «людина», то вони є 

наступними: Людина – це суспільна істота, що має свідомість, володіє 

виразною мовою, виробляє і використовує знаряддя праці; особа як втілення 

високих інтелектуальних і моральних властивостей; суспільна істота, що 

являє собою найвищій ступінь розвитку живих організмів. Та все ж таки, такі 

визначення  поняття «людина» підходять далеко не кожній особистості. 

Нерідко особи, що зловживають алкоголем, наркотичними чи 

психотропними засобами та суттєво деградували є прикладом часткової, а 

іноді навіть повної відсутності подібних рис. З іншого боку, потенціал на всі 

ці якості має кожна психічно здорова людина [1]. Обґрунтовуючи вище 

наведенні факти, можна сказати , що в цьому і виявляється вся складність 

трактування поняття «людина», тобто різниця між філософським 

визначенням поняття і реальністю.  

М.О. Бердяєв писав: «Доводиться постійно повторювати, що людина є 

істотою суперечливою та перебуває в конфлікті сама із собою» [1]. Таке 

трактування можна пояснити наступним: кожна людина – це 

індивідуальність і все залежить від її вибору, тобто особа обирає чи 

проявляти свою інтелектуальність, бути прикладом для інших, чи все ж таки 

знехтувати певними моральними якостями і поводитися не так як личить 

здоровій людині. Формування якостей особистості тісно зв'язане з 

індивідуальною самосвідомістю людини, змістом її цінностей, залежить не 

тільки від становища індивіда у суспільстві, але й від особистого ставлення 

до свого становища, власної позиції. Це пояснює той факт, що в умовах 

одного соціального середовища формуються різні типи особистостей [2]. 

Дійсно, людина починає своє буття в світі як біологічний організм, що має 

прості біологічні потреби в харчуванні, задоволенні статевого потягу, 

дітонародженні, боротьбі за виживання, що притаманні не лише людині, а й 

тваринам. Проте в процесі розвитку вона постійно взаємодіє із соціумом та 

стає його частиною. Вона починає діяти не лише в своїх, а й в інтересах 

оточуючих, формуючи свої особисті правила взаємодії з іншими людьми [1].  

Стаття 3 Конституції України визнає людину, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Такий 

підхід не просто акцентує увагу на соціальній сутності людини, він звертає 

увагу соціуму на важливості надати кожному його члену можливість вільно 

жити, розвиватись та реалізовувати свої права та свободи. Слід звернути 

увагу, що у наведеній нормі, закріпленій в статті 3 Конституції України, 

поняття «людина» уособлює сукупність біологічних, соціальних та духовних 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

234 
 

властивостей. Йдеться про будь-яку людину, незалежно від її місця в соціумі, 

сімейного чи фінансового стану, рівня освіти.  

Таким чином, можна стверджувати, що доцільно розглядати людину як 

живу природну біологічну істоту, котра є духовною та соціальною, має 

мислення та мову, здатна активно діяти, пристосовуватись до обставин або 

змінювати їх у відповідності до власних потреб; створювати предмети, що 

відсутні в природі [1]. Звичайно, людина – це вільна, розумна особа, яка 

здатна мислити, розвиватися, вдосконалюватися та діяти, керуючись своїм 

розумом. Також людина – це насамперед особа, яка розуміє всю сутність 

свого життя, а також його скінченність, тобто вона наділена унікальною 

можливістю створювати власний світ не схожий на інших. Це пояснюється 

тим, що людина здатна проводити межу між собою і іншим світом. Саме цим 

людина вирізняється у Всесвіті: здатністю не дублювати своїх предків, а бути 

кожного разу неповторною. Проте людина як істота свідома й відповідальна 

повинна враховувати інтереси інших, а також особисту причетність до 

соціальної, духовної, культурної, історичної цілісності [3]. 
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~ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ  

ФІЛОСОФІЇ МАРКСИЗМУ ~ 

 

Марксизм як економічна, соціально-політична, філософська теорія, 

ідеологія пролетаріату виник в 40-і роки XIX століття в Німеччині, у 

відповідь на суспільну потребу в теоретичному обґрунтуванні нового 

суспільно-політичного руху — робітничого руху. Основоположники 

марксизму Карл Маркс і Фрідріх Енгельс були не тільки теоретиками, але і 

організаторами боротьби пролетаріату за свої права.  

http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14oamzve.pdf
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Початок теоретичної діяльності К.Маркса пов'язаний з лівим крилом 

«молодогегельянців» - послідовників Г.Гегеля, твори якого («Науку логіки», 

«Філософію духу», «Філософію права», «Філософію історії» та ін.) ретельно 

вивчав. Першим кроком став критичний аналіз гегелівської «Філософії 

права». Цьому передувало ознайомлення К.Маркса з творами Л.Фейербаха 

«Сутність християнства» (1841) та «Попередні тези до реформи філософії» 

(1842), в яких критично аналізувалася ідеалістична філософія Г.Гегеля. Це 

визначило подальшу долю: К.Маркс стає матеріалістом. Підсумком роздумів 

К.Маркса над гегелівською філософією права став так і не завершений і не 

опублікований твір «До критики гегелівської філософії права» (1843). 

Провідною ідеєю твору є матеріалізм. К.Маркс робить висновок: не держава 

визначає громадянське суспільство, як стверджував Г.Гегель, а, навпаки, 

громадянське суспільство визначає державу [1, c. 215-218]. 

Особливо важливим для формування філософії марксизму став  

1844 р. — початок тісного співробітництва К.Маркса і Ф.Енгельса. Тоді 

К.Маркс створює «Економічно-філософські рукописи», що вперше мовою 

оригіналу опубліковані в 30-х роках XX ст. Тут К.Маркс розглядає 

центральні проблеми політичної економії не лише як вчений-економіст, але й 

як філософ і соціолог, історик і політик, теоретик і практик одночасно. 

Такими проблемами стали заробітна плата і класова боротьба, приватна 

власність і проблеми відчуження, суть людини і суспільства. Безумовно, 

основною проблемою є проблема відчуженої праці, аспекти якої 

аналізуються з позицій гуманізму. Праця, матеріальне виробництво, пише 

К.Маркс, родове життя людини, ця специфічна відмінність людини від 

тварини не дана від природи, а виникає і розвивається протягом всієї 

людської історії. Відчуження праці приводить до появи приватної власності: 

відчужується від робітника продукт його праці, відчужується сам процес 

його праці, праця перетворюється в засіб для підтримання життя, а отже, 

відчужується сама суть, родове життя працівника. Отже, для утвердження 

свободи людини необхідно подолати, насамперед, відчуження людської 

праці. Це - програмна ідея творчості К.Маркса, яку розвивав у наступних 

творах, особливо в «Капіталі». Разом К.Маркс і Ф.Енгельс розробляють 

вчення про людину, суспільство, світ, вчення, що стало революційним 

переворотом у філософії. Від безпосередніх попередників К.Маркс і 

Ф.Енгельс сприйняли важливі ідеї: гуманізм, матеріалізм, діалектику, 

побудову майбутнього справедливого, гуманного суспільства. 

Незважаючи на різні інтерпретації, безперечною заслугою К.Маркса 

можна вважати те, що він підняв на високий щабель матеріалізм. Попередні 

представники цієї течії - французькі матеріалісти і Л.Фейєрбах - виходили з 

природи (матерії) і пояснювали людину (сферу культури) через природу. 

Така позиція називається натуралізмом. К.Маркс зробив спробу 

матеріалістичного тлумачення людини не як природної, а як практичної і, 

отже, культурно-історичної істоти. Взявши практику (працю) за основу 

відношення людини і світу, він відкрив нові перспективи для 
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матеріалістичного витлумачення проблем історії та культури, особи та 

свободи, практичної діяльності й пізнання.[4,с.139] 

К.Маркс, услід за Л.Фейєрбахом, констатував відчуження людини в 

сучасному йому суспільстві, але це відчуження він трактував універсальніше, 

ніж творець антропологічної філософії. На думку мислителя, релігійне 

(ідеологічне взагалі) відчуження основане на приватній власності, яка є 

джерелом відчуження. Подолання приватної власності зумовлює, на його 

думку, падіння всіх інших форм відчуження. Він не бачив того, що людина 

як особа може реалізовуватися лише за умов приватної власності й права. 

Цим породжене його негативне ставлення до громадського суспільства. 

К.Маркс не помічав того, що відчужені форми, подібно до облаштунків 

рицаря, є чужими для тіла, але водночас і захищають його. [2, с.142] 

Отже, філософія марксизму запропонувала теорію суспільства, 

засновану на новому розумінні ролі і місця людини в процесі суспільного 

розвитку. Матеріалістичне розуміння історії, розуміння людини, розроблене 

К.Марксом, несумісні з гегелівською діалектикою. Якщо Г.Гегель розробив 

діалектику для аналізу процесу мислення Світового духу, то К.Маркс вперше 

з позицій матеріалізму творчо переосмислив гегелівську діалектику і 

розробив матеріалістичне вчення про розвиток як діалектичний метод 

дослідження світу.  
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~РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН ~ 

 

У сучасних умовах засоби масової інформації, зважаючи на суспільну 

важливість, масовість та доступність, мають величезний вплив на духовні 

процеси, що відбуваються в суспільстві. Залучаючи громадян до 

інформаційних відносин, ЗМІ формують певні ціннісно-смислові моделі для 

засвоєння суспільством і таким чином змінюють картину соціуму. Здатність 

швидко охоплювати найбільш широкі аудиторії дає можливість сучасним 

мас-медіа змінювати традиційну систему духовного виробництва в певному 
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напрямі, з приводу чого панує теза, що той, хто володіє засобами масової 

інформації, володіє громадською думкою.  

Основними каналами вияву громадської думки вважаються: 

референдум, опитування населення, збори, маніфестації, всенародні 

обговорення, але у той же час громадська думка сама формується під 

впливом багатьох факторів як стихійно (під час спілкування, освоєння 

індивідуального та колективного досвіду), так і цілеспрямовано, У сучасних 

суспільствах громадська думка зазнає інформаційно-психологічного впливу 

багатьох соціальних інститутів 

Найбільшу роль у формуванні й поширенні громадської думки 

відіграють засоби масової інформації – сукупність сучасних каналів зв'язку 

(преса, телебачення, радіо мовлення, кіно, відео, Інтернет тощо), за 

допомогою яких поширюється різноманітна інформація у суспільстві. 

Формуючи громадську думку, засоби масової інформації, з одного боку, 

акумулюють досвід і волю мільйонів, а з іншого – впливають не тільки на 

свідомість, а й на вчинки, групові дії людей 

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування національної 

свідомості, оскільки вони виступають вагомим засобом створення історико-

культурного інформаційного простору держави, який, по суті, є тим духовно-

ідеологічним цементом, що скріплює народ у політичну націю 

На сучасному етапі для суспільства характерна криза інформаційної 

культури, на сторінках друкованих ЗМІ присутня інформація, що 

компрометує владу і власну країну в очах громадян. Академік І. М. Дзюба 

зазначає, що в сучасних умовах « значна частина засобів масової інформації 

безсоромно паразитує на національній не сформованості, нагнітаючи шалену 

кампанію компрометації української культури і українства взагалі Коли 

читаєш цю пресу, створюється враження, що ми живемо в окупованій країні, 

і окупант звіріє з кожним днем » [1, с. 76]. 

Однією з визначних подій у президентській виборчій кампанії є 

теледебати між кандидатами. Вони привертають більше уваги електорату, 

ніж будь-яка інша подія в рамках цієї кампанії. Теледебати дають змогу 

аудиторії оцінити позиції кандидатів з ключових питань та скласти враження 

про їхні персональні якості. Вони посилюють і кристалізують уже наявні 

політичні настанови аудиторії й справді впливають на виборців.  

Під політичною рекламою як феноменом виборчого процесу розуміють 

інформацію про кандидата, котра спонукає виборців віддавати за нього 

голоси й специфікою якої є емоційність, образність, лаконічність, виразність, 

повторюваність.  

Р. Харріс називає основні цілі політичної реклами:  

 - знайомство з виборцями так, щоб вони запам’ятали кандидата;  

- повідомлення проблем, які останній вважає найважливішими;  

- створення іміджу;  

- викладення позиції кандидата [4] 
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Дослідник, оцінюючи ефективність політичної реклами, стверджує, що 

відносно мало політичних рекламних кліпів справді впливають на свідомість 

так, щоб виборець змінив власний вибір. Політична реклама радше 

допомагає кристалізувати вже наявні настанови виборців. Також багато 

рекламних кліпів призначено для тих, хто вагається й кого важливо тримати 

в колі своїх прихильників. Загалом спостерігається тенденція до збільшення 

ваги політ реклами у виборчій кампанії і, як наслідок, збільшення витрат 

кандидатів 

Є також інші елементи медіа-конструювання під час виборчих 

кампаній. Наприклад, на виборців впливають стиль і зміст редакційних 

статей, у яких неодмінно простежується певний суб’єктивний підхід до 

висвітлення подій виборчої кампанії. Дж. Беєр описує нетрадиційні джерела 

новин у президентських виборчих кампаніях, приміром, ток-шоу, вечірні 

комедійні шоу, музикальні мережі 

Слід зазначити, що багатоаспектне проникнення ЗМІ в життя 

суспільства може відігравати як об’єднуючу роль і сприяти консолідації 

суспільства, так і дезінтеграційну, роз’єднуючи, упроваджуючи в суспільну 

свідомість негативні стереотипи, що, на думку Г. Блумера, особливо є 

відчутним в кризові періоди історичного розвитку суспільства, коли люди у 

стані соціальної невизначеності особливо підпадають під вплив, легко 

відкликаються на різні нові стимули, ідеї, а також більше піддаються 

пропаганді й різним маніпулюванням [2, с. 123]. 

Відзначаючи величезний вплив засобів масової інформації на 

формування національної свідомості, І. Ющук зазначає, що питання 

національного ідеалу, патріотизму, свободи хоча й порушуються досить 

часто редакційними колективами, загалом лишаються на маргінесі суспільної 

свідомості [3, с. 181] 

Отже, у процесах формування національної свідомості, яка є основою 

державотворчих  процесів, велику роль відіграють засоби масової інформації. 

Реалізовуючи свої функції, вони виступають потужним засобом повернення 

суспільства до своїх базових цінностей, ідентичних й адекватних уявленням, 

звичаям, традиціям, менталітету, багатовіковому культурно - історичному 

досвіду народу.  

Можна скласти чітке уявлення про те, що являє собою конструкція мас-

медійної будови під час президентської виборчої кампанії. У її фундамент 

покладено потужні маніпулятивні технології, які цементують упередженість 

та небезсторонність навіть у таких різновидах медіа-продукту, як випуски 

новин. На цьому фундаменті виростає досить цікава й композиційно багата 

надбудова, що включає теледебати, політичну рекламу, редакційні статті, 

ток-шоу й ще низку менш помітних деталей на кшталт псевдоподій чи 

фальшивої політичної реклами.  

Поза всяким сумнівом, сучасні ЗМІ перетворилися в один із 

найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. 
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Використання ЗМІ для політичного маніпулювання сьогодні становить 

найбільшу небезпеку для громадян і демократичного державного ладу. 
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~ «РОЗУМ» І «СЕРЦЕ» У ФІЛОСОФІЇ Б.ПАСКАЛЯ ~ 

 

Оригінальність гуманістичних концепцій мислителів епохи Ренесансу 

вплинула на розвиток поглядів такого мислителя, як Блез Паскаль (1623-

1662). Його філософія націлена на людину, яку «створено для безмежності».  

Виходець із дворянської сім'ї, Паскаль здобув блискучу освіту. Мав 

чудову пам'ять. Вважав, що нічого не можна робити наполовину і погано. 

Його працям притаманні досконалість, закінченість, інтелектуальна 

відточеність, філософська узагальненість. Паскаль брав участь у діяльності 

наукового гуртка Мерсенна, на основі якого в 1666 р. було створено 

Французьку академію. Вчений винайшов лічильну арифметичну машину, а 

перший арифмометр з'явився в 1874 р. З 1655 р. розірвав усі світські 

знайомства, вів усамітнене життя, аскетично обмежував себе в усьому, 

допомагав бідним Критерієм досконалості знань він вважає їх 

загальнодоступність, тому найкращими книгами є ті, при читанні яких у 

людей виникає впевненість, що вони самі змогли б їх написати [3, c.28]. 

Фундаментом світогляду Б. Паскаля є «серце», в якого свої закони, 

невідомі розуму. В пізнанні воно відчуває «терміни» і «аксіоми», в етиці 

зумовлює «моральний порядок» (на відміну від «інтелектуального» і 

«фізичного»), в релігії - «відчуває» Бога. «Серце» відає у людини всім тим, 

що виходить за межі розуму, логіки, свідомості. Людина живе в безмежності 

Всесвіту, природи, людського пізнання, ідей нескінченного Бога, 

нескінченних бажань, потреб, прагнень тощо, що в цілому «заворожує», 

«зачаровує» і розум, і «серце». Але тільки завдяки останньому можна 

осягнути нескінченність, бо розум відчуває її обмеженість, впадає в оману [5, 

c.76]. 
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Вихідний пункт і кінцева мета інтелектуальних прагнень Паскаля - 

Людина. Вона велична, хоча й слабка («мислячий очерет»). Звеличують 

роздуми, а не простір і час, яких ніколи не заповнити. Ознаками величі думки 

є:  

  усвідомлення свого скромного місця в Космосі, а звідси - здатність 

піднятися над «онтологічною нікчемністю»; 

 у пізнанні, шукаючи істину, жертвуючи всім заради неї, людина 
усвідомлює, що не можна «всього знати», але не уподібнюється тваринам, які 

взагалі нічого не можуть знати; 

 здатність у прагненні до «добра», «любові», «духовного» перемагати 
свою «тваринну природу». Завдяки «самолюбству» люди більш схильні 

фіксувати увагу на своїй «величі», ніж на «нікчемності». Тому слід 

ненавидіти своє «Я», оскільки в ньому і знаходиться людська «нікчемність». 

[1, c. 38] 

Справедливість і сила роз'єднані в цьому світі, тому для того, щоб 

справедливість керувала світом, необхідно зробити її сильною або ж силу 

зробити справедливою. Однак, не зумівши зробити справедливе сильним, 

люди оголосили сильне справедливим Народ, дивлячись на силу законів, 

вірить у те, що вони справедливі. «Імперія влади» користується цим і 

тримається на легковірності і нерозважливості людей. Б. Паскаль мріє про 

союз «імперії влади» та «імперії розуму» [2, c. 245]. 

Глибинною основою і «коренем» багатьох недоліків і вад людей є 

самолюбство. Любов до себе, до свого «Я» природна для кожного індивіда. 

Але істина в тому, що він має ряд хиб. Сам індивід не погоджується з тими, 

хто нагадує не тільки про недоліки, а й про хиби і помилки, до яких він може 

прийти через своє самолюбство. Тому не потрібно ображатися і злоститися 

на тих, хто відкриває нам очі на наші вади, оскільки не вони, а ми винуваті в 

своєму самолюбстві. Навпаки, ми повинні любити їх за це добре, яке вони 

роблять для нас. Завдяки самолюбству люди більше схильні акцентувати 

увагу на своїй «величі», ніж на «ницості». Щоб уникнути цього, слід 

«виховувати» ненависть до власного «Я». Не «боготворити» себе, оскільки 

«моральний ідеал» потрібно шукати не в собі, а в іншій істоті, гідній любові. 

Ця ідеальна істота - Бог, отже, «ми повинні любити тільки Бога і ненавидіти 

тільки себе». Формула «ненавидіти себе» стосується не до людини взагалі, а 

тільки до її «ницості» [7, c. 54]. 

Однак цей моральний ідеал у «зачумленому» світі не може здійснитися, 

адже всі без винятку люди прагнуть до щастя. Це - мотив дії всіх людей, 

навіть тих, які мають «намір повіситися». Якщо людина почне шукати щастя 

«в собі» і зазирне в себе як у «темну безодню», вона переповниться жахом і з 

любові до себе і свого щастя одразу відвернеться від себе. Тому вона шукає 

розваг, які мають величезну силу над людиною, але коли вона починає 

гонитву за ними, то врешті-решт внутрішньо спустошується, стає нещасною. 
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Людина стає «суєтною» і не може відчути ні справжнього горя, ні справжньої 

радості [4, c.45]. 

Ставши на гуманістичну позицію, Паскаль зумів відновити світоглядну 

цілісність філософського світогляду. Велич душі, вважав мислитель, полягає 

в тому, що людина перебуває «між розумом і серцем», а не займає позицію 

однієї з крайностей. «Серце» допомагає розуму, воно є гуманістичним 

підґрунтям розуму, на яке він завжди спирається. [6, c. 98] 

Можна зробити висновок, що для Паскаля характерне екзистенційне 

відчуття трагічності людського буття. В суєтному світі люди не знають ні 

справжнього горя, ні справжніх радощів. Усі шукають щастя, але ніхто не 

досягає його в цьому житті, які б засоби не використовувалися. Цими 

міркуваннями французький мислитель започатковує іншу, ірраціонально-

екзистенціальну лінію гуманізму в європейській філософії. 
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~ПРОЦЕС УРБАНІЗАЦІЇ ЯК ЕТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА ~ 

 

Урбанізація (фр. Urbanisation, від лат. Urbanus - міський) – історичний 

процес зростання ролі міст у розвитку суспільства, що виражається у 

переважному зосередженні населення, економіки, культури і т. д. у великих 

містах, з одного боку, з іншого – поширення стандартів міської культури і, в 

цілому, способу життя на сільську місцевість. Інтенсифікація даного процесу 

тісно пов'язана з індустріалізацією.  

Урбанізація справила величезний вплив на розселення населення (різке 

скорочення питомої ваги сільського населення на користь міського), його 

демографічну та соціально-професійну структуру, спосіб і рівень життя та ін. 

Історично урбанізація була обумовлена необхідністю й ефективністю 

концентрації різних форм та видів діяльності, спілкування, посилення 

взаємозв'язків між різними сторонами людської життєдіяльності. Вона 

сприяла подоланню культурної та соціальної відсталості в сільській 
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місцевості, становленню сучасної економіки і т. д. Важливою рисою є також 

зміна людини у місті, яка виявляється у збільшенні різноманітних потреб, 

підвищенні вимог до якості життя, зміна норм поведінки, культури та 

інтелекту. 

Урбанізація має ряд негативних наслідків: порушується рівновага в 

розподілі населення по території; екологічні порушення, проблеми 

нездорової середовища проживання населення - шуму, забруднення повітря, 

інфекційної небезпеки,ультразвукових випромінювань, проблеми 

транспорту, ущільнення забудови та ін.; негативні соціальні наслідки - 

зростання злочинності, наркоманія,проституція і т.д. Разом із тим, тільки в 

містах може бути ліквідована бідність, збільшена тривалість життя, 

полегшення життя людей. Більшість людей прагне у міста з тієї причини, що 

як би не було там важке життя, воно все ж таки краще, ніж у сільській 

місцевості.  

Розуміння сутності поняття «урбанізація» зазнало значної 

трансформації у процесі її вивчення. Тривалий час дослідники-урбаністи 

розуміли урбанізацію як процес збільшення міського населення за рахунок 

сільського і збільшення кількості міст, не беручи до уваги інших аспектів 

урбанізації. Починаючи із 70-х років ХХ століття дослідники відмічають 

складність процесу урбанізації, його вплив на всі сторони життя суспільства. 

Так, З.М.Васильєва і В.В.Ковалевський характеризують процес урбанізації не 

тільки збільшенням кількості міст, але й їх просторовою трансформацією. 

Ю.І.Пітюренко, А.В.Степаненко, П.С.Коваленко, Є.Й.Шипович і 

С.С.Мохначук, О.В.Лєснов та ін. вже розглядають урбанізацію як цілісний, 

складний процес, показують роль міст у системах розселення, особливо у 

формуванні систем взаємопов’язаного розселення. Таке розуміння 

урбанізації дало основу для подальших її досліджень, що інтенсивно 

проводилися у кінці століття і проводяться тепер.  

Отже, урбанізацію слід розуміти як багатогранний соціально-

економічний процес, який має значний вплив на суспільні відносини. При 

відносно високих показниках урбанізованості в нашій країні не все міське 

населення веде т.зв. «міський спосіб життя» (визначається характером 

зайнятості, рівнем обслуговування, благоустрою житла та ін.). Це особливо 

стосується агропромислових регіонів, у яких велика кількість малих міст і 

селищ міського типу, жителі яких за своїм способом життя дуже подібні до 

сільського населення. Таке явище відоме в літературі (Ю.Л. Пивоваров) як 

оманлива (неправдива) урбанізація. Воно є характерним для країн, що 

входили до складу СССР, а також для країн, що розвиваються.  

Близькість міських поселень між собою приводить до поширення 

несільськогосподарських видів діяльності у сільській місцевості, значна 

частина сільських жителів бере участь у маятникових трудових поїздках, 

користуючись при цьому соціальними послугами у містах. У таких регіонах 

значно вищий рівень благоустрою у сільській місцевості, забудова сіл має 
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деякі риси міської, тобто міський спосіб життя поширюється і на сільську 

людність.  

Урбанізація – це соціально-економічний процес, для якого 

характерною є географічна обумовленість і вираженість у просторі. Стійкі 

закономірності його просторової організації і еволюції: концентрація і 

контрастність розселення, диференціація простору, стадійний характер 

розвитку зв’язків «село-місто» (центр – периферія), збільшення форм 

урбанізованого розселення.  
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~ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГУМАНІЗМУ, 

СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЗАКОННОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ 

ЛЮДИНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 

ЛЮДИНИ Й ОСНОВНИХ СВОБОД ~ 

 

В процесі розвитку людства, змінювалося не лише суспільство, 

докорінно мінялося й його бачення та розуміння цього світу, місце людини в 

ньому. Становлення незалежних держав зумовило потребу в створенні 

системи, яка б гарантувала свободу та рівність кожному. Соціальний прогрес 

сприяв формуванню нової етики, яка висунула на перший план цінності 

свободи і щастя, підкреслювала значення невід’ємних прав людини. Прав, які 

не лише забезпечують існування людини як істоти з фізіологічними 

потребами, які визначають людину як найвищу соціальну цінність і наділені 

такими якостями, які уособлюють справедливість, рівність, визнання 

гідності, свободи вибору, правдивості і т. д. Найголовнішою з таких якостей 

є гуманізм.  

Гуманізм — ( лат. humanitas — «людяність», humanus — «людяний», 

homo — «людина») це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу 

соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та 

духовного розвитку. Поняття гуманізму як суспільного явища вперше 

з'явилось в епоху Відродження. На той час людство накопичило досить 

вагомі надбання в культурі, мистецтві, природничих та суспільних науках. 

Це була епоха заперечення норм життя середньовіччя з його жорстокістю 

людей один до одного, до природи, міждержавними війнами, переходу до 

нових стосунків. Таким чином в історії людства з'явилась нова ідеологія, яка 

почала відстоювати найкращі сторони в стосунках між людьми, заперечувала 

нерівність людей в фінансовому, майновому та інших відносинах. Ідея 

гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, в звільненні 

людини від рабського, феодального способу мислення. 
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Одною із невід’ємних складових принципу гуманізму, через який він 

визначається, є забезпечення безпеки особи від злочинних посягань, що 

ґрунтується на моральній позиції про визнання цінності людини як 

особистості, прагнення її до блага як мети суспільного процесу.  

Найбільш яскраво принципи гуманізму та справедливості відображено 

в нормах міжнародного права (Загальної декларації прав людини 1948 року, 

Європейської конвенції з прав людини 1950 року та ін.). У ньому, з одного 

боку, враховуються особливості культурно-правового розвитку різних 

народів і країн, а з іншого, – фіксуються родові сутнісні ознаки людини, що 

дозволяє від абстракції юридичної норми переходити до реального й дієвого 

регулювання соціальних відносин. 

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Загальну 

декларацію прав людини, яка проголосила центральний пункт концепції прав 

людини — визнання людської гідності кожної особи. З 1948 р. 10 грудня 

відзначається в усьому світі як День прав людини. «Всі люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності та правах» — проголошує ст. 1 Загальної 

декларації прав людини ООН 1948 року. Визнання правової рівності має 

глибокий гуманістичний смисл, а в практичному аспекті сприяє 

максимальному використанню людьми своїх здібностей, реалізації їх 

потенціалу як особистостей. 

Права людини набули цінності, які належить усьому міжнародному 

співтовариству, і отримали обґрунтування в міжнародному праві як правовий 

стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави. З моменту 

визнання цих прав кожна людина набувала певного правового статусу 

відповідно до міжнародного гуманітарного і, разом із ним, національного 

права. 

Правові ідеї, які містяться в Загальній декларації прав людини, чітко 

виражають принцип справедливості та гуманізму, а саме: 

- кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 

недоторканість; 

- ніхто не повинен зазнати тортур або жорстокого, нелюдського чи 

такого, що принижує людську гідність, ставлення чи покарання; 

- кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її 

правосуб’єктності; 

- усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якого 

розрізнення, на рівний захист законом; 

- ніхто не може бути підданий безпідставному арешту, затриманню чи 

вигнанню; 

- кожна людина, для визначення своїх прав та обов’язків і для 

встановлення обґрунтованості висунутого проти неї обвинувачення, має 

право, на основі повної рівності, на розгляд її справи незалежним і 

безстороннім судом прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості; 

- кожна людина, здійснюючи свої права і свободи, повинна зазнавати 

тільки тих обмежень, які встановлені законом виключно з метою 
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забезпечення належного визнання й поваги прав і свобод інших та з метою 

задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального 

добробуту в демократичному суспільстві. 

Що стосується Європейської конвенції з прав людини, то вона не лише 

проголосила права і свободи, але й забезпечила їхній дієвий захист. Автори 

документу виходили з правила no remedies no rights (якщо немає засобів, що 

захищають право, немає й самого права), тому передбачили створення системи 

органів контролю щодо реалізації прав і свобод, зазначених в Конвенції, який 

первісно був представлений Європейською комісією з прав людини та 

Європейським судом з прав людини. Саме діяльність конвенційних органів 

перетворила Конвенцію на унікальний, життєвий і такий, що розвивається, 

документ міжнародно-правового захисту. 

Отже, суспільство досягло того рівня розвитку, який може забезпечити 

його нормальне функціонування та співіснування. Ми не лише прийшли до тих 

цінностей та принципів, які ставлять наше життя найголовнішим соціальним 

явищем, ми створили систему, яка це підтверджує, закріплює та забезпечує 

обов’язковість охорони та збереження цього явища. Вона характеризується не 

лише правами, які побудовані на принципі справедливості та гуманізму, але й 

дієвих засобів захисту та забезпечення цих прав, що гарантує суспільству 

щасливе, вільне життя. 
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~ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ БУТТЯ ~ 

 

Як відомо, особливістю філософії як науки є те, що вона дає найбільш 

узагальнене знання про те, що існує. Тож і філософське усвідомлення світу 

ґрунтується на узагальненому, абстрактному, теоретичному відображенні 

дійсності. Таке відображення здійснюється за допомогою найбільш загальних 

понять, категорій. Такими загальними, вихідними поняттями є "буття" та 

"матерія". Визначення цих понять і розкриття їх змісту завжди були в центрі 

уваги мислителів різних епох. Адже саме вони дають можливість усвідомити, 

яким чином поєднуються природні знання про матерію, рух, простір, час та 

інше з філософськими уявленнями про природу, з картиною світу, яка 

створюється в межах філософії. Через поняття "буття", "матерія" 

розкривається сутність всього, що нас оточує, його відображення в думках та 

діях людини. На цій підставі будуються форми ставлення людини до 

навколишнього світу [1, с. 47]. 

Проблема буття належить до так званих "вічних питань" філософії, 

оскільки вона стосується найістотніших параметрів людського життя, а отже, 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

246 
 

й світогляду людини. Питання про суть буття, способи і форми його 

існування вирішувалося ще філософами Стародавнього світу. Так, 

давньогрецький філософ Парменід вважав, що буття існує, воно безперервне, 

однорідне і зовсім нерухоме. Нічого іншого, крім буття, немає. Усі ці ідеї 

містяться в його твердженні: "Слід говорити і думати, що суще є, бо буття є, 

тоді як нічого іншого нема". Платон започатковує іншу прямо протилежну 

традицію у тлумаченні буття. Буття - це світ ідей, що є справжніми, 

незмінними та існуючими вічно. Справжнє буття протиставляється Платоном 

несправжньому, під яким маються на увазі доступні людським почуттям речі 

і явища. Іншу думку висловлює Геракліт. Він вважав, що стабільного, 

стійкого буття зовсім немає, сутність буття - у вічному становленні, в єдності 

буття і небуття. Космічний вогонь Геракліта, як основа світу в наочно-

образній формі, виражає буття як становлення [2, с. 117]. 

Сучасна матеріалістична філософія тлумачить буття як таку категорію, 

яка охоплює все існуюче, як матеріальні, так і духовні феномени. Буття не 

ототожнюється і не зводиться лише до матеріальних утворень, а вбирає в 

себе і світ людського духу, всі духовні явища, котрі за своєю суттю є 

ідеальними. Разом з тим варто пам'ятати, що буття не є чимось аморфним, а 

завжди має певну структуру, воно структуроване. Унаслідок цього можна 

виокремити такі відносно самостійні форми буття: 

1) буття природи, яке деталізується і у свою чергу поділяється на буття 

недоторканної природи, тобто буття речей і процесів, які існують незалежно 

від людини і її діяльності, і на буття рукотворної природи, або буття речей і 

процесів, створених людьми. Природа в цілому безмежна у просторі, часі і 

вічна. Друга, або олюднена природа, залежна від першої. З одного боку, в 

другій природі втілений матеріал першої, тобто об'єктивна, первинна 

реальність, з другого - у ній втілені праця, воля і знання людини, її душа. 

Друга природа - це знаряддя та умови праці, засоби зв'язку, потреби 

людського духу, все те, що становить цивілізоване буття, матеріальну і 

духовну культуру. 

2) буття людини, в якому для зручності аналізу слід вирізнити тілесне 

існування людини як частини природи і специфічне людське буття. Людина є 

тілом природи і в цьому відношенні вона піддається дії її законів. Наявність 

тіла зумовлює смертність людини, котра втягнена в діалектику буття-

небуття, і, як усі тіла природи, проходить стани виникнення, становлення і 

смерті. Людське тіло, як і всі тіла природи, піддане дії закону збереження 

речовини й енергії, тобто його складові переходять в інші стани першої 

природи. Для існування людського тіла необхідне повсякденне його 

відтворення (харчування, захист від холоду, інших небезпек). Матеріалізм 

надає цим фактам першочергового значення, вважаючи, що матерія 

первинна, а дух, свідомість - вторинні. Щоб мислити, необхідно забезпечити 

життя людського тіла. Звідси необхідність збереження життя, 

самозбереження людини і виживання людства, а це, у свою чергу, викликає 

потребу в харчуванні, одязі, житлі, чистому навколишньому середовищі. 
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3) буття духовного, що існує як індивідуалізоване духовне, і об'єктивне 

(позаіндивідуальне) духовне. Буття індивідуалізованого духовного - це 

внутрішній світ людини. Він охоплює свідоме і позасвідоме. Дух - поняття, 

що є тотожним індивідуальному, свідомості, а у вузькому розумінні - це 

мислення. Свідомість - це здатність головного мозку людини цілеспрямовано 

відображати буття світу, перетворювати його на образи і поняття. Вона існує 

як невидимий процес вражень, почуттів, переживань, думок, а також ідей, 

переконань, цінностей, установок, стереотипів. Специфіка індивідуальної 

свідомості - в її смертності, але деякі частини перетворюються на 

позаіндивідуальну духовну форму, а також стають надбанням інших людей. 

У вчинках людей об'єктивуються фрагменти їхньої свідомості, за ними 

судять про думки, мотиви, мету, ідеї людей. Специфіка буття поза 

індивідуальним духовним полягає в тому, що його елементи зберігаються, 

удосконалюються і вільно пересуваються в соціальному просторі і часі. 

4) буття соціального, яке поділяється на буття окремої людини в суспільстві і 

буття суспільства в цілому. Кожна людина безперервно вступає в контакт з 

іншими людьми, є членом різних соціальних груп: сім'ї, виробничої спільноти 

(колективу), нації. Таким чином, вона існує в тісному зв'язку з іншими 

індивідами. Вся діяльність людей здійснюється в межах властивих даному 

соціуму суспільних відносин: моральних, правових, економічних та ін.  

Отже, категорія буття - це гранично загальна абстракція, яка об'єднує за 

ознакою існування найрізноманітніші явища, предмети і процеси природи, 

людські колективи та окремих людей, соціальні інститути, рівні, форми і стани 

людської свідомості. І хоча ці речі і процеси стосуються різних сфер буття, усі 

вони об'єднані певною спільною основою. Але чи можна говорити про єдність 

безмежно різноманітного світу? Відповідаючи "так" на це запитання, ми 

доходимо висновку про єдність - основу всього сущого [1, с. 88]. 

Список використаних джерел: 
1. Філософське поняття світу: Учбовий посібник - В.В. Терентьева, 

МИИТ, 1994. – 135 с. 

2. Основи філософії: Навчально-методичний посібник для вузів / 

Під загальною редакцією Н.І. Гаврилова. - К.: Манускрипт, 1997. – 160 с.  
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~ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ:  

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ ~ 

 

В ХХІ столітті для всього людства є досить актуальним питання щодо 

глобальних проблем сучасності і вони належним чином намагаються спільно 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97
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знайти вихід з даних проблем які постали перед суспільством. На данний 

момент суспільство зіткнулося з проблемами, які становлять загрозу для його 

існування та подальшого розвитку. Тому ці проблеми отримали назву 

«глобальні». 

Глобальні проблеми – це сукупність проблем людства, від вирішення 

яких залежить розвиток, подальший соціальний прогрес і, в кінцевому 

підсумку - збереження цивілізації. Вони являють собою химерне 

переплетення соціально-економічних, політичних, культурних, біосоціальних 

і соціоприродних проблем у сучасному світі. 

Існує цілий ряд глобальних проблем, таких як: збереження 

навколишнього середовища, загроза воєн і розповсюдження ядерної зброї, 

міжнародного тероризму, зростання протиріч між економічно розвиненими і 

країнами, що розвиваються, соціальна нерівність, бідність, неграмотність, 

безробіття і злочинність (більшість переважає в слабо розвинених країнах), 

конфлікти в суспільстві. Все більшого значення набувають проблеми 

охорони здоров’я, запобігання поширення СНІДу та наркоманії. 

Незважаючи на те, що більшість глобальних проблем заявила про себе 

ще в глибоку давнину, вони поступово накопичувалися і до теперішнього 

часу досягли катастрофічних розмірів. 

На жаль, самі наслідки діяльності людини наносять незворотної шкоди 

навколишньому середовищу, а саме: забруднення грунту призводить до того, 

що отруйні речовини поглинаються людиною разом з їжею і водою, 

забруднення повітря отруйними викидами викликає різні захворювання.  

Також варто зауважити, що загроза воєн і розповсюдження ядерної 

зброї є досить великою проблемою на теперішній час. Якщо раніше проблема 

війни і миру цікавила окремі племена і народи (проблема миру та війни 

існувала завжди – від часу існування людства), то сьогодні вона 

перетворилася на глобальну проблему. Військові дії охоплюють величезні 

території, на яких руйнується природне середовище, гинуть люди 

(наприклад, за роки війни в Конго на рубежі XX-XXI століть загинуло 

близько 4 млн африканців, в основному від епідемій і голоду). На даний час 

лише однієї ядерної зброї накопичено стільки, що її вибухова сила в кілька 

тисяч разів перевищує міць боєприпасів, використаних у всіх війнах, які 

велися раніше. Цією зброєю можна багато десятків разів знищити життя на 

Землі. 

Існують різні шляхи щодо вирішення даних проблем. Наприклад, для 

вирішення проблеми загрози використання ядерної зброї та засобів масового 

ураження створюються мирні організації (програма НАТО «Партнерство 

заради миру»). Зміст ядерної зброї контролюється, але все ж існують країни, 

які знаходять спосіб утримувати зброю нелегально. 

Для вирішення економічної проблеми сьогодні розділяють два шляхи 

вирішення цього завдання: екстенсивний та інтенсивний. Або людство зможе 

знайти нові джерела енергії, замінити їх, або скоротити використання тих, які 

ми використовуємо сьогодні. 
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Щодо демографічної проблеми, яка включає в себе голод, демографічний 

стан країн, то вирішення цієї проблеми вже залежить індивідуально від кожного 

з нас: який шлях ми оберемо сьогодні, в цей час. Для того, щоб змінити націю, 

потрібно спочатку почати з самого себе. 

Отже, можна дійти до висновку, що раніше глобальні проблеми ніколи 

не мали такої загрозливої гостроти і не потребували для свого розв'язання 

об'єднання свідомих зусиль усього людства і таких величезних витрат. Саме 

глобальні проблеми сьогодні — найважливіші серед усіх інших проблем 

нашого світу і саме вони визначають його обличчя. Тому представники усіх 

нині існуючих і наступних поколінь повинні проникнутися глибоким 

розумінням кризової ситуації, що склалася на планеті: тою, що сучасне 

людство може або спільно вижити, або спільно загинути, і на основі нього 

розуміння виробити відповідне ставлення до природи та інших людей. 

Необхідна тісна співпраця у сфері масової інформації й освіти. На 

розв'язання цього завдання спрямовуються зараз освітні програми в різних 

країнах світу, в тому числі і в Україні. 
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~ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНКОРДАТУ МІЖ ДЕРЖАВОЮ 

ВАТИКАН ТА УКРАЇНОЮ: ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ~ 

 

У статті аналізується та досліджується цивільно – правове новаторство 

укладання взаємного договору між Містом – державою Ватикан та Україною 

в контексті перспективи визнання та санкціонування церковного шлюбу.  

Ключові слова: конкордат, шлюб, подружжя, церква, держава, реєстрація 

акту цивільного стану, партнерство, цивільно – правові відносини.    

Порушення даної теми зумовлене досить яскравою, а також 

безпрецедентною в історії нашої держави та у сфері міжнародного 

приватного права подією, що відбулася у 2017 році. Тогоріч, Україна у 

представництві Міністерства закордонних справ, виступила з ініціативою 

укладання міжнародного договору – конкордату із Державою Ватикан в особі 

її суверена Папи Римського. Але перед тим як перейти до розгляду 

нормативно - правової частини цього процесу,  слід з’ясувати чому це явище 

підлягає особливій юридичній увазі.  

По – перше, дамо визначення поняттю конкордат з точки зору 

міжнародного права. Отож (лат. concordatum) – це офіційний двосторонній 

договір, із взаємними зобов’язаннями між Ватиканом, римським понтифіком як  

головою держави та очільником Католицької церкви та будь – якою країною, її 

урядом, де представлена Католицька цервка, та виникає доцільність, предмет її 
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правового врегулювання, положення, з метою взаємно корисної співпраці у 

певних напрямах [5, с. 815].   

По – друге, проведене дослідження цієї теми в жодному разі не може 

суперечити ч. 1, 3 статті 35 Конституції України, яка проголошує наступне: 

«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», «Церква і релігійні організації 

в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не 

може бути визнана державою як обов’язкова». Зовсім навпаки, воно 

покликано довести і підтвердити, що соціальна держава (ст. 1 КУ) [1, с. 4] і 

такий соціально - релігійний інститут як церква можуть співпрацювати 

відокремлено одне від одного, і в даному випадку встановлювати нові, 

сприятливі умови цивільно – правових відносин в нашій  країні, про що піде 

мова нижче.  

Розглянемо основні положення конкордату [5, с. 815], підготовка до 

підписання якого вже вступила в дію:  

1) Гарантує свободу релігії;  

2) Регулює питання церковної власності;  

3) Визнає Таїнство шлюбу (церковний шлюб);  

4) Гарантує, що держава не буде впливати на призначення єпископів;  

 Мова йтиме про цінність третього пункту в контексті сучасного 

цивільного права. Оскільки в нашій країні не визнається церковний шлюб як 

такий, він одночасно не є заборонений відповідно до ст. 35 Основного Закону 

[1, с. 11], але так чи інакше позбавлений правової цінності. Натомість в 

багатьох країнах Європи (Польща, Італія, Німеччина, Іспанія) церковний 

шлюб санкціонується та визнається державою. Власне, що ж це означає на 

практиці. Передусім подружжя, котрі уклали церковний шлюб не матимуть 

ніякої потреби іти у органи РАЦС, бо держава зобов’язується після 

підписання міжнародного документу виконувати вимогу висунуту третім 

пунктом – шлюб у церкві нею визнається [2, с. 144]. В такому випадку 

спрощується дозвільно – довідкова система.    

Таким чином, зважаючи на той факт, що церква все ж таки 

користується авторитетом серед українського суспільства, про що свідчать 

статистичні опитування, [3, с. 149] вважається за доцільним визнання  з боку 

держави церковного шлюбу, щоби урівняти його із державною реєстрацією 

акту цивільного (сімейного) стану.   

Звісно, в прийдешній перспективі офіційного укладання даного 

міжнародного договору,  передбачаються такі законодавчі зміни на рівні 

цивільних правовідносин для обмеженої кількості населення, що сповідує 

католицьку віру. Одначе вже сьогодні можна здійснити прогноз на майбутнє. 

      Слід зазначити, що в Україні існує міжконфесійний неурядовий орган, 

на меті  якого покладений державно – конфесійний діалог, та сприяння 

партнерської моделі відносин. Такою інституцією є Всеукраїнська Рада 
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Церков і релігійних організацій (далі ВРЦРО). Отож у разі затвердження 

конкордату, представниками інших релігійних громад буде помічений такий 

успіх у партнерстві між Католицькою церквою та Україною – в такому разі 

учасники ВРЦРО запрагнуть укласти подібні договори із державою.  

Вбачається за необхідне констатувати наступні положення щодо стану 

церковного шлюбу в Україні.  

 Відповідно до ч. 1 ст. 21 СК України  шлюбом є сімейний союз жінки та 

чоловіка, зареєстрований у відповідному державному органі реєстрації актів 

цивільного стану [4, c. 179], відтак в Україні встановлена письмова форма 

шлюбу, реєстрація якого здійснюється виключно уповноваженим на це 

органом РАЦС.  

 Стосовно церковного шлюбу – він за загальним правилом, не є офіційною 

підставою для виникнення у чоловіка і жінки прав та обов’язків подружжя.  

Отже, конкордат між Ватиканом та Україною несе цивільно – правову 

новизну: громадяни, які уклали церковний шлюб не потребуватимуть 

додаткового визнання їх подружжя з боку держави, адже вона 

санкціонуватиме його на рівні державної реєстрації шлюбу. Безперечно, це 

цілком облегшить саму процедуру юридичного укладання шлюбу її просто 

не потрібно буде повторно проходити. 

Зауважмо на тому факті, що майже в усіх країнах Європейського Союзу 

практика державного визнання такого шлюбу, що був укладений в церкві – вже 

давно набула усталеного вигляду і розглядається як абсолютно прийнятне та 

відповідне до основ демократії та Прав людини явище.  

Між тим, досліджувана тема користується актуальністю, що зумовлено 

потребами та чисельною кількістю релігійних громад. Якщо вести мову про 

католицькі громади, то їх цифра сягає у своїй сукупності (Римо – Католицька 

Церква в Україні та Українська Греко – Католицька Церква) більше 6 млн 

осіб, що становить значний відсоток населення України.   

В якості прийдешньої перспективи звісно є висока вірогідність 

впровадження відповідних домовленостей цивільно – правового характеру  

іншими учасниками ВРЦО взаємовигідних цивільно – правових 

домовленостей із державою, яскравим прикладом яких постає конкордат з 

Ватиканом.  
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~ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ ~ 

 

Охорона прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку є одним 

з важливих елементів нормального існування суспільства та обов’язком  

держави [1]. Для забезпечення правоохоронної функції в Україні створена та 

функціонує ціла система правоохоронних органів, серед яких чільне місце 

посідає поліція.  

Національна поліція – це державний правоохоронний орган, діяльність 

якого спрямована на реалізацію державної політики та надання поліцейських 

послуг у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян; протидії 

злочинності; забезпечення публічної безпеки та порядку [2]. 

Реформування державного механізму влади неможливе без посилення 

правоохоронної діяльності. Створення поліції було спрямовано на подолання 

кризи довіри суспільства, вироблення нових організаційно правові форми 

взаємодії з населенням, розробку якісно нових показників ефективності 

роботи. 

Роль Національної поліції України як органу виконавчої гілки влади 

реалізується, насамперед, через її адміністративну діяльність, яка 

визначається як виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна 

діяльність із забезпечення публічної безпеки і порядку, попередження й 

припинення злочинів та інших правопорушень, надання публічних послуг 

фізичним та юридичним особам [3]. 

На ряду з профілактичною, оперативно-розшуковою, виконавчою та 

охоронною,  адміністративна функція посідає одне з головних місць, тому що 

є найбільш значною й великою за обсягом. Адже до її реалізації залучено 

найбільше підрозділів та працівників органів поліції. Вона здійснюється за 

допомогою адміністративно-правових засобів і спрямована, перш за все, на 

охорону публічного порядку, забезпечення громадської безпеки. Особливе 

значення має надаватись профілактичній діяльності, яка полягає у створенні 

максимально сприятливих умов щодо підтримки та забезпечення гарантій 
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правомірної поведінки громадян, виявлення причин, умов вчинення 

правопорушень та їх нейтралізації. 

Тривалий час основними причинами неефективної діяльності щодо 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина залишалися недостатня 

комунікація з суспільством, неналежне розуміння поставлених завдань 

працівниками правоохоронного органу.  

Із створенням у 2015 році нового органу виконавчої влади – 

Національної поліції, ситуація кардинально змінилася. Адже «прозорість» 

роботи та підзвітність поліцейської діяльності закріплені безпосередньо у 

Законі України «Про Національну поліцію України», зокрема у розділі 8, 

який містить ряд положень, що передбачають звіт про поліцейську діяльність 

(ст. 86); участь у спільних проектах з громадськістю задля покращання 

ефективності виконання поліцією покладених завдань (ст. 89); залучення  

громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських (ст. 90). 

Під час виконання своїх функцій першочерговим завданням органів 

Національної поліції України як правової держави повинні бути захист прав 

людини, з урахуванням положень фундаментальних нормативно-правових 

актів – Загальної декларації прав людини 1948 року, Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 року, Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод 1950 року, що сприятиме 

ефективному забезпечення їхньої діяльності в цьому напрямі, а також 

укріпленню правопорядку та  боротьбі зі злочинністю. 

В контексті дотримання прав людини слід відзначити позитивний 

досвід, роботи мобільних груп, які були створені та функціонували в системі 

МВС і здійснювали моніторинг забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина в діяльності поліції. До складу таких груп залучалися 

працівники поліції та представники громадських організацій у сфері захисту 

прав людини, зареєстрованих у встановленому порядку. Відповідно до свого 

правового статусу мобільні групи поєднували функції внутрішнього та 

зовнішнього контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина 

в діяльності органів Національної поліції України. 

На сьогодні не менш ефективним у забезпеченні прав людини в 

діяльності поліції є створені при ГУНП громадські ради – консультативно-

дорадчі органи, які надають методичну допомогу у реалізації завдань 

відомства щодо дотримання прав людини. 

Таким чином, діяльність поліції у механізмі забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина відіграє важливу роль, оскільки співробітники 

поліції обслуговують саме фактичне використання особою своїх прав і 

свобод. Завдання, функції, засоби та процедури їх реалізації стосуються усіх 

громадян України. Це є свідченням того, що поліція за обсягом та 

різноманітністю регулює, контролює та здійснює дозвільні і 

попереджувальні функцій та є диференційованим інструментом державної 

влади і одним з найважливіших елементів механізму забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 
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Водночас Національна поліція України у своїй діяльності потребує 

активної громадської підтримки. 
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~НАДАННЯ ЖИТЛА СТУДЕНТАМ У ГУРТОЖИТКАХ УКРАЇНИ: 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПРОБЛЕМИ ~ 

 

          Актуальність даного питання полягає в тому що, Україна проходить 

шлях інтеграції до Європейського Союзу і однією з основних реформ яка 

повинна бути проведена - це реформа освіти та освітнього процесу. Реформи 

в галузі освіти розпочали процес перегляду і оновлення нормативних актів 

стосовно студентських гуртожитків. Стаття 51 Закону України «Про освіту» 

встановлює гарантоване державою право вихованців, учнів, студентів, 

курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, 

докторантів на забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Так, як умови надання 

місць в гуртожитках України не відповідаю в більшості свого сучасним 

нормам, тому доцільно буде розглянути дану проблему. 

Функціонування, надання та порядок поселення в гуртожитках України 

регулюється Житловим Кодексом, наказом Міністерства освіти і науки 

України  №1004 від 13 листопада 2007 року про Примірне положення про 

студентський гуртожиток вищого навчального закладу, Положенням про 

студентський гуртожиток, розроблений навчальним закладом відповідно до 

типового положення, правил і умов проживання в гуртожитках  та іншими 

актами законодавства України.  

У відповідності до ст. 128 Житлового кодексу УРСР жила площа в 

гуртожитках надається одиноким громадянам, які мають право проживати у 

гуртожитках, за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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або органу місцевого самоврядування у власності чи управлінні яких 

перебуває гуртожиток [2]. 

Щодо забезпечення студентів гуртожитком, то відповідно до ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, навчальний заклад 

повинен забезпечити студентів гуртожитком, на рівні мінімум 70% від потреби 

[3]. Однак, на сьогодні дана норма не виконується, а важелів впливу на вищі 

навчальні заклади у держави не має. 

У свою чергу органи державної влади намагаються зменшити рівень 

корумпованості в гуртожитках ВНЗ, вводячи складну систему порядку 

поселення у гуртожитки. 

Правовою підставо поселення студента у гуртожиток становить угода 

на проживання в гуртожитку, після укладання якої студент отримує ордер 

про поселення, який є єдиною підставою для поселення і проживання. 

Існує перелік студентів які мають пріоритет під час поселення до 

гуртожитка: інваліди 1-3 групи, діти з багатодітних сімей, діти шахтарів зі 

стажем більше 15 років. Але в умовах сучасних реалій на певний строк даний 

перелік має бути доповнений такою категорією студентів як переселенці з 

тимчасово окупованих територій, так як це питання наразі стоїть на першому 

плані [4]. 

Враховуючи існуючу систему поселення у гуртожитках і те, що 

студент повинен вносити оплату від одного місяця до року, адміністрація 

вищих навчальних закладів сама обирає період обов’язкової оплати. Але дане 

правило на нашу думку, є не доцільним, так як основною категорією 

студентів для поселення в гуртожитки є люди з переферій, які не можуть собі 

дозволити оплату за рік вперед і дане питання може стати ключовим в 

питанні вступу до вищого навчального закладу. 

На нашу думку, було б доцільно передивитись умови оплати гуртожитків, 

виходячи з платоспроможності студентів, створити декілька 

можливих варіантів аби створити умови без виключення для кожного студента, в 

яких питання гуртожитку не було вирішальним при вступу до вузу. 

Отже, система поселення студентів в гуртожитки, правове підґрунтя 

для цього потребує безперечного удосконалення та доопрацювання, сучасна 

картина не відповідає нормам які від нас вимагає інтеграційна комісія. 
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~ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ: 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ~ 

 

         Відшкодування майнової шкоди заподіяної злочином на сьогодення, є 

дуже актуальним тому що фізична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано збитків, має право під час кримінального 

провадження, проте виключно до суду, пред’явити цивільний позов до 

підозрюваного, обвинуваченого. Цивільний позов – це дозволена в 

кримінальному провадженні вимога фізичної або юридичної особи до 

підозрюваного, обвинуваченого (або ряду інших осіб) про відшкодування 

йому матеріальної шкоди або компенсації моральної шкоди, заподіяної 

суспільно небезпечним діянням. Позивачем може бути особа, якій суспільно 

небезпечним діянням завдано збитків (юридичні особи можуть заявляти 

лише про відшкодування матеріальної шкоди ), чи представники або законні 

представники таких осіб (якщо дієздатність останніх неповна), або прокурор 

– в інтересах держави чи громадян, які не в змозі самостійно захистити свої 

права. Позивачем може бути третя сторона, але найчастіше це потерпілий. 

Відповідачем виступає особа, яка підозрюється або обвинувачувана у 

вчиненні злочину, або фізична чи юридична особа, яка в силу закону несе 

цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну суспільно небезпечним 

діянням, вчиненим малолітньою, неосудною або обмежено осудною особою. 

Підставою для позову є заподіяння суспільно небезпечним діянням 

моральної чи матеріальної шкоди. Відмова в позові в порядку цивільного, 

господарського або адміністративного судочинства має преюдиціальне 

значення в кримінальному судочинстві, тобто позбавляє позивача права 

пред’являти позов по тому самому факту. Аналізований позов може бути 

прийнятий лише в ході досудового розслідування або під час підготовчого 

судового засідання ( внаслідок єдності предмета доказування, що оцінюється 

судом одночасно – і у кримінальній справі, і за цивільним позовом ). Але 

особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а 

також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, мають право 

пред’явити його в порядку цивільного судочинства. Досі існують деякі 

питання функціонування інституту цивільного позову в кримінальному 

судочинстві, які потребують дослідження, зокрема ті, які стосуються 
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цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної в 

результаті вчинення кримінального правопорушення за ст. 399 КК України 

[2]. Проблеми функціонування інституту цивільного позову в кримінальному 

судочинстві останнім часом підіймались Миронюк С. А. в її дисертаційному 

дослідженні «Кримінальна відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження майна» [3,с.38-48], але питання, які стосуються цивільного 

позову про відшкодування матеріальної шкоди , заподіяної в результати 

вчинення кримінального правопорушення за ст. 399 КК України , не були 

глибоко проаналізовані і розроблені через те, що її наукова праця не була 

присвячена інституту цивільного позову в кримінальному судочинстві.  

Метою статті є визначення усіх дискусійних питань, які стосуються    

цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної в 

результаті вчинення кримінального правопорушення за ст. 399 КК України 

[2], їх аналіз на основі комплексного дослідження нормативно – правових 

засад, які регулюють цивільний позов про відшкодування матеріальної 

шкоди, заподіяної в результаті вчинення кримінального правопорушення за 

ст. 399 КК України [2], для подальшого вироблення пропозицій по 

вдосконаленню цих  нормативно – правових засад. Одними із 

розповсюджених злочинних діянь , які обов’язково спричиняють матеріальну 

шкоду потерпілому від цих злочинних діянь , є знищення майна та 

пошкодження майна. Знищення майна та пошкодження майна звичайно 

розглядаються разом через спорідненість цих злочинних діянь. Різні вчені 

пропонують різноманітні варіанти розуміння термінів «знищення майна» і 

«пошкодження майна». П.С. Матишевський, М.І. Мельник визначають 

знищення майна як доведення його повної непридатності, внаслідок чого 

воно перестає існувати, а пошкодження майна як погіршення його якості або 

доведення речі на якийсь час у непридатний за її цільовим призначенням 

стан. Українські вчені аналізують різні ступені руйнування майна – 

знищення полягає в приведенні предмета до повної непридатності, 

пошкодження полягає в приведенні предмета до такого стану, який 

перешкоджає його використанню . Ці визначення добре описують наслідки 

діянь, але не акцентують їх протиправності . Тому автор підтримує позицію 

В.А. Горбунова який стверджує, що знищення – це протиправний руйнуючий 

вплив на майно, який частково чи тимчасово перешкоджає користуванню 

ним за цільовим призначенням [6, с.16-18]. 

         Знищення і пошкодження майна є основним змістом злочинних діянь, 

кримінальна відповідальність за які передбачена ст. 158-2, 178, 194, 194 – 1, 

196, 245, 252, 270 – 1,  277, 292, ч. 2 ст. 298 , 298 – 1 , 347, 347 – 1 , 352, 360, 

378, 399, 411 , 412 КК України  [ 2 ) ]. Ст. 194 , 196 , 270 – 1, 347 – 1, 352, 378, 

399 КК України [2] криміналізують знищення та походження майна, яке чи 

може знаходитися лише в приватній власності фізичних осіб чи може 

знаходитися  в власності як держави і юридичних осіб, так і фізичних осіб. 

Ст. 194 КК України [2] має статус загальної норми для цієї групи статей КК 

України [2]. Основним змістом передбаченого нею злочинного діяння є 
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умисне знищення та пошкодження чужого майна без додаткової кваліфікації 

за видом потерпілого. Ця стаття містить оціночні ознаки заподіяної майнової 

шкоди у вигляді банкетних приміток, що містяться в ст. 185 КК України [2] – 

майнова шкода у великих розмірах, заподіяна злочином , який передбачений 

ч. 1 ст. 194 КК України [2], визначається за приміткою 3 до ст. 185 КК 

України [ 2 ) ], майнова шкода у особливо великих розмірах, заподіяна 

злочином, який передбачений ч. 2 ст. 194 КК України [2], визначається за 

приміткою 4 до ст. 185 КК України  [2]. Ст. 399 КК України [2] належить до 

злочинців із спеціальним потерпілим і спеціальним мотивом, встановлюючи 

кримінальному відповідальність за знищення чи пошкодження майна, що 

знаходиться в приватній власності захисника чи представника особи або їх 

близьких родичів з мотиву, пов’язаного з наданням захисником чи 

представником особи правової допомоги. Потерпілий від цього злочину має 

право подати цивільний позов про відшкодування йому матеріальної шкоди , 

заподіяної суспільно небезпечним діянням до підозрюваного чи 

обвинуваченого в цьому злочині. Відповідно до ст. 1166 ЦК України [7] 

шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в 

повному обсязі особою, яка її завдала. Між розміром заподіяної матеріальної 

шкоди і обсягом суми, що стягується з винного та необхідна для її 

відшкодування, існує прямо пропорційна залежність. На відміну від загальної 

норми – ст. 194 КК України [2], ст. 399 КК України [2] не встановлює 

мінімальної межі матеріальної шкоди, яка має бути заподіяна майну для 

притягнення винного до кримінальної відповідальності, ст. 399 КК України 

[2] не охоплюється банкетними примітками ст. 185 КК України [2], що 

визначають розмір заподіяної злочинним діянням майнової шкоди, 

розраховуючи її в НМДГ. Відсутність посилання на примітку 4 ст. 185 КК 

України  [2], яка одна в КК України містить оцінюючий критерій майнової 

шкоди в особливо великих розмірах, ускладнює кваліфікацію знищення чи 

пошкодження в особливо великих розмірах майна захисника чи представника 

особи за ч. 2 ст. 399 КК України [2] і заводить до тупику спроби розрахувати 

заподіяну майнову шкоду саме як майнову шкоду в особливо великих 

розмірах при пред’явленні цивільного позову про відшкодування майнової 

шкоди в особливо великих розмірах, заподіяної злочином, який передбачено 

ч. 2 ст. 399 КК України [2], в кримінальному судочинстві.Також при 

задоволенні цивільного позову про відшкодування майнової шкоди, 

заподіяної злочином, який передбачено ч. 1 ст. 399 КК України [2], слід 

звернути увагу на те, що в якості міри покарання може бути призначений 

штраф – від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

На практиці, при недостатності майна засудженого спочатку виконується 

вирок у частині штрафу, а потім здійснюються заходи щодо задоволення 

цивільного позову.  Це ускладнює відшкодування збитків потерпілому, 

порушує його право на поновлення його прав.  

          Таким чином. Для створення можливості точного розрахунку 

заподіяної злочином , який передбачено ч. 2 ст. 399 КК України [2], майнової 
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шкоди в особливо великих розмірах автор пропонує відреагувати примітку 4 

до ст. 185 КК України [2]  наступним чином:                                     

         «У статтях 185 – 187 та 189 – 191, 194, ч. 2 ст. 399 цього Кодексу в 

особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою 

чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.»  

        Для усунення складнощів з задоволенням цивільного позову як частини 

вироку суду при одночасному призначенні штрафу як міри покарання , автор 

пропонує доповнити ст. 26 КВК України [8] ч. 5 наступного змісту: 

         «При наявності рішення щодо задоволення цивільного позову як 

складової частини вироку виплата штрафу як міри покарання починається 

тільки після повного погашення вимог цивільного позивача, які містяться у 

вироку суду». 
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~ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ~ 

 

Як відзначається у Доктрині інформаційної безпеки 2017 року, 

інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним із 

найважливіших елементів забезпечення національної безпеки. 

Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура 

та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи 

соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку [1].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/4651%20–%2017
http://zakon3.rada.gov./laws/show/2341
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/435%20-%2015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129
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Таким чином, інформаційна безпека є невід’ємним елементом кожної зі 

сфер національної безпеки. Кібербезпека, у свою чергу, є складовою 

інформаційної безпеки держави.  

За оцінками експертів у сфері кібербезпеки переважної більшості 

провідних країн світу відмічається стійка тенденція до значного зростання 

кількості та розширення спектра кібератак з метою порушення 

конфіденційності, цілісності і доступності державних інформаційних 

ресурсів, зокрема тих, що циркулюють на об’єктах критичної інформаційної 

інфраструктури. 

На сьогодні, реальні прояви кібератак мало прогнозовані, а їх 

результатом є, як правило, значні фінансово-економічні збитки або 

непередбачувані наслідки порушень функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем, які безпосередньо впливають на стан 

національної безпеки і оборони.  

Забезпечення кібернетичної безпеки набуває, без сумніву, важливого 

значення. У Стратегії кібербезпеки України зокрема відзначається таке: 

«Переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій 

обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. 

Поряд із інцидентами природного (ненавмисного) походження зростає 

кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, 

груп та осіб. Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, 

використання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних 

фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. 

Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди 

інтересам особи, суспільства і держави» [2]. 

З 9 травня 2018 року набирає чинності Закон України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України», де термін «кібербезпека» 

тлумачиться як захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за 

якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та 

цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у 

кіберпросторі (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону). 

Слід вказати на такий недолік зазначеного Закону, як нечіткість 

термінології. Закон перевантажений складними і довгими визначеннями 

понять, різнорідних цілей та дублюванням загальних правових норм. На наш 

погляд, такий підхід до нормопроектування є хибним, оскільки він не 

вносить нічого нового у регулювання відповідних суспільних відносин і 

ускладнює розуміння та застосування чинних правових норм. 

Тим часом, інформаційні відносини, пов’язані із забезпеченням 

кібернетичної безпеки, вже врегульовані законами України «Про 

інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про телекомунікації», 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та ін.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/2163-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2163-19
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При цьому ключова роль у забезпеченні кібернетичної безпеки 

покладається на Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», який регулює відносини у сфері захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах. Зокрема, в ньому визначаються необхідні для 

відповідних цілей терміни («захист інформації», «комплексна система 

захисту інформації», «інформаційна (автоматизована) система», 

«криптографічний захист інформації», «несанкціоновані дії щодо інформації 

в системі», «технічний захист інформації» тощо), об’єкти захисту та суб’єкти 

відповідних відносин, умови обробки інформації та способи забезпечення 

захисту інформації в системі, відповідні повноваження державних органів. 

З огляду на зазначене є підстави вважати, що чинне законодавство 

України вже містить достатню кількість правових норм, спрямованих на 

правову охорону кібернетичної безпеки України.  

Тому проблеми, які виникають у сфері забезпечення кібернетичної 

безпеки України, є не стільки результатом відсутності достатньої 

законодавчої бази, скільки результатом недостатньо ефективної діяльності 

відповідних державних органів, уповноважених забезпечувати захист 

інформації у процесі використання електронно-обчислювальних машин, 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  
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~ОБРОБКА «ЧУТЛИВИХ» ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ~ 

 

«Чутливими» персональними даними є конфіденційна інформація про 

особу, обробка якої становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів 

персональних даних.  
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Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VІ «Про захист 

персональних даних» (далі – Закон № 2297) до таких даних належать 

відомості про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або 

світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних 

спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що 

стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані [1]. 

За загальним правилом, обробка зазначених категорій персональних 

забороняється. Але відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону № 2297 встановлено 

випадки, коли обробку «чутливих» даних дозволено. Зокрема, якщо обробка 

персональних даних: 

1) здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних 

однозначної згоди на обробку таких даних; 

2) необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків володільця у 

сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням 

відповідного захисту; 

3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта 

персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження 

цивільної дієздатності суб’єкта персональних даних; 

4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною 

організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, 

політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до 

закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних 

членів цих об’єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у 

зв’язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій 

особі без згоди суб’єктів персональних даних; 

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги; 

6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, 

для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, 

функціонування електронної системи охорони здоров’я за умови, що такі дані 

обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони 

здоров’я чи фізичною особою - підприємцем, яка одержала ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, 

на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та 

на яких поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, працівниками 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, на яких 

покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних; 

7) стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової 

чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється 

державним органом в межах його повноважень, визначених законом; 

8) стосується даних, які були явно оприлюднені суб’єктом персональних 

даних. 

Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 

08.01.2014 р. № 1/02-14 було затверджено Порядок повідомлення 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку 

персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів 

персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що 

організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а 

також оприлюднення вказаної інформації [2]. Згідно цього Порядку перелік 

«чутливих» даних (у порівнянні із нормами Закону № 2297) дещо розширено. 

Крім того, до вказаного Порядку є офіційне Роз’яснення його положень.   

Для цілей цього Порядку обробка персональних даних, що становить 

особливий ризик для прав і свобод суб’єктів, – це будь-яка дія або сукупність 

дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно 

персональних даних про: расове, етнічне та національне походження; 

політичні, релігійні або світоглядні переконання; членство в політичних 

партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи 

в громадських організаціях світоглядної спрямованості; стан здоров’я; 

статеве життя; біометричні дані; генетичні дані; притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності; застосування щодо особи 

заходів в рамках досудового розслідування; вжиття щодо особи заходів, 

передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність; 

вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства; місцеперебування 

та/або шляхи пересування особи. 
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~ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ~ 

 

Восени 2017 року парламентом було прийнято Закон України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». 

Як було зазначено в пояснювальній записці до відповідного 

законопроекту (реєстр. № 6327 від 10.04.2017 р.), метою його прийняття є 

створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

264 
 

лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення 

збереження та відновлення здоров’я населення України. Слід відзначити, що 

цим законом передбачено запровадження електронної системи охорони 

здоров’я (що не належить до предмету правовідносин, врегульованих даним 

нормативно-правовим актом).  

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону електронна система охорони здоров’я – 

інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію 

ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією 

шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, 

даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять 

центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між 

якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та 

документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI) [1]. 

Відповідно до статті 11 Закону порядок функціонування електронної 

системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з 

урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. Доступ до 

даних про пацієнта, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, 

можливий лише у разі отримання згоди такого пацієнта (його законного 

представника) у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок 

про надання згоди. Без згоди доступ до інформації про пацієнта можливий у 

випадках: наявності ознак прямої загрози життю пацієнта; за умови 

неможливості отримання згоди такого пацієнта чи його законних представників 

(до часу, коли отримання згоди стане можливим); за рішенням суду. 

Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну 

допомогу, пацієнт (його законний представник) надає згоду на доступ до 

даних про нього, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, 

такому лікарю, а також іншим лікарям за його направленням у межах, 

необхідних для надання медичних послуг такими лікарями [1]. 

Ще на проектній стадії фахівцями Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України було сформульоване зауваження 

(актуальне і до чинного Закону), сутність якого зводиться до наступного. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних 

даних» забороняється обробка персональних даних, що стосуються здоров’я. 

Положення ч. 1 ст. 7 не застосовується, якщо обробка персональних даних 

необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для 

забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг за 

умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою 

закладу охорони здоров’я, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення 

захисту персональних даних та на якого поширюється законодавство про 

лікарську таємницю (п. 6 ч. 2 ст. 7) [2].  

У прийнятому законі цитований вище пункт 6 ч. 2 ст. 7 Закону 

викладено у новій редакції, згідно з якою обмеження щодо обробки 

персональних даних, встановлені в ч. 1 ст. 7 Закону, не застосовуються, якщо 

обробка персональних даних «необхідна в цілях охорони здоров’я, 
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встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування 

або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони 

здоров’я, за умови, що такі дані обробляються … працівниками центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації 

фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, та 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я». Така редакція норми через відсутність 

вимоги до працівників вказаних центральних органів виконавчої влади щодо 

забезпечення ними захисту персональних даних та поширення на них 

законодавства про лікарську таємницю, виглядає недостатньо коректною, 

оскільки створює ризики поширення персональних даних. 

Крім того, згідно з висновком Головного юридичного управління 

парламенту, Закон містить такі недоліки: 

- законом не визначається власник (розпорядник) та адміністратор 

системи, обсяг їх повноважень, функцій, межі доступу до інформації, 

відповідальність за розголошення інформації тощо; 

- з відповідних положень закону незрозумілий обсяг та перелік інформації 

(зокрема, персональних даних), що буде акумулюватися в цій інформаційно-

телекомунікаційній системі. При цьому закон містить положення, згідно з якими 

згодою на доступ до даних про пацієнта вважатиметься лише факт «підписання 

декларації про вибір лікаря» (частина третя статті 11).   

Відтак, пацієнт, даючи згоду на обробку даних, не зможе однозначно 

передбачити перелік відомостей, доступ до яких він надає. 
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~ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ~ 

 

27 квітня 2016 року було прийнято Регламент Європейського 

Парламенту та Ради про захист фізичних осіб стосовно обробки 

персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) [1].  
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Згідно ст. 15 Угоди про асоціацію Сторони домовились співробітничати 

з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних 

відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів, зокрема 

відповідних документів Ради Європи [2]. Відповідно, Україна повинна 

поступово приводити власне законодавство у відповідність до законодавства 

Європейського Союзу. 

Положення цього Регламенту спрямовані на гармонізацію захисту 

основних прав і свобод фізичних осіб, щодо діяльності з обробки і на 

забезпечення вільного потоку персональних даних між державами-членами. 

Загальний регламент покликаний сприяти розбудові простору свободи, 

безпеки, справедливості і економічного союзу; економічного і соціального 

прогресу; зміцненню законності і зближення економік в рамках внутрішнього 

ринку, а також загальному добробуту фізичних осіб держав-членів.  

Відмінності в рівні захисту прав і свобод фізичних осіб, зокрема, права 

на захист персональних даних стосовно обробки персональних даних (далі – 

ОПД) в державах-членах, можуть перешкоджати вільному потоку 

персональних даних на всій території Союзу. Положення Загального 

регламенту встановлюють еквівалентні повноваження для моніторингу та 

забезпечення дотримання правил захисту персональних даних та еквівалентні 

санкції за їх порушення в державах-членах.  

ОПД персональних даних є законною тільки в тому випадку і в тій мірі, 

в якій виконується щонайменше одна з таких умов:  

– суб’єкт персональних даних дав згоду на обробку своїх персональних 

даних для однієї чи кількох конкретних цілей; 

– ОПД є необхідною для виконання договору, в якому суб’єкт даних є 

стороною або з метою вжиття заходів на прохання суб’єкта даних для 

укладення договору;  

– ОПД є необхідною для відповідності юридичним зобов’язанням, 

покладеним на контролера;  

– ОПД є необхідною для захисту важливих інтересів суб’єкта, його 

даних або іншої фізичної особи;  

– ОПД є необхідною для виконання поставленого завдання, що 

проводиться в інтересах суспільства або під час виконання службових 

обов’язків, покладених на контролерів;  

– ОПД є необхідною для цілей захисту законних інтересів, які 

переслідує контролер або третя сторона, за винятком випадків, коли такі 

інтереси перекриваються інтересами основоположних прав і свобод суб’єкта 

даних, який потребує захисту персональних даних, зокрема, коли суб’єктом 

даних є дитина. У разі, якщо ОПД є необхідною для інших цілей, крім тих, 

для яких персональні дані були зібрані не на основі згоди суб’єкта даних, 

законодавства ЄС або законодавства держави-члена, контролер повинен, з 

метою встановити, чи є обробка для іншої мети сумісною з цілями, для яких 

первинно були зібрані персональні дані, брати до уваги, зокрема: будь-який 

зв’язок між метою, для якої персональні дані були зібрані, та метою їх 
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передбачуваної подальшої обробки; контекст, у якому були зібрані 

персональні дані, зокрема, щодо взаємозв’язку між суб’єктами даних і 

контролером; характер персональних даних, зокрема, чи обробляються 

спеціальні категорії персональних даних або персональні дані, пов’язані з 

судимістю і правопорушеннями; можливі наслідки передбачуваної 

подальшої ОПД для суб’єктів таких даних; наявність відповідних гарантій, 

які можуть включати шифрування.  

З метою зміцнення та гармонізації адміністративних покарань за 

порушення Загального регламенту, кожен контролюючий орган повинен 

мати право накладати адміністративні штрафи, що будуть визначені 

компетентним органом. Крім того, положеннями Загального регламенту 

дозволяється розкривати персональні данні у медичних цілях, в тому числі 

охорони здоров’я населення і управління послугами у сфері охорони 

здоров’я, особливо в цілях забезпечення якості та економічної ефективності 

процедур, що використовуються для врегулювання претензій для отримання 

допомоги та послуг в системі медичного страхування. 

Згідно з положеннями Загального регламенту, скасовується Директива 

95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року про 

захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних.  
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~АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VІ «Про захист персональних 

даних» є рамковим законодавчим актом у відповідній сфері (далі – Закон № 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2017/07/Telecom-Data-Retention-Leg-appendix2.pdf
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2297). Згідно преамбули до Закону він регулює правові відносини, пов’язані 

із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист 

основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на 

невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.  

Але в самому Законі закладено можливість безперешкодного втручання 

у зазначене вище особисте життя людини і громадянина. 

Йдеться про поетапне, планомірне, цілеспрямоване скорочення прав і 

свобод громадян у зв’язку з розвитком відповідного законодавства.  

Недоліки, зафіксовані у висновках фахівців Головного науково-

експертного управління та Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України щодо законопроекту «Про захист персональних 

даних», багато у чому зберігають свою актуальність.  

Передусім, слід зазначити, що захист персональних даних (як будь-якої 

іншої інформації) в інформаційно-телекомунікаційних системах взагалі є 

неможливим. На цей факт вказують численні висновки фахівців у сфері ІТ-

технологій, висловлені зокрема під час проведення круглого столу у 

Верховній Раді України 04.06.2013 р. на тему «Збір, обробка, захист, 

використання персональних даних та створення єдиного державного реєстру 

про особу в контексті національної безпеки і захисту прав людини».  

Вказана точка зору ще у 1997 році була зафіксована Кабінетом Міністрів 

України у Концепції технічного захисту інформації в Україні, в якій зокрема 

наголошувалося (і залишається нині актуальним) таке: «Зростання загроз для 

інформації, спричинене… застосуванням технічних засобів оброблення 

інформації та засобів зв’язку іноземного виробництва, поширенням засобів 

несанкціонованого доступу до інформації та впливу на неї, визначає 

необхідність розвитку технічного захисту інформації… За відсутності 

вітчизняних конкурентоспроможних інформаційних технологій надається 

перевага технічним засобам оброблення інформації та засобам зв’язку 

іноземного та спільного виробництва, які здебільшого не забезпечують 

захист інформації. Комунікаційне обладнання іноземного виробництва, яке 

використовується у мережах зв'язку, передбачає дистанційний доступ до його 

апаратних та програмних засобів, у тому числі з-за кордону, що створює 

умови для несанкціонованого впливу на їх функціонування і контролю за 

організацією зв’язку та змістом повідомлень, які пересилаються» [2].  

На жаль, з 1997 року становище у сфері технічного захисту інформації 

не змінилося на краще. Програмне забезпечення в органах державної влади 

та місцевого самоврядування – як і тоді – іноземного виробництва. 

Відповідно, будь-які аргументи на користь захищеності інформації про особу 

в інформаційно-телекомунікаційних системах в Україні є голослівними, 

необґрунтованими і взагалі абсурдними. 

Отже, Закон було прийнято з дещо іншою метою, аніж захист права 

особи на невтручання в її особисте життя у зв’язку з обробкою персональних 

даних (як вказано у статті 1 Закону). 
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Справжня мета прийняття цього Закону чітко простежується, якщо 

проаналізувати документи, що супроводжували процес прийняття як самого 

Закону, так і змін та доповнень до нього.  

Дійсною (але умисно завуальованою) метою прийняття Закону № 2297 

було і є відчуження права власності особи на свої персональні дані з 

добровільним – шляхом отримання у особи згоди на обробку персональних 

даних – переданням цього права державі, недержавним суб’єктам 

господарювання, а також іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із 

персональними даними. 

Це суперечить нормам як Конституції, так і окремих законів України [3, 

4], самій логіці існування правової, демократичної, соціальної держави, якою 

Україна визнається згідно ст. 1 Основного Закону України. 

Після змін до Закону № 2297, внесених згідно Закону України від 

03.07.2013 р. № 383-VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», людині 

(«суб’єкту персональних даних») фактично залишається лише право бути 

носієм інформації про себе. Але те, що спричинило до цього, є предметом 

окремого наукового дослідження. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VІ «Про захист персональних 

даних» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 р. № 1126 «Про 

затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні» // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1126-97-п 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15  

4. Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1994, № 31, ст.286. 

 

Малинка Владислав Володимирович,  

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Волох О.К.  

доцент кафедри адміністративного права і  

процесу НАВС, кандидат юридичних наук 

 

~ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР ТА ВІДОМЧІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ~ 

 

У 2012 році парламентом було прийнято Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 
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Цей Закон, згідно преамбули, визначає правові та організаційні засади 

створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру 

та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 

України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я 

яких видані такі документи [1]. 

Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, 

зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного 

державного демографічного реєстру, оформленням, видачею, обміном, 

пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та 

знищенням передбачених цим Законом документів, 

регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, 

цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання 

нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні 

документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи 

спеціальний статус особи (ч. 1 ст. 1). 

Хоча згідно ч. 1 ст. 10 Закону № 5492 і декларується, що внесення 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється 

уповноваженими суб’єктами з дотриманням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних», зазначене не відповідає дійсності. 

Закон № 5492 порушує норми Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-

VІ «Про захист персональних даних» – рамкового закону у сфері захисту 

персональних даних.  

Згідно частини третьої статті 6 Закону України № 2297 склад та зміст 

персональних даних мають бути відповідними, адекватними та 

ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки [2]. У зв’язку із цим слід 

зазначити наступне. 

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону № 5492 визначені цим Законом 

уповноважені суб’єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи. 

Єдиний державний демографічний реєстр, згідно частини п’ятої статті 7, 

містить інформацію з ВІС (відомчих інформаційних систем) уповноважених 

суб’єктів, якими є зокрема органи виконавчої влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування (пункт 3 частини 1 статті 2). 

Таким чином, відповідно до Закону № 5492 усі центральні органи 

виконавчої влади (міністерства, державні служби, державні агентства, 

державні інспекції, а також центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом), місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні 

адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади), 

інші державні органи (Національний банк України, Служба безпеки України, 

Генеральна прокуратура України тощо), органи місцевого самоврядування 

(обласні, районні, міські, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи), які 

ведуть відомчі інформаційні системи, зобов’язані надсилати до Єдиного 

державного демографічного реєстру інформацію, що містить персональні 

дані громадян України, іноземців та осіб без громадянства. 
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Окрім інших персональних даних з ВІС до Реєстру мають вноситися такі 

«чутливі» персональні дані: 

1) біометричні дані (зокрема, відцифровані відбитки пальців рук особи) 

2) дані, що стосуються здоров’я  

3) інформація про місцеперебування та/або шляхи пересування особи 

(завдяки відомостям з Інформаційно-аналітичної платформи електронної 

верифікації та моніторингу) [3]. 

Таким чином, виходячи із вищевказаного, норми Закону № 5492 не 

відповідають принципу ненадмірності персональних даних. До того ж, наявні 

порушення вимог Закону № 2297 щодо обробки «чутливих» даних, тобто 

персональних даних, обробка яких становить особливий ризик для прав і 

свобод особи.  
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~ЗАХИСТ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ:  

ДОСВІД УГОРЩИНИ ~ 

 

Конституція України гарантує особі право на невтручання в її особисте і 

сімейне життя. Статтею 32 Основного Закону України проголошено, що не 

допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини [1].  

Конституційним Судом Угорщини ще у 90-х роках минулого століття 

було визначено деякі принципові моменти щодо захисту цього 

основоположного права людини і громадянина. Найважливіше рішення у 

сфері захисту інформації про особу було прийнято у 1991 році. 

http://hro.org.ua/index.php?id=1519312627
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Конституційний Суд повністю переглянув систему обліку населення і 

використання особистого ідентифікаційного коду. 

Суд оголосив правила обліку населення неконституційними, оскільки 

вони дозволяють збирати інформацію про особу без будь-якої визначеної 

мети і не уточнюють їхнє подальше використання. З іншого боку, у рішенні 

стверджується, що використання без будь-яких обмежень різними 

державними і недержавними організаціями лише одного багатоцільового 

особистого ідентифікаційного коду є неконституційним. Мотивувальна 

частина рішення пропонує детально пророблені конституційні принципи 

захисту інформації про особу, а саме: 

Конституційний Суд, дотримуючись власного рішення № 20 1990 року, 

тлумачить право на захист інформації про особу не як традиційне 

заступницьке право, а як право на інформаційне самовизначення, з належним 

обліком активного аспекту даного права. 

Таким чином, право на захист інформації про особу означає, що кожний 

має право вільно приймати рішення щодо розкриття і використання 

інформації про себе. Тому для реєстрації і використання інформації про 

особу в загальному випадку необхідне схвалення зацікавленої особи; кожний 

повинен мати доступ до всього маршруту обробки і використання таких 

даних, тобто, кожний має право знати, хто, коли, де і з якою метою 

використовує інформацію про нього. У виняткових випадках Парламент 

може прийняти закон, що зобов’язує надавати інформацію про особу і 

передбачає порядок використання даної інформації.  

Будь-яке законодавче положення, що, безвідносно до встановленого 

порядку, стосується збирання, збереження, обробки, передачі, розкриття, 

зміни, запобігання подальшого використання, створення нової інформації або 

будь-якого іншого використання інформації про особу (далі: обробки 

інформації про особу), повинне відповідати Конституції, якщо включає 

гарантії забезпечення зацікавленій особі можливості відслідковувати 

маршрут інформації про себе під час її обробки і домагатися дотримання 

своїх прав. Отже, правові норми повинні забезпечити схвалення зацікавленої 

сторони на обробку інформації про себе і містити визначені конкретні 

гарантії для тих окремих випадків, коли обробка інформації може 

здійснюватися без згоди зацікавленої особи (можливо, навіть без 

повідомлення її про це). Дані правові норми, покликані контролювати 

дотримання гарантій, повинні ввести маршрут інформації в розумні межі. 

Сувора відповідність меті, що зазначена законодавцем, є умовою й 

одночасно найважливішою гарантією реалізації права на інформаційне 

самовизначення. Це означає, що інформація про особу може оброблятися 

винятково з визначеною і встановленою законом метою. Кожна окрема стадія 

обробки інформації повинна відповідати офіційно проголошеній і спочатку 

затвердженій меті. 

Зацікавлена особа має бути сповіщена про мету обробки інформації 

таким чином, щоб вона могла судити про вплив обробки інформації на її 
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особисті права і приймати обґрунтовані рішення щодо надання інформації 

про себе; більше того, ця особа повинна мати можливість захисту своїх прав, 

якщо використання інформації про неї відхиляється від спочатку визначеної 

мети. За цією ж причиною зацікавлена особа повинна сповіщатися про будь-

які зміни щодо мети обробки інформації про неї. Обробка інформації з новою 

метою без схвалення зацікавленої особи є законною тільки в тому випадку, 

якщо вона явно дозволена законом стосовно відповідної інформації і 

конкретного суб’єкта обробки інформації. З принципу суворої відповідності 

зазначеної законодавцем мети випливає також, що збір і збереження 

інформації без визначеної мети, «з метою збереження», для неуточненого 

використання надалі, є неконституційним [2]. 
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~РЕЄСТРАЦІЯ І ПРОПИСКА ~ 

 

20 січня 1997 року уряд затвердив Концепцію створення Єдиної 

державної автоматизованої паспортної системи. Цією Концепцією було 

визначено шляхи, методи і засоби створення Єдиної державної  

автоматизованої  паспортної системи як найважливішої складової частини 

Державного реєстру населення, підходи до формування загальної системи 

обліку громадян та їх документування із запровадженням єдиних документів, 

що посвідчують особу громадянина України – паспортів [1]. 

При цьому акцентувалося на тому, що облік громадян буде побудовано 

не за існуючим дозвільним принципом – пропискою, а за принципом 

реєстрації громадян за обраним за власним бажанням місцем постійного 

проживання.  

Слід одразу ж зауважити, що останній аргумент був лише 

декларативною заявою і не мав нічого спільного з дійсністю. Але ця 

декларація стала основою для рішення Конституційного Суду України (далі – 

КСУ) у «справі щодо прописки» [2]. 

http://khpg.org/ru/index.php?id=1084703792
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Головним з них у конституційному поданні було зазначено дозвільний 

характер прописки, що випливає начебто з відповідних положень 

оскаржуваних актів.  

Водночас наявність слів «прописка, виписка» у оскаржуваному 

Положенні про паспортну службу органів внутрішніх справ сама по собі не 

може свідчити про дозвільний характер прописки. 

Аргументація Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001 р. 

№ 15-рп/2001, наслідком якої стала заміна прописки громадян їх 

реєстрацією, заснована на фальсифікації фактів. Запровадження реєстрації 

громадян декларувалось як умова реалізації конституційного права на 

свободу пересування і вільний вибір місця проживання, але насправді було 

основою для формування єдиного державного реєстру фізичних осіб з 

невизначеним обсягом інформації і базувалося на присвоєнні кожній людині 

від народження особистого (персонального) номеру, що використовується в 

усіх інформаційних системах, що містять інформацію про особу. 

Спочатку ж інститут прописки необхідно було виставити як спадщину 

тоталітарного режиму, після чого урочисто, і – що важливо – назавжди 

скасувати. Що й було зроблено рішенням КСУ у справі щодо прописки. 

Адже рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає. А реєстрації 

потрібно було приписати характер чогось нового, демократичного, 

прогресивного, у будь-якому випадку позитивного. І як вище було зазначено, 

наголошувалося на тому, що реєстрація відбуватиметься за обраним за 

власним бажанням місцем постійного проживання, а не за дозвільним 

принципом – пропискою.   

Слід наголосити, що Система, заснована на фальсифікаціях, не може 

бути справедливою принципово. За її допомогою неможливо побудувати що-

небудь добре (наприклад, таке, що підтверджує дієвість статей 3, 22 

Конституції України). Навпаки, така Система буде примушувати погодитися 

зі своїми правилами і поставить можливість реалізації конституційно 

гарантованих прав і свобод людини у пряму залежність від такої згоди.   

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання» спрямований насправді не на реалізацію конституційно 

гарантованого права особи на свободу пересування, а на встановлення умови 

реалізації цього права, тобто реєстрації на основі персонального номеру, 

який є єдиним з податковим номером фізичної особи.  

Наявна тенденція поставлення самої можливості реалізації в Україні 

права на свободу пересування у пряму залежність від наявності у особи 

машинозчитуваного ідентифікаційного документа, а права на вільний вибір 

місця проживання особи – у залежність від наявності інформації про неї в 

Єдиному державному демографічному реєстрі [3]. 
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~ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ~ 

 

Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу 

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

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, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя [1]. 

Проблемам захисту права на вільне вираження поглядів присвячено 

Доповідь спеціального доповідача ООН щодо заохочення і захисту права на 

свободу поглядів та їх вільне вираження [2]. 

Право на недоторканність приватного життя часто розуміється як одна з 

базових умов реалізації свободи вираження поглядів. Надмірне втручання в 

приватність може як прямо, так і непрямо обмежувати вільний розвиток ідей 

та вільний обмін ними. Наприклад, обмеження на анонімність при передачі 

повідомлень здійснюють негативний вплив на потерпілих від усіх форм 

насильства і посягань, які можуть не надавати відповідну інформацію, 

побоюючись подвійної віктимізації (п. 24). 

У цьому відношенні в статті 17 Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права прямо згадується про захист від втручання у «таємницю 

кореспонденції» - термін, який має тлумачитись як такий, що охоплює всі 

види комунікації як в онлайн-, так і в офлайн-режимі.  

Комітет з прав людини проаналізував зміст права на недоторканність 

особистого життя у своєму зауваженні загального порядку № 16 (1988 рік), 
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згідно з яким мета статті 17 полягає у захисті приватних осіб від будь-якого 

незаконного або свавільного втручання в їх приватне життя, включаючи 

сімейне життя, житло або таємницю кореспонденції, а національна правова 

основа має забезпечувати захист цього права. Вказане положення накладає 

особливі зобов’язання, що відносяться до захисту приватного життя у сфері 

комунікацій, підкреслюючи, що:  

- кореспонденція повинна доставлятися адресатові без перехоплення, не 

розкриватися або прочитуватися так чи інакше;  

- має бути заборонене електронне або інше спостереження, 

перехоплення телефонних чи інших повідомлень, прослуховування і запис 

телефонних розмов. 

У даному зауваженні загального порядку також зазначається, що 

«законом мають бут врегульовані збір та зберігання особистої інформації 

державною владою або приватними особами в комп’ютерах, банках даних чи 

якось інакше». 

На момент прийняття даного зауваження розуміння впливу досягнень в 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій на право на недоторканність 

особистого життя було досить слабким (п. 25). 

У своєму зауваженні загального порядку № 34 (2011 рік) про право на 

свободу вираження поглядів Комітет з прав людини зазначив, що держави-

учасниці (Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) повинні 

враховувати істотний ступінь, в якому прогрес в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій змінив комунікаційну практику. Комітет також 

закликав держави-учасниці вжити усіх необхідних заходів для укріплення 

незалежності цих нових засобів масової інформації. У цьому ж зауваженні 

аналізується зв'язок між захистом особистого життя і свободою вираження 

поглядів та рекомендується, щоб держави-учасниці поважали елемент права 

на свободу вираження поглядів, який включає в себе обмежені привілеї 

журналістів не розкривати джерела інформації (п. 26). 

Є також протиріччя між правом на недоторканність особистого життя і 

правом на свободу вираження поглядів, зокрема, коли інформація, яка 

розглядається як персональна, поширюється через засоби масової інформації. 

У цьому сенсі у статті 19 (3) передбачаються обмеження на свободу 

вираження поглядів та інформації для захисту прав інших осіб. 

Разом із тим, за аналогією з усіма допустимими обмеженнями права на 

свободу вираження поглядів, в даному випадку є необхідним суворе 

дотримання принципу співмірності, оскільки в іншому разі є небезпека 

порушення свободи вираження поглядів.  

Міжнародна практика на регіональному рівні показує, що у разі 

виникнення конфлікту між недоторканністю приватного життя і свободою 

вираження поглядів слід посилатися на суспільний інтерес у відповідних 

питаннях (п. 27). 
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~ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ~ 

 

У відповідності до Стратегії розвитку інформаційного суспільства 

електронною послугою є послуга, надана громадянам та організаціям в 

електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій [1]. 

Ключовим елементом побудови системи електронного урядування є 

запровадження адміністративних послуг з використанням можливостей 

глобальної мережі Інтернет. Наприкінці 2016 року урядом з цією метою було 

схвалено Концепцію розвитку системи електронних послуг в Україні [2]. 

Громадянам за допомогою системи «Електронний уряд» органи 

публічної влади надаватимуть так звані інформаційні та інші послуги. 

У наказі Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 

15.08.2003 р. № 149 під інформаційними послугами розуміються державні 

(адміністративні) послуги, які надаються в електронній формі [3]. При цьому 

під державними (адміністративними) послугами розуміються послуги, 

обов'язковість отримання яких установлюється законодавством та які 

надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, 

створеними ними установами та організаціями, що утримуються за рахунок 

коштів відповідних бюджетів. Надання цих послуг безпосередньо пов’язане з 

виконанням основних функцій та завдань органом влади. 

Очевидно, що усі зазначені «послуги» пов’язані із запровадженням 

електронних ідентифікаційних документів (платіжних карток, соціальних 

карток, електронних паспортів, електронних студентських та учнівських 

квитків).  

Нам нав’язують систему суспільного устрою, в якій саме за допомогою 

таких документів ми зможемо реалізувати свої права і свободи (у т.ч. 

конституційно гарантовані). Спочатку їх запроваджують як альтернативу 
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нині дійсним паперовим документам. Але черговим етапом буде визнання 

паперових документів недійсними, такими, що не відповідають міжнародним 

стандартам.  

Зазначені вище (а вже на сьогодні й численні інші) нормативно-правові 

акти створюють передумови для розвитку і, нарешті, побудови 

безготівкового суспільства, в якому людина має права лише за умови 

наявності в неї пластикової картки з внесеними у машинозчитувану зону 

такого документа персональними даними. А також коли до єдиної державної  

бази даних –  а це є обов’язковою умовою – внесено всю персональну 

інформацію про дану конкретну людину. 

Але для отримання електронного документа людина має бути 

пронумерована. Починаючи з народження, кожному громадянину України 

присвоюється персональний номер, який не змінюється до його смерті, є 

довічним. Із цим номером пов’язана уся його особиста інформація, 

зафіксована в інформаційних системах держави. Цей номер є аналогічним 

тому, який присвоюється великій рогатій худобі та іншим свійським 

тваринам (згідно Закону України від 04.06.2009 р. № 1445-VІ «Про 

реєстрацію та ідентифікацію тварин»). 

Проведений аналіз нормативно-правових актів України у сфері надання 

адміністративних послуг свідчить про те, що фактично жодної послуги з боку 

держави громадяни України не можуть отримати без довідки про присвоєння 

їм ідентифікаційного номеру (нинішня назва – реєстраційний номер 

облікової картки платника податків). 

Яскравим прикладом вищезазначеного є запровадження «Картки 

киянина» у відповідності з нормативно-правовими актами Київської міської 

державної адміністрації. За допомогою такої картки громадяни можуть в 

електронному вигляді здійснювати і плату за проїзд у метрополітені, і 

сплачувати житлово-комунальні послуги, і отримувати знижку у аптеках та 

деяких магазинах і т. ін. 

Але для оформлення «Картки киянина» громадянин обов’язково подає – 

з пакетом документів – довідку про присвоєння йому ідентифікаційного  

номеру. У подальшому в інформаційно-телекомунікаційній системі «Картка 

киянина» цей номер іменується як соціальний номер.   

Отже, постає проблема використання у процесі надання адміністративних 

послуг в електронному вигляді у якості наскрізного ідентифікатора особистості 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, що створює реальну 

небезпеку і для права громадян на невтручання в їх особисте і сімейне життя, і 

для інформаційної безпеки держави взагалі [4]. 
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~АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ ~ 

 

Прийняття 2 липня 2015 року Закону України «Про Національну 

поліцію» обумовило виникнення нового державного органу – Національної 

поліції, службу в якій проходять поліцейські. У зв’язку з цим ключовим 

питанням адміністративно-правової діяльності новоствореної інституції є 

визначення правового статусу її працівників.  

Слово «status», у буквальному перекладі означає «становище» [1, с. 

545].  За допомогою даного поняття у Давньому Римі позначалося соціальне 

становища особи у суспільстві, що свідчило про обсяг її правоздатності.  

У науці адміністративного права адміністративно-правовий статус 

визначається як система обов’язків, прав і повноважень як окремих органів 

державного управління, так і відповідних посадових осіб, щодо яких 

законами або нормативними правовими актами такі обов’язки, права і 

повноваження визначаються. Отже основу адміністративно-правового 

статусу особи становлять її адміністративні права та обов’язки, які мають 

бути обов’язково закріплені в нормах законодавства. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» (далі – 

Закон), Національна поліція України – це центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [2].  

Працівники поліції виконують управлінські та правоохоронні функції, 

мають відмінний від інших службовців правовий статус, здійснюють від 

імені і за дорученням держави виконавчо-розпорядчі повноваження 

правоохоронного характеру. Окрім того, вони вступають у правові 
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відносини, не лише всередині поліцейської структури, а й зовні, тобто 

вступають у відносини з громадянами, іншими державними та недержавними 

органами. Разом з тим, вони можуть застосувати заходи примусового 

характеру, необхідні для виконання законних вимог. Отже, працівники 

поліції наділяються державно-владними повноваженнями. 

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 

поліцейського, проходить службу на відповідних посадах в поліції і якому 

присвоєно спеціальне звання поліції (ст. 17 Закону).  

Аналізуючи законодавство до структурних елементів правового 

статусу працівника поліції можна віднести:  

1) порядок зайняття посади працівника поліції, кваліфікаційні вимоги 

до кандидата на відповідну посаду;  

2) принципи та гарантії проходження служби на посаді працівника 

поліції;  

3) повноваження, функції та юридична відповідальність працівника 

поліції;  

4) підстави звільнення з посади працівника поліції.  

Працівник поліції, як посадова особа правоохоронного органу, 

наділяється широким колом повноважень в сфері реалізації державної 

правоохоронної функції. У зв’язку з цим можна стверджувати, що працівник 

поліції має спеціальний адміністративно-правовий статус, що є похідним від 

статусу Національної поліції як органу виконавчої влади. Іншими словами – 

статус зобов’язує суб’єкта владних повноважень виконувати функції за 

допомогою та в межах наявних повноважень. 

До загальних повноважень належать:  

1) здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої 

на запобігання вчиненню правопорушень;  

2) виявлення причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних 

та адміністративних правопорушень, вжиття у межах своєї компетенції 

заходів для їх усунення;  

3) вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних 

правопорушень;  

4) вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 

фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення;  

5) вжиття інших поліцейських заходів  

В свою чергу, функціями поліцейського є:  

1) професійне виконання своїх службових обов’язків відповідно до 

вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, 

наказів керівництва;  

2) надання невідкладної, зокрема, домедичної і медичної, допомоги 

особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а 
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також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному 

для їхнього життя чи здоров’я;  

3) здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень 

у межах визначеної підслідності;  

4) здійснення заходів з контролю за місцезнаходженням осіб, які в 

установленому законом порядку зобов’язані носити електронні засоби 

контролю; 

5) розшук осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, 

визначених законом; у межах повноважень, передбачених законом, 

організація та провадження оперативно-розшукової діяльності, тощо. 

При цьому пріоритетним для працівник поліції повинно залишатися 

служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини та 

громадянина. 

Працівник поліції несе юридичну відповідальність, в тому числі 

дисциплінарну, у порядку та з підстав, визначених відповідним 

законодавством. 

Таким чином, чітке визначення адміністративно-правового статусу 

поліцейського має важливе практичне та науково-теоретичне значення яке: 

1) характеризує працівника поліції як учасника адміністративних 

правовідносин та, відповідно, як суб’єкта державно-владних повноважень. 

Зокрема, відповідно до ч. 1-2 ст. 62 Закону визначено, що поліцейський під 

час виконання покладених на поліцію повноважень є представником 

держави. Законні вимоги поліцейського є обов’язковими для виконання всіма 

фізичними та юридичними особами;  

2) визначає межі державно-владних повноважень працівника поліції, 

що викладені у змісті ч. 2-4 ст. 7 Закону, відповідно до якої обмеження прав і 

свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, 

визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в 

обсязі, необхідному для виконання завдань поліції; 

3) обумовлює становище в адміністративних правовідносинах з іншими 

учасниками. Так, відповідно до ч. 4 ст. 81 Закону, громадянам, прийнятим на 

службу в поліції, присвоюється спеціальні звання. Перебування 

поліцейського на посаді (в залежності від складу, до якого вона відноситься) 

обумовлює його становище по відношенню до інших співробітників поліції; 

4) дозволяє відмежувати положення працівника поліції як суб’єкта 

адміністративних правовідносин від правового становища в інших 

правовідносинах.  
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У даній статті досліджується поняття й зміст патронату над дітьми, 

порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя. 
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вихователя, дитина.   

На даний час державна політика у сфері захисту прав дітей перебуває у 

стані реформування інтернатних закладів та пошуку альтернативних форм 

влаштування дітей. Зокрема, однією із таких форм є патронат над дітьми. 

Патронатна форма виховання дітей визначається главою 20 Сімейного 

кодексу України та прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 

16 березня 2017 року №148 «Деякі питання здійснення патронату над 

дитиною»,   як  тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї 

патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або 

іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Актуальність теми полягає в тому, що даний інститут є порівняно новим у 

законодавстві і потребує ретельного засвоєння на теренах України. 

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та 

реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання 

дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних 

життєвих обставин. 

Метою цієї послуги є забезпечення права на виховання в сімейному 

середовищі дитини, яка через складні життєві обставини не може проживати 

разом зі своїми біологічними батьками або іншими законними 

представниками, надання комплексу послуг у відповідності до найкращих 

інтересів дитини в період подолання її сім’єю таких обставин або пошук 

найбільш оптимальної форми влаштування дитини. 

  Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів 

повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує 

обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.  

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає 

послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. 

  До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані 

тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які 

виховувалися в одній сім’ї. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може 

перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обґрунтовують 
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необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його 

продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя не може перевищувати шість місяців [1]. 

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має 

позитивний досвід виховання дітей, відповідні житлові умови для надання 

послуг з догляду виховання та соціальної реабілітації дитини в своєму 

помешканні, добровільного помічника з числа повнолітніх членів сім’ї (далі 

– помічник патронатного вихователя). Патронатний вихователь не може 

поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами 

діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про 

патронат над дитиною. 

Не можуть бути патронатними вихователями особи:  

- визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено 

дієздатними;  

-  позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;  

- звільнені від повноважень опікуна, піклувальника в разі неви- 

конання покладених на них обов'язків;  

-  поведінка та інтереси яких суперечать інтересам прийомної дитини;  

- які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо 

виховання дітей;  

- які проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, що мають 

розлади здоров'я, які можуть негативно вплинути на здоров'я прийомної 

дитини. Спеціальним законодавством можуть бути передбачені додаткові 

обмеження щодо особи патронатного вихователя [4, с. 336]. 

Стаття 253 СК України не встановлює особливих вимог щодо форми 

договору. Тобто це означає, що достатньо письмового викладу його умов, 

підпису сторін та відповідної печатки органу опіки та піклування. 

Договір укладається між органом опіки і піклування за місцем 

проживання дитини і патронатного вихователя. Підставою для укладання 

такого договору є заява осіб, які виявили бажання взяти дитину на 

виховання, з проханням передати їм на виховання конкретну дитину, яка 

подається в орган опіки та піклування за місцем проживання дитини. Для 

передання дитини в сім'ю патронатного вихователя необхідна згода цієї 

дитини, якщо вона в змозі її висловити [3, ст. 253]. 

Стаття 255 СК України визначає обов'язки патронатного вихователя, а 

саме: 

-  забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо; 

- створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного 

розвитку; 

- співпрацювати з батьками, іншими законними представниками 

дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, 

визначені органом опіки та піклування; 
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- забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про 

патронат над дитиною; 

- сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними 

представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені 

батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з 

дитиною [3, ст. 255]. 

На передачу дитини у сім’ю патронатного вихователя потрібна згода 

дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити. Згода дитини 

з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у 

присутності патронатного вихователя і представника органу опіки та 

піклування, про що складається відповідний документ. За загальним 

правилом, вихованці проживають і виховуються у в сім'ї патронатного 

вихователя до досягнення 18-річного віку, однак у разі продовження 

навчання у професійно-технічному або вищому навчальному закладі I-IV 

рівнів акредитації, вони залишаються в сім'ї до закінчення навчання. За 

вихованцями зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, 

а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони 

мали до влаштування в сім'ю патронатного вихователя. Діти мають право 

підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім 

випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та 

моральному вихованню.  

Договір про патронат припиняється у разі:  

- вибуття останньої дитини-вихованця з сім'ї патронатного вихователя 

у звязку з досягненням нею повноліття або закінчення навчання; 

- відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла 14 років. До 

призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, 

навчальному закладові, закладові охорони здоров’я або соціального захисту 

вихователь, який відмовився від договору, зобов’язаний піклуватися про 

дитину. 

- його розірвання за згодою сторін або за рішенням суду в разі 

невиконання вихователем своїх обов’язків або якщо між ним та дитиною 

склалися стосу [4, с. 337]. 

  Оплата послуг патронатного вихователя планується в розмірі 5 

прожиткових мінімумів працездатних осіб на місяць. У разі перебування в 

сім’ї патронатного вихователя дітей віком до 1 року, дитини з інвалідністю, 

малолітньої чи неповнолітньої вагітної, ВІЛ-інфікованої дитини та одночасно 

двох і більше дітей розмір грошового забезпечення збільшується на 10 

відсотків за кожну дитину та підставу, але сумарно – не більше ніж на 50 

відсотків. Також призначається та виплачується соціальна допомога на 

дитину, розмір якої становить 2 прожиткові мінімуми для дітей відповідного 

віку на місяць [2]. 

Отже, патронат над дітьми набуває ще більшої актуальності, 

враховуючи нинішню ситуацію в Україні. На сьогоднішній день цей інститут 
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достатньо добре закріпився в Україні, але все таки потребує більш 

ретельного засвоєння.  
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У даній статті здійснюється аналіз процесуальних та матеріальних 

питань українського законодавства з приводу батьківства та материнства, а 

саме, їх оспорювання та реалізацію прав дитини в контексті даних питань. 
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Материнство з давніх часів вважається одним із найважливіших 

періодів людського життя та має надзвичайно сильний психологічний вплив 

на людину. Саме в цей час закладаються основні цінності, порядок 

світогляду та формується людський характер. 

Проте все не завжди так просто. Інколи життя дитини ускладнюється 

певними бюрократичними процедурами, необхідність в здійсненні яких 

виникає внаслідок різноманітних життєвих обставин. 

Так, дані ситуації досліджувались свого часу Красицькою Л. В., 

Ганкевич О. М., Супрун Т. С., Трипульським Г. Я.. Вони розглянули це 

питання з різних точок зору, завдяки чому воно є достатньою мірою 

роз’яснене. 

Інститут сім`ї для України завжди був неоціненним. На ньому 

будувалось і росло суспільство, основні цінності закладались саме всередині 

родини. Але в нинішній час ми стикаємось з кризою в сімейних 

правовідносинах, що призводить до все частішого звернення до суду з метою 

вирішення таких проблем. 
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Актуальність даної проблеми в сучасному світі пов’язана з соціальною 

значимістю оспорювання батьківства (материнства) та впливом цього 

процесу на права та інтереси дітей. Не менш важливими є і процесуальні 

наслідки цих дій – порядок стягнення аліментів, вирішення питання 

подальшого проживання дітей, розподіл майна тощо та як саме це 

регламентує законодавець. 

Метою цієї статті виступає комплексне дослідження правовідносин, що 

виникають у зв’язку з оспорюванням батьківства (материнства), а також їх 

роль у реалізації прав та свобод дітей в контексті даного процесу. 

В Сімейному кодексі визначаються декілька шляхів підтвердження 

кровного зв'язку між матір`ю та дитиною. Це, наприклад: 

- визнання (ст. 131, ч. 2 ст. 139 СК України); 

- встановлення факту материнства (ст. 132 СК України); 

- оспорювання (ч. 1 ст. 139 СК України). [1; 3] 

Такі процедури є необхідними, оскільки існують різні непередбачувані 

життєві ситуації. Кожен із зазначених способів має свої особливості та 

застосовується різних ситуаціях. На практиці можна стикнутись з тим, що 

один безпідставно замінюється іншим. 

Стосовно визнання можна вказати, що воно здійснюється в двох 

випадках: якщо запис про матір дитини було вчинено органом опіки та 

піклування, оскільки батьки дитини були невідомі (ст.. 131 СК України) та 

якщо матір`ю дитини було записано іншу жінку з невідомих причин (ч. 2 ст. 

139 СК України). В першому випадку визнання здійснюється в порядку 

окремого провадження, в другому – в позовному провадженні. [3; с.114] 

Встановлення ж факту материнства можливе за наявності певних 

обставин. Наприклад, якщо жінка, котра вважала себе матір`ю дитини, 

померла; запис про матір у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно 

до ч. 2 ст. 135 СК України; така заява може бути подана батьком, 

піклувальником, опікуном, особою, яка утримує та виховує дитину, а також 

самою дитиною, що досягла повноліття. 

Оспорювання батьківства (материнства) – це невизнання особою 

реєстрації себе батьком (матір`ю) дитини. Для того, щоб така процедура була 

можливою необхідно: позивачем у справі буде жінка, яка записана матір`ю 

дитини в актовому записі про народження дитини, але насправді матір`ю 

вона не є; наявність актового запису про народження дитини; на зазначені 

вимоги не поширюється строк позовної давності. [3; с.114] 

Існують й винятки, коли оспорити батьківство (материнство) 

неможливо з об`єктивних причин. Враховуючи нинішні досягнення в сфері 

науки, потрібно пам’ятати, що оспорювання материнства не є можливим у 

випадку перенесення ембріона людини, зачатого подружжям, в результаті 

допоміжних репродуктивних технологій (сурогатне материнство); у разі 

перенесення в організм жінки ембріона людини, зачатого її чоловіком та 

іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних 

технологій (імплантація ембріона). Тобто, важливим фактором для визнання 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

287 
 

материнства є народження дитини саме в закладі охорони здоров`я, оскільки 

в такому випадку будуть свідки, спроможні підтвердити факт народження 

дитини саме цією жінкою. 

Говорячи ж про оспорювання батьківства, то в цьому випадку 

звертатись варто до ст.. 122, 124 та 126 СК України з вказівкою про те, що 

потрібно виключити його з актового запису як батька дитини. Такій особі 

необхідно довести відсутність кровної спорідненості між нею та дитиною, 

батьком якої на законних підставах її було записано. Тобто, в цьому разі, 

тягар доказування лягає на особу, що доводить відсутність спорідненості. 

Сімейний кодекс закріплює такі групи чоловіків, що можуть 

оспорювати батьківство: 

1) той, хто перебував у шлюбі з матір`ю дитини на момент зачаття 

чи народження; 

2) той, хто перебував у попередньому шлюбі з матір`ю дитини, яка 

народилась після реєстрації шлюбу матері з іншою особою (повторна 

реєстрація); 

3) той, хто не перебував у шлюбі з матір`ю дитини, але добровільно 

визнав своє батьківство. 

Для вирішення питання батьківства (материнства) сучасна наука дає 

можливість проведення експертиз. У випадку з встановленням материнства 

це можуть бути біологічні, гінекологічні, імунологічні, молекулярно-

генетичні експертизи. Кожна з них призначається в окремому випадку та має 

власну специфіку проведення. 

Процесуальна сторона таких ситуацій має свої особливості, в числі 

яких і те, що вказується ст.109 ЦПК: «У разі ухилення учасника справи від 

подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в 

експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від 

того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має 

значення, може визнати факт, для з’ясування якого експертиза була 

призначена, або відмовити у його визнанні». [3; 4] 

Важливо відзначити, що рішення суду може бути постановлене лише в 

межах заявлених позовних вимог – у даному разі про виключення відомостей 

про особу як батька дитини з актового запису про народження дитини. Тому 

якщо позов був поданий особою, яка записана батьком дитини, суд не може 

встановлювати, хто є справжнім батьком дитини, оскільки це виходить за 

межі позовних вимог. 

Отже, оспорювання батьківства (материнства) є доволі широкою 

категорією справ, з якою суди України стикаються часто. Це пов’язано як з 

неуважністю працівників РАЦС, так і з помилками чи цілеспрямованими 

діями чоловіків та жінок. В теорії це питання розглядається більш широко, 

аніж в законодавстві, тому варто внести деякі зміни в відповідні нормативні 

акти, такі як Сімейний кодекс, аби розширити процедурні положення 

проведення оспорювання. 
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~ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ~ 

 

В даній статі досліджується питання щодо особливостей доказів та 

доказування в цивільному процесі України. 

Ключові слова:  судове доказування, докази, засоби доказування, суб'єкти 

доказування, предмет доказування, оцінка доказів, забезпечення доказів. 

 Будь-який цивільний процес базується на процесі доказів та 

доказування, що неодмінно позначається на остаточному результаті — 

рішенні суду. Питання пов’язане з доказами і доказуванням стає у центрі 

усього цивільного процесу, адже в ньому вирішаються 

спірні правовідносини, або факти, які мають юридичне значення. Тобто суд 

повинен здійснювати реальну діяльність, яка приноситиме результат. Цей 

результат можливий лише за всесторонньо та законно вивченими фактами по 

справі, які підтверджуються доказами. Тому питання доказів і доказування у 

цивільному судочинстві є дуже актуальним питання і залишатиметься таким 

завжди, бо способи доказування змінюються з досягненнями науки та 

техніки. 

 Судове доказування - це діяльність учасників процесу при 

визначальній ролі суду по наданню, збиранню, дослідженню і оцінці доказів з 

метою встановлення з їх допомогою обставин цивільної справи. Доказування 

є єдиним шляхом судового встановлення фактичних обставин справи і 

передує акту застосування в судовому рішенні норм матеріального права, 

висновку суду про наявність прав і обов'язків у сторін. [1, 164] 

 Відповідно до ст.76 ЦПК докази  є будь-які дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують 

вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають 

значення для вирішення справи [2] 

http://ua-referat.com/Цивільний_процес
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Доказування
http://ua-referat.com/Правовідносини
http://ua-referat.com/Науки
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 Законом строго регламентована процесуальна форма, в якій ці дані 

можуть бути отримані. Вони встановлюються на підставі засобів дока-

зування: 

1. Показань свідків — це  повідомлення про відомі йому обставини, 

які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може 

назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини. 

2. Письмових доказів — це  будь-які документи, акти, довідки, 

листування службового або особистого характеру або витяги з них, що 

містять відомості про обставини, які мають значення для справи. Письмові 

докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового 

доказу, суд заклопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право 

вимагати подання оригіналу. 

3. Речові докази — це предмети матеріального світу, які своїм 

існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими 

ознаками дають змогу встановити обставини, що мають значення для справи. 

4. Електронні докази. За новим ЦПК України електронними 

доказами є   інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про 

обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в 

тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, 

відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та 

голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній 

формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях 

(картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного 

копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому 

числі в мережі Інтернет). 

5. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом 

досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на 

питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному 

законодавством. 

   Сторонами в цивільному судочинстві виступають суб'єкти суспільних 

відносин, які лежать в основі виниклої суперечки, що підлягає вирішенню 

судом. Будучи учасниками даних відносин, позивач і відповідач, а також інші 

особи, які відстоюють свої інтереси в процесі, мають певну інформацію, 

знають про існування або відсутність фактів, які є значущими для вирішення 

справи. 

 Положення, що характеризують пояснення сторін, можна застосувати й 

до третіх осіб, і до заявників по непозовних справах. 

Особливостями пояснень сторін як засоби доказування, виходячи з аналізу 

спеціальної літератури, є: юридична зацікавленість у результаті справи; 

наявність прав і обов'язків по доведенню. 

 Сторони одночасно є і особами, від дій яких залежить виникнення, рух 

і закінчення процесу, і носіями доказової інформації. 

 У поясненнях сторін виділяють: повідомлення, відомості про факти, 

тобто докази; волевиявлення; судження про юридичну кваліфікацію 
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правовідносин; мотиви, аргументи, за допомогою яких кожна сторона 

висвітлює фактичні обставини у вигідному для себе аспекті; вираз емоцій, 

настроїв. 

 Доказова доказова діяльність повинна відповідати загальним 

принципам процесу (змагальність, безпосередність і т.д.) і деталізується на 

всіх стадіях процесу. 

 Кожна дія суду або осіб, які беруть участь у справі, по збиранню, 

дослідженню чи оцінці доказів підпорядковується процесуальним правилам. 

Серед цих правил особливе місце займають загальні правила доведення: 

а) належність доказів; 

б) допустимість доказів; 

в) розподіл обов'язків по доведенню. 

 Правило належності зобов'язує суд приймати в процесі тільки ті з 

доказів, що надаються, які мають значення для справи, тобто відносяться до 

справи. Доказ тоді має значення для справи, коли воно може мати зв'язку з 

шуканими фактами, що входять до предмету доказування. 

 Завдання суду полягає в тому, щоб залучити до справи всі необхідні, що 

мають значення для справи докази і одночасно не допустити захаращення 

його матеріалами і фактичними даними, які до справи не відносяться. 

Правило належності тісно пов'язане з предметом доведення. 

 До складу предмета доказування повинні включатися лише такі факти і 

обставини, які мають значення для справи, тоестьпозволяютнаіхосно-ве 

вирішити суперечку, встановити необхідний факт і т.д., 

 Правило належності зобов'язує суд з'ясувати і досліджувати все 

відноситься до справи факти і обставини. Повнота матеріалів справи 

дозволяє уникнути помилок при обґрунтуванні судового рішення. 

 Одночасно потрібно мати на увазі, що засобів доказування відповідних 

фактів може бути дуже багато: 

- свідками нещасного випадку на вулиці може бути кілька десятків людей; 

- велике число людей може дати свідчення про взаємини між батьками (при 

вирішенні спору про передачу дитини на виховання від одного батька до 

іншого) і т.д. [3] 

 Одним з останніх елементів доказування, що застосовується для 

досягнення правильних знань у судовій справі, є оцінка доказів. Правильна 

оцінка судом доказів має велике значення для винесення законного та 

обґрунтованого рішення у справі. Оцінка судових доказів — це не лише 

логічна операція, але й складовий елемент всього процесу доказування, що 

врегульований нормами процесуального права. Оцінка доказів — це, 

насамперед, психічна діяльність суб'єктів пізнання, що відбувається у 

логічних формах і містить в собі такі основні етапи, як: постановка завдання, 

процес його вирішення та підсумок, результат рішення. 

 Елементами процесуальної форми оцінки доказів є: 

 а) сукупність процесуальних вимог, що пред'являються до розумової 

діяльності з оцінки доказів; 
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б) процес реалізації цих вимог в ході розумової діяльності суддів з оцінки 

доказів; 

в) процесуальний результат, що знаходить своє відображення у судовому 

рішенні. 

Отже, оцінка доказів — це психічна діяльність суб'єктів пізнання, що 

відбувається в логічній та процесуальній формах, щодо визначення якостей 

та властивостей доказів під час розгляду та вирішення конкретних судових 

справ.[4] 

 Забезпечення доказів – це  оперативне закріплення у встановленому 

цивільним процесуальним законом порядку відомостей про факти, яке 

вчиняється суддею з метою використання їх як докази при розгляді та 

вирішенні цивільних справ у суці. Забезпечення доказів у жодному випадку 

не можна ототожнювати із їх дослідженням або оцінкою. 

 Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення 

експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх 

місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання 

вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути 

застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. ( ст.116) [2] 

 Забезпечення доказів проводиться для закріплення процесуальним 

шляхом фактичних даних для їх подальшого використання в суді або в інших 

органах в якості доказів. 

 Посилаючись на усе вище викладене можна зробити висновок, що 

інститут доказування в цивільному процесі - складний та спірний для 

української правової науки.  Судове доказування є найважливішою судовою 

категорією, без точного й однакового визначення якої неможлива оцінка 

правосуддя і його результатів. Докази визначаються як засоби, за допомогою 

яких, перш за все, сторони переконують суд в обгрунтованості своїх вимог або 

заперечень. Обгрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені 

обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду 

про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, 

відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, 

дослідженими в судовому засіданні. Оцінка доказів має внутрішню (логічну) і 

зовнішню (правову) сторони і полягає у встановленні таких властивостей, як 

належність, допустимість, достовірність, їх достатність для обґрунтування 

висновків у справі і про наявність взаємозв'язку доказів між собою. 
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~ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ І 
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ВЛАСНОСТІ ~ 

  

  В даній роботі охарактеризовано особливості правового статусу  

адвоката і патентного повіреного, переваги та недоліки в законодавчому 

регулюванні її діяльності. Розроблено теоретично обґрунтовані рекомендації 

щодо ліквідації прогалин в законодавстві що стосується діяльності адвоката і 

патентного повіреного. 

 Ключові слова:  відносини представництва, цивільне право, право 

інтелектуальної власності, представник, адвокат, патентний, повірений . 

  Представники в сфері інтелектуальної власності можуть бути 

фізичні(дієздатні) та юридичні особи, такі як:   

- будь-яка дієздатна особа ,якій надані відповідні повноваження на здійснення 

представницької діяльності; 

- професійний представник – будь-яка уповноважена довірителем особа що 

має спеціальні знання в сфері інтелектуальної власності; 

- патентний повірений – професійний представник що надає послуги в 

інтелектуальній власності на підставі цивільно-правового договору. 

Розглянемо детальніше саме адвоката(професійного представника) 

 та патентного повіреного. Основні положення що регулюють їх діяльність 

закріплені в Цивільному кодексі України. 

  В Україні діяльність кожного патентного повіреного України 

регулюється: 

      1.«Положенням про представників у справах інтелектуальної 

власності(патентних повірених)»,затвердженим Кабінетом Міністрів України 

від 10.08.94р№545 

http://pidruchniki.com/1791040757945/pravo/tsivilniy_protses_ukrayini
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       2. Положенням «Про державний реєстр представників у справах 

інтелектуальної власності(патентних повірених)» зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України від 21.09.94р.№224/434  

       «Представництво в сфері інтелектуальної власності здійснюється 

різними особами, що надають юридичні послуги,-юристами, адвокатами, 

правовими консультантами, діяльність яких зараз не ліцензується.  

Серед цих суб’єктів слід виділити категорію юристів, діяльність яких 

врегульовано окремими нормативними актами, а, відтак, вони мають 

особливий статус. Це-адвокати, діяльність яких регулюється Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5липня2012р.,та 

патентні повірені, діяльність яких регулюється Положенням про 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених)№545 від 10 серпня 1994р.»[3c.14] 

  Відповідно до п.п. 3-5 Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності  (патентних повірених),затвердженого Постаново. 

Кабінету Міністрів України №545 від 10 серпня 1994р.,патентний повірений 

повинен бути громадянином України, який: 

    -постійно проживає в Україні; 

    - має повну вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності; 

    -має не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони 

інтелектуальної власності ; 

     -склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на 

право займатися діяльністю патентного повіреного.» 

    Так, положення розкриває права та обов’язки патентного повіреного. 

  Окрім цього, право займатися діяльністю патентного повіреного має 

особа, що внесена до Державного реєстру патентних повірених. Патентний 

повірений має свою печатку із зазначенням його прізвища та реєстраційного 

номера. Самовільне заняття діяльністю патентного повіреного-без державної 

реєстрації– категорично забороняється. 

  Не можуть бути повіреними працівники Держпатенту та установ, що 

належать до сфери його управління, а також особи, яким це заборонено 

відповідно до законодавства. 

 Згідно зі ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на 

підставах та в порядку, що передбачені цим Законом [2,с.282]. 

 Згідно зі ст. 6 адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стає роботи в галузу права 

не менше двох років, склала кваліфікований іспит, пройшла стажування (крім 

випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 «До спільних рис можна віднести такі: 

 - і адвокати, і патентні повірені є представниками вільних професій; 

 - однією з засад їхньої діяльності є незалежність; 
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 - кваліфікація, знання і практичний досвід цих спеціалістів перевірені 

об’єктивно незалежним органом і засвідчені відповідним свідоцтвом 

державного зразку; 

 - ці спеціалісти керуються не тільки нормами законодавства, а й 

правилами професійної етики, вони несуть дисциплінарну відповідальність 

за порушення своїх обов’язків.» [5, с.16 ] 

 Також і адвокати і патентні повірені діють на засадах законності, 

незалежності, верховенства права і можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної відповідальності. 

 Однак, адвокати не завжди мають право здійснювати представництво, 

зокрема представництво нерезидентів у сфері інтелектуальної власності 

можуть здійснювати тільки патентні повірені, про що вказується в багатьох 

нормативно-правових актах. 

 Є безліч законодавчих актів які регулюють статус адвоката і 

патентного повіреного, але нормативна база недосконала і має прогалини. 

 В більшості випадків поняття «представник у справах інтелектуальної 

власності» та «патентний повірений» ототожнюється. 

 Можна погодитись з думкою Ющенко І.А.  що «поняття» представник 

у справах інтелектуальної власності» і «патентний повірений» не тотожні, 

вони не адекватні, і тому вживати їх як однозначні, на думку науковця, не 

слід.» «Патентний повірений - це особливий, професійний представник, який 

має спеціальний статус. Тому ототожнювати ці поняття не можна.».»[4, 

с.331] 

 Проте, «вони обидва є кваліфікованими, професійними 

представниками, що вирізняє їх з-поміж інших представників.»[4, с.332] 

 Окрім цього Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених) не стосується всіх професійних 

представників у справах інтелектуальної власності. Проблемою є те що в 

законодавстві відсутнє конкретне визначення тих, хто може бути 

представниками в сфері інтелектуальної власності (окрім патентних 

повірених),їх права, обов’язки, підстави їх участі ,повноваження та не 

розмежовано в яких випадках і хто може представляти інтереси особи.  

Тобто на даний момент відносини представництва у сфері інтелектуальної 

власності в більшій мірі регулюються положеннями цивільного 

законодавства, що є не зовсім вірним.[5,с.14] 

  Отож, статус адвоката і патентного повіреного схожий. Патентний 

повірений спеціалізується лише на справах інтелектуальної власності , а 

адвокат може надавати послуги з будь-яких юридичних питань. Адвокати, як 

спеціалісти з процесуального права мають спеціальні знання та досвід, однак, 

можна погодитись з думкою багатьох вчених про те що професійними 

представниками лишаються все ж патентні повірені. 

  Представництво в сфері інтелектуальної власності регулюється 

спеціальним законодавством ,яке підлаштоване під всі особливості даної 

сфери. Однак, таке законодавство має безліч прогалин і неточностей, що 
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створює проблеми для вирішення тих чи інших відносин ,змушує шукати 

рішення в загальних нормах цивільного права. 

   Зокрема, в більшості випадків поняття «представник у справах 

інтелектуальної власності» та « патентний повірений» ототожнюються. 

Однак навіть в нормативних актах поняття «представник» і «патентний 

повірений» зустрічаються окремо один від одного. 

  Виходячи з цього, непогано було б  законодавчо прописати всі ці 

моменти ,створити єдиний нормативно-правовий акт, який би регулював 

відносини представництва в сфері інтелектуальної власності , або внести 

поправки до діючого Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності, тобто: 

- розмежувати поняття «професійний представник у справах 

інтелектуальної власності» та «патентний повірений»; 

- конкретизувати хто може бути представником в даній сфері, яким 

професійним вимогам він має відповідати, та в яких випадках може надавати 

свої послуги; 

- розширити та чітко розписати права, обов’язки та повноваження таких 

представників. 
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~АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ~ 

 

  В даній статті  я розкрила питання, щодо права на апеляційне оскарження 

судового рішення, висвітлила зміст апеляційного оскарження, дала 
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визначення апеляційній скарзі, визначила сторони апеляційного оскарження, 

а також з’ясувала відхилення апеляційного оскарження. 

  Ключові слова: апеляційне провадження, апеляційна скарга, суб’єкти 

апеляційного оскарження, апелятор, апелят   

 Кожен громадянин нашої країни має право звернутися до суду за захистом 

своїх прав і свобод, якщо ці права і свободи були порушені або 

порушуються, це передбачено Конституцією України. Якщо ці права і 

свободи порушуються під час винесенням рішення суду першої  інстанції, то 

громадяни мають право подати апеляційне або касаційне оскарження до суду 

вищої інстанції.  

  Згідно з пунктом 8 частини третьої статті 129 Конституції України однією з 

основних засад судочинства в Україні є забезпечення апеляційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом [2]. 

 Апеляційне оскарження – це надана законом можливість на повторний 

розгляд цивільної справи та  перевірки поставлених по ній рішень і ухвал на 

відповідність їх вимогам законності і обґрунтованості. Перегляд справи в 

апеляційному суді дозволяє виявити порушення процесуального права та 

захистити порушенні права і інтереси.  

  Відповідно до частини першої статті 292 ЦПК України сторони та інші 

особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право оскаржити 

в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або 

частково. Аналізуючи вказане положення, слід зазначити, що до осіб, які 

беруть участь у справі належать сторони, тобто позивач та відповідач, треті 

особи, які заявляють самостійні вимоги, й ті, котрі не заявляють самостійних 

вимог на предмет спору, заявник, заінтересована особа (у справах окремого 

провадження), їх представники, правонаступники зазначених осіб, органи та 

особи, яким законом надано право захищати права , свободи та інтереси 

інших осіб ( наприклад, прокурор чи Уповноважений Верховної ради) [2].  

  Сторони – це особи, які мають у справі, що розглядається судом, 

безпосередній інтерес, який ґрунтується на нормах матеріального права. 

Сторонами згідно зі статтею 30 ЦПК України можуть бути фізичні, юридичні 

особи, а також держава. 

 Основними учасниками апеляційного оскарження є дві протилежні сторони, 

які є суб’єктами спірного правовідношення або охоронюваного законом 

інтересу, що підлягає судовому розгляду. Позивач та відповідач, перш за все, 

відстоюють свої інтереси, вони вважають, що ухвалене судом першої 

інстанції рішення, завдає їм шкоди [1, c.417]. 

  Іншими суб’єктами апеляційного оскарження є треті особи, які заявляють та 

не заявляють самостійних вимог, однак в грунтованному дослідженні 

вказаної категорії не має необхідності, оскільки ЦПК України чітко окреслив 

їх права та обов’язки  статтями 34, 35, 36. Так, треті особи із самостійними 

вимогами мають у справі свій інтерес та можуть оскаржувати в апеляційному 

порядку судове рішення навіть тоді, коли таке рішення не було оскаржене 
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сторонами, якщо вони вважають, що були порушенні їх права. Треті особи, 

що не заявляють самостійних вимог на предмет спору також мають право на 

апеляційне оскарження. 

  Право оскаржувати судове рішення суду першої інстанції належить й 

представнику. Особи які можуть та не можуть бути представниками та 

відповідно їх повноваження зазначенні у статтях 38-44 ЦПК України. 

  Особа, яка подає апеляційну скаргу до суду до суду вищої інстанції, 

називається апелятором, а особа, проти якої подано апеляційну скаргу – 

апелятом [5]. 

  Апеляційна скарга – це стислий виклад своєї незгоди з посиланням на 

матеріальне та процесуальне право скарги, які на думку особи, що подає 

скаргу, порушив суд першої інстанції. Заяву про апеляційне оскарження 

рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня 

проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається 

протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 

Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути 

подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга 

на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про 

апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження подається у 

письмовій формі. До того ж вона може бути написана як від руки, так і 

надрукована. 

У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

У верхньому правому куті документа зазначається повна назва суду 

апеляційної інстанції та його юридична адреса.  

2) ім'я особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження; 

Коли мова йде про фізичну особу, то в заяві зазначаються прізвище, ім'я та 

по батькові, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі є. Якщо до суду звертається юридична особа, 

слід вказати її повну назву, код ЗКПО, ЄДРПОУ, банківські реквізити, 

поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, 

якщо такі є. 

3) рішення або ухвала, що оскаржуються. 

В тексті заяви слід вказати на дату прийняття судового рішення, номер 

справи та її назву. 

В апеляційній скарзі мають бути зазначені: 

1) ім'я осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або 

місцезнаходження; 

2) Дата подання заяви про апеляційне оскарження; 

У правовій стороні скарги вказується дата подання заяви про апеляційне 

оскарження.  

3) В чому полягає незаконність і  необґрунтованість рішення або ухвали 

(неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та  

неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, 
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внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх 

дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та неправильне 

визначення, відповідно до встановлених судом обставин, правовідносин); 

4) Нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають 

дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів 

у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом 

першої інстанції; 

5) Клопотання особи, яка подала скаргу; Апелянт має чітко обрати один з 

перерахованих способів у ЦПК України для захисту свого права судом 

апеляційної інстанції, передбачених ст. 307 ЦПК України. 

6) Перелік документів та інших матеріалів, що додаються. Апеляційна скарга 

може бути подана без попереднього подання. 

  Відповідно до частини третьої статті 297 ЦПК України незалежно від 

поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження апеляційний 

суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження в разі, якщо апеляційна 

скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення 

оскаржуваного судового рішення [4, c.216]. 

  Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі та за 

змістом повинна відповідати вимогам статті 357 ЦПК. При цьому, крім 

іншого, заява має містити не тільки прохання про допуск справи до 

провадження, але й обґрунтування того, у чому саме полягає неоднакове 

застосування судом апеляційної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального права у подібних правовідносинах. Також має бути посилання 

на судові рішення, якщо заяву подано з підстави, передбаченої пунктом 1 

частини першої статті 355 ЦПК, чи рішення міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною, якщо заяву подано з підстави, 

передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК, копії вказаних 

рішень додаються [3, c.22-24]. 

  Зазначене положення закону поширюється на апеляційні скарги подані з 14 

січня 2012 року, тобто з дати набрання чинності Законом України від 20 

грудня 2011 року  «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку здійснення судочинства», яким внесено відповідні 

зміни до статті 297 ЦПК України [2].  

   Згідно зі статтею 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну 

скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції 

ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. 

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з 

одних лише формальних міркувань. 

  Дана стаття передбачає підстави відхилення апеляційної скарги сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, або осіб, які не брали участі у справі, 

якщо суд першої інстанції вирішив питання про їх права та обов'язки. У 

відповідності зі ст. 213 ЦПК головними вимогами до рішення суду першої 

інстанції є його законність і обгрунтованість. Тому рішення суду першої 
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інстанції, яке відповідає цим вимогам, а отже, постановлене з дотриманням 

вимог матеріального і процесуального права, має бути залишено судом 

апеляційної інстанції без змін, а апеляційна скарга повинна бути відхилена. У 

цій статті зазначено також, що не може бути скасоване правильне по суті і 

справедливе рішення суду першої інстанції з одних лише формальних 

міркувань. Поняття «правильне по суті і справедливе рішення» вживаються у 

цьому Кодексі надзвичайно рідко. Уявляється, що такими є ті рішення, які 

обґрунтовані та при постановленні яких порушення норм права не вплинули 

на кінцеві висновки суду першої інстанції, який постановив правильне по 

суті і справедливе рішення, що відповідає вимогам об'єктивної істини. 

  Підсумовуючи вище сказане, можна зробити такі висновки. На нашу думку 

доцільно б було додати зміни на строки подання апеляційної скарги за 

судовим рішенням, яка подається протягом десяти днів з дня його 

проголошення. Також змінам потребує тей факт, що справу після 

апеляційного рішення повертають на повторний перегляд до суду першої 

інстанції. Це все досить великий проміжок часу, за який правосуддя може 

порушувати норми справедливості. Аби не тривалий час та коло по якому 

повертається справа, можна було б повністю визнати апеляційне рішення 

об’єктивним, без зовнішніх втручань, а також вирішення справи відбувалось 

би набагато бистріше.  
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~ПОЛІТИКА НАТО/РЄАП З ПИТАНЬ ЖІНОК, МИРУ І БЕЗПЕКИ ~ 

Діяльність міжнародних організацій активно впливає на держав-членів, 

партнерів та на світ в цілому. Глобальні цілі ООН та прийнята Резолюція 
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1325 і відповідні резолюції сприяють сталому розвитку, гендерній рівності та 

розширенню прав і можливостей жінок задля досягнення та збереження миру 

і безпеки. Недостатнє представництво жінок у процесах миробудівництва 

спонукає реагування міжнародної спільноти та її узгоджену співпрацю щодо 

імплементації відповідних норм у національне законодавство країн. 

Організація Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic 

Treaty Organisation) є союзом країн Європи та Північної Америки. Вона 

забезпечує унікальний зв'язок між цими двома континентами, надаючи їм 

змогу консультуватися та співпрацювати в галузі безпеки та оборони, а також 

проводити спільні міжнаціональні операції з врегулювання криз [1]. 

Безпека у нашому повсякденному житті є складовою нашого 

добробуту. Мета Альянсу - гарантувати свободу та безпеку своїх членів через 

політичні та військові засоби. Політика НАТО популяризує демократичні 

цінності та дає можливість країнам-членам співпрацювати з питань безпеки і 

оборони для вирішення проблем, зміцнення довіри та у довгостроковій 

перспективі задля запобігання конфліктам.  

За даними ООН, до Другої світової війни 90 відсотків жертв у 

конфліктах були комбатантами. Сьогодні більшість жертв - цивільне 

населення, особливо жінки та діти. Не тільки їхні потреби ігноруються під 

час конфліктів, але жінки часто виключаються з зусиль, спрямованих на 

досягнення миру та збереження миру, попри те, що вони представляють 

половину населення. Триваюче недостатнє представництво жінок у мирних 

процесах, відсутність інституційних механізмів захисту жінок та широке 

використання сексуального та гендерного насильства як військової тактики 

залишаються головними перешкодами на шляху до сталого миру. 

Місія НАТО полягає у сприянні стабільному та міцному миру, в рамках 

якого гендерна рівність є ключовим чинником. Включення гендерної 

складової на всіх етапах операційного процесу - при розробці, плануванні, 

здійсненні, моніторингу та оцінці політики та програм - є вигідним для 

досягнення місії НАТО. Ефективність в складних середовищах безпеки 

означає поважати та повністю враховувати різноманітність фонів, навичок та 

досвіду усіх. 

НАТО та її партнери вживають заходів для сприяння ролі жінок у 

забезпеченні миру та безпеки. Це демонструє їхню прихильність в підтримці 

виконання Резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБООН) 

1325 та пов'язаних резолюцій (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 та 2422). Ці 

резолюції визнають непропорційний вплив, війн та конфліктів на  жінок та 

дітей, а також підкреслює той факт, що історично жінки були залишені поза 

мирними процесами та стабілізаційними зусиллями. Вони закликають до 

повної та рівної участі жінок на всіх рівнях, починаючи від запобігання 

конфліктів до відновлення конфлікту, миру та безпеки. Вони закликають до 

запобігання сексуальному насильству і відповідальності за таке діяння, щоб 

покласти край безкарності за випадки сексуального насильства в умовах 
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конфлікту. Разом ці резолюції визначають Порядок денний жінок, миру та 

безпеки [2]. 

Загальна стратегія впровадження Резолюції 1325 у контексті НАТО 

базується на практичному підході, який використовує як внутрішні, так і 

зовнішні ресурси. Вона будується на основі п'яти напрямків: 1) включення 

Резолюції 1325 РБ ООН в політику, програми та документацію;                                             

2) співробітництво з міжнародними організаціями та громадянським 

суспільством; 3) операції; 4) освіта та навчання; 5) публічна дипломатія. 

Союзники НАТО та партнери в Раді євроатлантичного партнерства 

(РЄАП) розпочали роботу у цій сфері у 2007 році, прийнявши конкретну 

політику щодо підтримки виконання резолюції 1325 РБ ООН. У вересні 2009 

року НАТО схвалила Bi-SC (Bi-Strategic Command) Директива 40-1 

"Інтеграція РБ ООН 1325 та гендерні перспективи в Командних структурах 

НАТО, включаючи заходи щодо захисту в ході збройних конфліктів". Альянс 

також вживає заходів у своїй власній організації та структурах для сприяння 

гендерній рівності й більш активній участі жінок. Генеральний секретар 

НАТО призначив Спеціального представника, який буде виконувати роль 

координаційного центру високого рівня з усіх аспектів внеску в програму 

"Жінки, мир та безпека". 

На національному рівні реалізація Резолюції 1325 РБ ООН та 

пов'язаних резолюцій підтримується через Національні плани дій. Перший 

план дій щодо включення резолюції до операцій та місій під проводом НАТО 

було схвалено на Лісабонському саміті в листопаді 2010 р. з нагоди десятої 

річниці резолюції та переглянутий в 2014 році. На багатосторонньому рівні 

Альянс та його партнери об'єдналися з низкою міжнародних організацій, 

таких як ЄС та ОБСЄ, в сприянні зусиллям міжнародної спільноти з 

підтримки принципів резолюції та виступали за широкий підхід до цього 

глобального питання в галузі безпеки. Поширюється визнання того, що жінки 

відіграють вирішальну роль та мають особливі навички, щоб сприяти 

успішному вирішенню завдань безпеки XXI століття [3]. 

На сьогодні чинний План дій щодо імплементації Політики 

НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки що розрахований на два роки 

(період від червня 2016 - червень 2018 р.). Він містить 19 цілей та низку 

заходів, спрямованих на їх реалізацію. Фундаментальною і довгостроковою 

метою НАТО є захист свободи та безпеки усіх її членів політичними та 

військовими засобами. Відповідно до Стратегічної концепції НАТО, це буде 

зроблено за допомогою трьох основних завдань, пов'язаних із колективною 

обороною, кризовим менеджментом та кооперативною безпекою. В контексті 

більш широких політичних завдань та основних завдань НАТО, вона 

продовжуватиме інтегрувати гендерну проблематику в свою роботу та 

сприяти здійсненню Резолюцій РБ ООН 1325 та відповідних резолюцій. Всі 

цілі спрямовані на підтримку таких стратегічних результатів, як: 1) зниження 

бар'єрів для активної та значної участі жінок в НАТО, оборонних і 

безпекових структурах Альянсу та партнерів, в операціях, місіях та 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

302 
 

врегулюванні кризових ситуацій під проводом НАТО; 2) інтеграція 

пріоритету Жінок, миру та безпеки й гендерної перспективи в політику, 

діяльність та зусилля НАТО, членів Альянсу та партнерів з метою 

запобігання і врегулювання конфліктів [4]. 

Комітет НАТО з гендерних питань рекомендує: 1) націям розробляти 

Національні плани дій (National Action Plan) та директиви задля сприяння 

інтеграції гендерних питань; 2) високопосадовцям активно підтримувати 

впровадження гендерної перспективи на рівні НАТО та на національному 

рівні; 3) пропонує зразок гендерної підготовки  щоб забезпечити її більшу 

узгодженість в країнах НАТО; 4) програму "тренуй-тренера" (“train-the-

trainer”) задля впровадження вимог щодо стандартизації та сумісності в 

рамках гендеру;  5) забезпечити відповідні ресурси в плані фінансування, 

часу і персоналу; 6) Гендерну координаційну мережу для обміну знаннями та  

кращим досвідом з гендерними радниками; 7) централізовану базу даних з 

досвіду успіхів та невдач місії; 8) Гендерний радник, як помічник, повинен 

бути інтегрований у військову структуру задля допомоги командиру [5]. 

У підсумку механізмами, які є в розпорядженні НАТО для здійснення 

резолюцій РБ ООН є: 1) Спеціальний представник Генерального 

секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки. 2) Робоча група у складі 

цивільного і військового персоналу штаб-квартири НАТО; 3) Офіс НАТО з 

гендерних питань і Консультативний експертний комітет НАТО з гендерних 

питань, які є складовими елементами військової командної структури 

Альянсу,  яким доручено сприяти впровадженню гендерного підходу як 

невід’ємного компоненту процесу розробки, реалізації, моніторингу та 

оцінки політики Альянсу, його програм і військових операцій; 4) Робоча 

група, яка під керівництвом Стратегічного командування НАТО з операцій 

здійснює оцінку наявних засобів, у т.ч. фінансових, для подальшої 

імплементації резолюції при плануванні та проведенні операцій; 5) Радники з 

гендерних питань у складі органів різного рівня військової командної 

структури НАТО, в тому числі на рівні штабів місій; 6) Профільні комітети, 

які розробляють і розглядають як конкретні питання імплементації Політики 

НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки, так і Політику в цілому [6]. 

Висновки. Північноатлантичний альянс підкреслює важливу роль 

жінок у запобіганні, врегулюванні та вирішенні конфліктів, мирних 

процесах, операціях та місіях під проводом цієї міжнародної організації, 

сприяє збільшенню представництва жінок на всіх рівнях прийняття рішень, а 

також створює механізми для реалізації поставленої мети - реалізації 

Резолюції 1325 та пов'язаних з нею резолюцій задля досягнення місії НАТО. 
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Однією із найважливіших проблем  яка постає серед громадян України 

– є проблема забезпечення житлом. Як показує ряд досліджень, житло у 

теперішній час є найбільш дефіцитним благом. Особливо це стосується 

молоді та молодих сімей. Більшість молодих осіб в нашій державі не мають 

власного житла, а проживають з батьками, в гуртожитках, винаймають 

квартири або кімнати. Основною причиною виникнення такої ситуації, в 

першу чергу є низька платіжна спроможність громадян. Тобто молоді сім’ї не 

мають коштів для придбання власної оселі та її утримання. 

Загалом, держава гарантує для всіх своїх громадян право на житло, яке 

закріплене у ст. 47 Конституції України: «Кожен має право на житло». 

Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу 

побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду [4]. 

У п. 15 ч.1 ст. 12 Закон України від 12.01.2006 р. № 3334-IV «Про 

житловий фонд соціального призначення» зазначено, що право 

першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих 

будинків із житлового фонду соціального призначення для молодих сімей, в 

яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповні сім’ї, в яких 

мати (батько) віком до 35 років, одинокі молоді громадяни віком до 35 років 

та молоді вчені віком до 35 років [1].  

Державою створено спеціалізовану фінансову установу «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»  на яку покладено 

обов’язок здійснювати поліпшення житлових умов молоді. Установа 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44524/NATO_-_Comprehensive_report_on_the_NATO_EAPC_policy_on...__11_p._.pdf?sequence=78
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здійснює надання коштів у позику та у кредит на будівництво або придбання 

житла, а також здійснює управління майном і фінансування об’єктів 

будівництва. Уповноважена розробляти нові програми для розв’язання 

житлових проблем молоді [5].  

Для надання відповідних умов забезпечення молодих сімей, які є 

платоспроможними, в Україні, держава створює спеціальні програми. На 

даний момент діє Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-

2020 роки. Відповідно до цієї програми, на прикладі м. Київ, обсяг 

фінансування становить  на 2018 рік - 589,65 млн. грн., 2019рік - 605,592 млн. 

грн., 2020 рік - 640,836 млн. грн. Успішне виконання Програми надасть змогу 

забезпечити житлом 5165 молодих сімей та одиноких молодих громадян, 

збудувати 327,55 тис. кв. метрів житла [2]. 

Як зазначалось, найпоширенішим способом придбання житла для 

молодих сімей є надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла.  Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29 травня 2001 р. № 584 «Про порядок надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» регулює порядок 

надання кредитів. Такий кредит може отримати родина в  якій  чоловік та 

дружина є віком до 35 років, неповна сім'я, в якій мати або батько віком до 

35 років має  неповнолітніх  дітей  або одну дитину. Кредит може надаватися 

тільки один раз і не надається особам які отримали інший кредит від держави 

на будівництво або придбання житла.   

Для надання кредиту сім’я повинна перебувати на квартирному обліку, 

бути платоспроможною, і мати на особистому рахунку відповідну суму 

коштів. Відсоткова ставка 3% річних а перший внесок повинен бути 6 % від 

суми кредиту. Сім’ї з дітьми звільняються від сплати відсотків за 

користування кредитом, сім’ям, в яких виховується дві дитини погашається 

25 %, а якщо три і більше дітей – 50 % за умови надання відповідних 

документів. Вся складність в отриманні цього кредиту полягає у тому що 

родина повинна зібрати надзвичайно велику кількість різних документів, 

довідок які необхідно надати установі, що значно затягує процес надання 

коштів і забезпечення житлом сім’ї.  

Наступним способом забезпечення молодих сімей житлом є програма 

«Доступне житло», яка знову почала працювати. ПКМ України від 11.02.2009 

р. № 140  «Про затвердження Порядку забезпечення  громадян доступним 

житлом» передбачає сплату частини вартості житла за рахунок коштів з 

державного бюджету. Для отримання державної підтримки родина повинна 

перебувати на квартирному обліку, або взагалі не мати у праві власності 

житла Як показує практика, в такій черзі сім’ї стоять занадто довгий час і не 

можуть реалізувати своє право на отримання житла. А середній дохід однієї  

сім'ї з розрахунком на одну людину в місяць не повинен бути більше ніж, 

п'ять середніх заробітних плат в регіоні. Для осіб які потребують поліпшення 

житлових умов держава сплатить 30% вартості житла. До того ж, у 2018 році  
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до програми включені учасники АТО і переселенці – для них держава покриє 

50% від вартості житла.  Враховуючи те, що з 2015 року ця програма не 

фінансувалася, на 2018 рік у державному бюджеті закладено 100 млн. 

гривень на цю програму. 

З 2017 року в державному бюджеті не передбачено коштів для сплати 

відсотків за такими кредитами. Програма «Часткова компенсація відсоткової 

ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла». Молода 

сім’я при оплаті кредиту отримує компенсацію у обсязі облікової ставки 

Національного банку України. Ця програма також не діє, але договори які 

були укладень до 2009 року виконуються. 

 З вище викладеного, можемо виділи ряд проблем які слід вирішити. В 

Україні розроблено перелік програм які повинні допомогти в забезпеченні 

молодих сімей та молоді власним житлом. На жаль, на даний момент не всі 

вони функціонують. Це спричинено в першу відсутністю фінансування з 

державного бюджету. Поліпшити ситуацію можливо шляхом перегляду всіх 

існуючих програм, внесення змін з урахуванням практики їх застосування та 

анулювати не ефективні програми. Також, залучити до фінансування 

позабюджетні кошти через поєднання обсягів фінансування центральних та 

місцевих органів влади, громадських організацій, підприємств, установ та 

коштів молоді на їх особових  накопичувальних рахунках у банках. 

Спростити процедуру надання кредитів та пільг. 

Всі існуючі програми спрямовані на платоспроможні сім’ї. Враховуючи 

середньомісячну заробітну плату молоді в Україні, молоді сім’ї не можуть 

брати участі навіть у програмах де передбачене здешевлення вартості купівлі 

житла. Тому необхідно підвищувати зайнятість молодого населення та його 

платоспроможність, що підвищить попит на житло з боку молодих сімей. 

Найважливішим є встановлення контролю за доцільним використанням 

коштів які виділені на забезпечення молодих сімей житлом та чітким 

виконанням програм. 

Отже, розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед 

має створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та 

економічного становища молодих сімей і одиноких громадян, сприятиме їх 

гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації 

молоді в інтересах суспільства і держави. 

Список використаних джерел: 

1. Про житловий фонд соціального призначення [Електронний ресурс]:  

Закон України № 3334-IV від 12.01.2006. - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3334-15. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 967 від 24.10.2012 «Про 

затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 

роки». - [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-%D0%BF . 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

306 
 

3. Далєвська Т.А., Урбанович В.А. Молодіжне іпотечне кредитування в 

Україні та перспективи його розвитку[Електронний ресурс]:  «Молодий 

вчений» - № 11 (51). - 2017 — Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/274.pdf 

4. Мельник М. Інституційне нормативно-правове забезпечення 

державної молодіжної житлової політики[Електронний ресурс]:  Збірник 

наукових праць “Ефективність державного управління”. –.Вип. 33 –2012– 

Режим доступу : file:///C:/Users/irena/Downloads/efdu_2012_33_25%20(1).pdf 

5. Шестопалов П.І. Державна політика у сфері забезпечення молоді 

житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації[Електронний 

ресурс]: здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління.- Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07spimzu.htm  

 

Бутенко Марія Олегівна 

ННІ № 3 НАВС 

науковий керівник: Осадько Аліса Сергіївна 

викладач кафедри цивільного права і процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук 

 

~НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ УМОВИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ~ 

 

       Питання соціального житла в Україні набуває дедалі більшого 

масштабу, не бажання держави забезпечувати громадян житлом та 

відповідати за вже наявні приналежні їм будинки, призвело до того що понад 

70% будівель знаходиться в занедбаному стані і невдовзі перейдуть до 

аварійного стану, в свою чергу компенсувати його новим житлом не 

можливо в найближчі  20-25 років.  

      Наявна на сьогодні в Україні модель державної житлової політики, 

основу якої складають Державна цільова соціально-економічна програма 

будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки  є економічно і 

соціально неефективною, оскільки вона зорієнтована на надання державної  

допомоги у вирішенні житлової  проблеми лише сім’ям з досить високим 

рівнем доходів і не відповідає існуючим критеріям соціальної  справедливості 

[4]. 

      Така вузька соціальна орієнтація категорії громадян звужує 

потенційне коло жителів, які можуть скористатися державною допомогою у 

вирішенні своїх житлових проблем, що у свою чергу не дозволяє державі 

отримати необхідний  економічний  і соціальний  ефект від реалізації створеної 

моделі державної житлової політики. 

       Адже, першочерговою метою держави в питанні житлового 

забезпечення громадян має бути саме забезпечення житла для більш 

широкого кола сімей, які потребують цієї допомоги. Потрібно створювати 

такі умови завдяки яким сім’ї з середньостатистичними доходами матимуть 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/274.pdf
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можливість протягом об’єктивного проміжку часу придбати власне житло, за 

допомогою чого можна було б розвантажити питання з надання соціального 

житла та житла державного і комунального типу, скоротити черги на 

отримання даного житла та достатньо зменшити затрачувані кошти в сферу 

забезпечення соціальним житлом громадян України. 

        Особливо гостро постало питання набуття житла серед української 

молоді та молодих сімей з дітьми, що вкрай негативно почало впливати на 

демографічний стан країни [2] . 

        Хоча політика надання житла найнезабезпеченішим верствам 

населення й існує, допомагає вона мало кому.  Перш за все, на законодавчому 

рівні необхідно створення ефективних механізмів забезпечення таких сімей 

тимчасовим соціальним житлом, а також сприяти розвитку системи 

молодіжних житлових комплексів та молодіжних житлово-будівельних 

кооперативів.     

      Наразі першочергового вирішення потребують житлові проблеми, з 

якими зіткнулися внутрішньо переміщені особи. У зв’язку з цим, певні 

заходи та їх реалізація передбачені у межах Комплексної державної програми 

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 

2017 р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 16 

грудня 2015 року. 

       Зокрема, п. 11 Плану заходів з виконання вказаної Програми 

передбачає здійснення низки дій, спрямованих на забезпечення права 

переселених громадян на житло. Серед таких заходів заслуговує схвалення 

положення щодо створення соціального житлового фонду в містах 

(гуртожитки) для надання в оренду переселеним громадянам на пільгових 

умовах [5]. 

         Адже, на сьогодні більшість переселених громадян не може 

дозолити собі оренду житла приватної форми власності через досить високу 

орендну плату. Як результат, вище згадані мешканці мають задовольнятися 

житлом з непридатними для проживання умовами або ж повертатися на 

тимчасово непідконтрольну територію, де знаходяться їхнє житло. Держава, 

сьогодні не має можливості надавати житло громадянам на безоплатній 

основі. Проте вона повинна, зокрема, й за допомогою житлових програм, 

створивши пільгові умови, оживити будівельний ринок, та, зрештою, 

отримати додаткові надходження до державного бюджету через податки, які 

надійдуть від будівельної галузі [2]. 

       Отже, виходячи з вищесказаного зважена державна житлова 

політика за сучасних соціально-економічних умов набуває характеру 

важливої складової національної безпеки. При цьому держава має залучати 

до сфери будівництва житла інвесторів, створюючи їм сприятливі економічні 

умови у межах проектів державно-приватного партнерства.  
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~ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ  ТЕХНІКИ ДЛЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ 

ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ~ 

 

Наскільки велике значення має юридична техніка в юридичній 

діяльності? Як відомо, юридична техніка впливає на нормативні та 

індивідуальні акти, зміст яких безпосередньо залежить від форми правового 

акта, а також на структуру права, яка, в свою чергу, впливає на зміст права. 

Ми цілком згодні з думкою А.В. Красницької, що юридична техніка — це 

система основаних на досягненнях теорії права і перевірених практикою 

правотворчості принципів, прийомів, засобів, правил (логічних, структурних, 

лінгвістичних) підготовки найбільш якісно досконалих за формою і 

структурою нормативно-правових і правозастосовних актів, що 

використовуються при виробленні й систематизації актів для забезпечення їх 

досконалості [1, с. 115].  
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ЇЇ розвиток розпочався з появою перших пам’яток права. Отже вона є 

невід’ємною складовою під час оформлення всіх видів документів. 

Юридичну техніку слід розглядати як складовий елемент правової культури 

та важливе досягнення. Чим вище рівень розвитку цивілізації, тим 

досконаліше технічні засоби і прийоми, що використовують у своїй 

професійній діяльності юристи.                                             

Юридична техніка у правотворчості охоплює нормативно-правові акти. 

Для забезпечення верховенства закону та його ефективної дії необхідний 

високий рівень законодавчої техніки як виду юридичної.  

Правотворчість буде успішною лише тоді, коли ґрунтуватиметься на 

науковому знанні, правовій культурі та юридичній техніці. Від юридичної 

техніки залежить ступінь досконалості законодавства, стан законності, 

ефективність законодавства, дохідливість і застосування правових актів, 

систематизація законодавства як постійна форма розвитку та впорядкування 

чинної правової системи [2, c. 367]. 

Зауважимо, що юридична техніка в правотворчості містить методики 

роботи над текстами нормативно-правових актів, прийоми найдосконалішого 

викладу думки законодавця або інших суб’єктів правотворчості у статтях 

нормативно-правових актів, вибір найдоцільнішої структури кожного з них, 

термінології, способи оформлення змін, доповнень, повного або часткового 

скасування, об’єднання нормативно-правових актів тощо. Вона забезпечує 

юридичну досконалість нормативних актів. Необхідно зазначити, що рівень 

розвитку юридичної техніки завжди є надійним показником рівня розвитку 

правової  культури суспільства.    

Безсумнівним є і те, що юридична техніка не чисто технічна, прикладна 

проблема, а критерій визначення сутності права, критерій спрямованості 

політичної волі законодавця. Правила підготовки проектів нормативних актів 

надто різноманітні та численні.  

Перерахуємо найзагальніші з них: 

— конкретність і вичерпна повнота правового регулювання; 

— логічний виклад тексту документа і зв’язок нормативних приписів 

між собою; 

— відсутність суперечностей, прогалин, колізій як у нормативному 

акті, так і в усій системі законодавства; 

— ясність і простота застосування та розуміння термінів, змісту норм 

права; 

— загальна визначеність, тобто вживання термінів відомих, а не 

придуманих законодавцем для певного закону; 

— стабільність і доступність. 

Ці правила є важливою складовою всіх нормативних актів. Видатний 

вітчизняний філософ П. В. Копнін відзначав, що “правильна картина 

досліджуваного об’єкта може бути отримана лише при правильному підході 

до нього, лише при правильному методі” [3, с. 175 ]. При цьому він наводив 

як ілюстрації слова Ф. Бекона, який порівнював правильний метод пізнання з 
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ліхтарем, що висвітлює дорогу подорожньому в темряві. Це означає , що 

юридична техніка – той правильний підхід завдяки якому ми отримуємо 

“правильну картину досліджуваного”, а саме якісний нормативно-правовий акт. 

Як бачимо, недооцінка юридичної техніки або її ігнорування взагалі 

породжують численні правотворчі помилки, які, з одного боку, є 

передумовою прогалин і колізій у праві, а, з другого, – значно підвищують 

ризик перенесення вказаних помилок у зміст актів правозастосування.  

Кожна держава намагається певним чином упорядкувати суспільні 

відносини як на рівні законодавчої бази, так і на рівні застосування норм 

права та тлумачення норм права. Правотворчість, правозастосування та 

тлумачення норм права, вимагає від відповідних суб’єктів не лише певного 

рівня знань, загальної культури і спеціальних навичок, але також оволодіння 

специфікою формування та формулювання правових актів відповідного виду. 

Ці знання у світовій теорії та практиці називаються юридичною технікою та 

являють собою визначену систему вимог щодо створення нормативно-

правових, правозастосовних та інтерпретаційних актів.  

Таким чином, юридична техніка відіграє величезну роль у юридичній 

науці та практиці. Оволодіння нею та подальше професійне використання 

дозволяє створювати систему правових актів, яка ефективно діє. 
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Прийняття, розгляд і  вирішення звернень громадян є  важливою 

складовою правозахисної діяльності органів прокуратури і  займає значне 

місце у  повсякденній роботі прокурорів. Разом з  тим, в  умовах 

реформування органів прокуратури постає необхідність переосмислення ролі 

і  значення роботи зі  зверненнями громадян у  загальному масиві 

прокурорської діяльності. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Робота прокурора зі  

зверненнями громадян має яскраво виражену правозахисну 

спрямованість. Здійснюючи її, прокуратура керується положеннями 

Конституції України [1], ст. 40  якої проголошує, що  усі мають право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  

посадових і  службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк. Вказане право конкретизується у  ч. 1 ст. 1  Закону України «Про 

звернення громадян» [2], відповідно до  якої громадяни України мають право 

звернутися до  органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно 

до їх функціональних обов’язків із  зауваженнями, скаргами та  

пропозиціями, що  стосуються їх  статутної діяльності, заявою 

або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних  

та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

Таким чином, право на  звернення є  одним із  конституційних прав 

особи. Як  зауважують дослідники, право на  особисті або колективні 

звернення до державних органів є одним із найважливіших прав, яке 

громадяни реалізують, взаємодіючи з  органами державної влади [3]. З  

іншого боку, звернення громадян виступають, серед іншого, засобом захисту 

інших гарантованих Конституцією та законами України прав, свобод 

та інтересів громадян. Право на звернення забезпечує громадянам 

можливість відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення 

їх у разі порушення, участі в управлінні державними і  

громадськими справами, впливу на поліпшення роботи органів державної 

влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій [4]. 

В свою чергу, звернення громадян є  важливими джерелами інформації  

про різноманітні порушення закону, які отримує прокуратура. Науковці  

звертають увагу на те, що право звернення громадян із  скаргами та  заява- 

ми, як  важливий соціально-правовий інститут держави, активно 

використовується прокурорами в  якості способу забезпечення законності, 

охорони прав та свобод громадян, а також охорони державних інтересів.  

З  огляду на  це,  звернення громадян розглядаються як приводи для 

проведення прокурорської перевірки та безпосереднього використання інших 

повноважень прокурора при здійсненні правозахисної діяльності, 

оскільки вони є  важливими джерелами одержання інформації про 

порушення прав і свобод людини і громадянина. Це зумовлює 

інструментальну цінність роботи зі зверненнями громадян в аспекті 

інформаційного забезпечення діяльності прокуратури. 

Надходження звернень до прокуратури свідчить про підвищення 

соціальної та  політичної активності громадян, їх  прагнення вплинути на  
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покращення функціонування державних інститутів, в тому числі 

і прокуратури, як  одного з  основних провідників законності у  державі. 

На  думку дослідників, збільшення кількості звернень свідчить, 

з одного боку, про зростання довіри громадян до органів прокуратури, 

а з іншого — про наявність багатьох негативних явищ у  діяльності 

різних структур держави і  їх  посадових осіб. В. Г. Клочков пояснює 

зростання кількості звернень до  прокуратури простотою такого звернення, 

оскільки ніякої процесуальної форми для цього законом не  встановлено, не  

потрібно сплачувати і  будь-які кошти, у  тому числі державне мито. 

Вказані тенденції вели до того, що в оцінках деяких науковців прокуратура 

розглядалася як «бюро скарг і орган ефективного захисту інтересів 

громадян». 

Таким чином, попри те, що вищевказані положення ч. 1 ст. 21  Закону  

України «Про прокуратуру» стосуються питань здійснення функції нагляду  

за додержанням і застосуванням законів, це  призвело до  встановлення 

загальних обмежень у  роботі прокурора зі  зверненнями громадян. 

Фактично, прокурор позбавлений права розглядати звернення, якщо раніше 

вони не розглядалися компетентними органами виконавчої влади, 

державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування, 

посадовими чи службовими особами відповідного рівня. Ще більших 

обмежень робота прокурора зі  зверненнями громадян зазнає у  зв’язку із  

прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

На відміну від чинного Закону України «Про прокуратуру», новий Закон 

не містить окремої статті, присвяченої роботі прокурора зі  зверненнями 

громадян, а  тим більше здійсненню нагляду за  розглядом звернень іншими 

органами, установами чи  організаціями.  

Крім того, п. 33 Розділу XII «Прикінцеві положення» нового Закону 

України «Про прокуратуру» передбачає виключення із Закону України «Про 

звернення громадян» ст. 29 [2],  присвяченої прокурорському нагляду за  

дотриманням законодавства про звернення громадян, яка встановлювала, 

що нагляд за дотриманням законодавства про звернення 

громадян здійснюється Генеральним прокурором України та  

підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним 

законодавством повноважень вони вживають заходів 

до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, 

притягнення порушників до відповідальності.  

Проте, на  наш погляд, це  не  виключає обов’язку прокурора приймати, 

розглядати і  вирішувати звернення громадян, який здійснюється на  

підставах та  в  порядку, передбачених Законом України «Про 

звернення громадян». Додатковим аргументом на користь такого висновку 

слугує положення п. 2 ч. 1 ст. 43 нового Закону України «Про прокуратуру», 

яке передбачає необґрунтоване зволікання з розглядом звернення в якості 

однієї з  підстав, за  наявності яких прокурора може бути притягнуто до  

дисциплінарної відповідальності у  порядку дисциплінарного провадження.  
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Отже, робота прокурора зі  зверненнями громадян в  умовах дії нового 

Закону України «Про прокуратуру» в  цілому буде збережена, хоча і  

здійснюватиметься у  дещо видозмінених формах і  обмеженому вигляді, що  

пов’язано зі скасуванням функції нагляду за додержанням і застосуванням 

законів. Робота прокурора зі зверненнями громадян є важливим напрямом 

правозахисної діяльності органів прокуратури, і, водночас, слугує для 

забезпечення реалізації інших функцій прокуратури. У зв’язку 

із реформуванням законодавства про прокуратуру сфера даної діяльності 

дедалі обмежується, проте здійснення прокуратурою розгляду і вирішення 

звернень громадян загалом не  може бути поставлене під сумнів. 
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~ЗЛОЧИНИ, ЯКИМ НЕМАЄ ПРОЩЕННЯ:  

КРИВАВИЙ ТЕРОР 1937 – 1938 РОКІВ ~ 

 Гранітні обеліски, як медузи,  

Повзли, повзли і вибилися з сил —  

На цвинтарі розстріляних ілюзій  

Уже немає місця для могил.  

Мільярди вір зариті у чорнозем,  

Мільярди щасть розвіяні у прах. 

                                Василь Симоненко 

1929 р. – рік «великого перелому» – став переможним для Й. Сталіна в 

боротьбі за владу. Він повністю підпорядковував собі більшовицьку партію, 

діяльність якої пронизувала все суспільство. Україна стала частиною 

радянської імперії, де суворий централізм і одноосібна влада становила 

основу тоталітарного режиму. Першого удару в Україні було завдано ще у 

1920-х роках по старій інтеграції, особливо  тих хто раніше співпрацював  з 

українськими урядами. Зокрема, наприкінці 1920-х років державне 
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керівництво, посиливши процес відчуження виробника від засобів 

виробництва, повністю стає на шлях директивного планування, 

адміністрування і позаекономічного примусу. В умовах постійної 

«надзвичайності» для політичного керівництва виникла потреба міцної 

державної влади, яка могла б контролювати і спрямовувати суспільні 

процеси. Для виконання цих завдань така сила вже була в стадії формування, 

починаючи із 1920-х років, і утвердилася в 1930-х роках, оформившись як 

тоталітарний режим. Тоталітаризм в Україні мав такі особливості: 

утвердження комуністичної ідеології як єдиної в суспільстві й монополізація 

нею права на істину; усунення з політичної арени інших політичних партій і 

монополізація влади більшовицькою Комуністиною партією; зрощення 

правлячої партії з державним аппаратом; одержавлення суспільства; 

встановлення тоталітарного контролю над економікою і зміцнення 

централізованого керівництва нею. Й. Сталін завжди наголошував, що 

питання про держапарат — одне із найістотніших питань радянського 

будівництва, і що кадри вирішують все. З утвердженням в державі сталінізму 

починався  Великий терор [1, c. 406]. 

Великий терор — найменування періоду в історії СРСР (1937 — 1938 

роки), коли сталінські репресії були різко посилені й за інтенсивністю та 

розмахом  доведені до максимуму. Інша поширена  в історіографії назва 

цього історичного періоду — «Єжо вщина». Вона пов'язана з ім`ям керівника  

народного комісаріату внутрішніх справ — Миколи Івановича  Єжова. 

Аналізуючи Великий терор, учені дійшли висновку про необхідність 

розрізняти широкомасштабні терористичні операції 1937 — 1938 рр. та 

перманентні репресивні акції щодо партійно-державної, військової, 

культурної еліти в Україні та в СРСР. Обидві хвилі репресій ішли 

паралельно, однак вони мали різні завдання і мету. Масові операції у      

1937–1938 рр., за задумом Й. Сталіна, мали завершити двадцятилітню 

боротьбу з  так званими соціальноворожими елементами, та потенційною  так 

би мовити п’ятою колоною в СРСР. Більшовицькі лідери не змогли чітко 

окреслити ознаки ворога. Ці ознаки протягом 1930х років постійно 

змінювалися внаслідок тактичних політичних та економічних міркувань. 

Тому до радянських концтаборів потрапляли різні соціальні й національні 

групи населення, частину громадян розстрілювали. Керував системою 

виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках — концентраційних) 

таборів ГУЛАГ — в СРСР у 1934 — 1956 роках підрозділ НКВС. На ГУЛАГ 

покладалися такі  завдання: 

 ізоляція радянським режимом «ненадійних елементів»; 

 використання в'язнів як дешевої робочої сили; 

 відкриття нових табірних комплексів; 

 ліквідація певних категорій в'язнів [2, c. 225]; 

У роки Великого терору контингент ГУЛАГУ, незважаючи на широке 

застосування в країні вищої міри покарання — розстрілу засуджених, а також 
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збільшення смертності серед ув'язнених, стрімко збільшився. Якщо на 1 липня 

1937 р. в таборах перебувало 788 тис. чол., то в квітні 1938 р. — вже більше 2 

мільйонів чоловік. Щоб якось «впоратися» з напливом ув'язнених, були 

організовані п'ять нових ВТТ (виправно-трудові табори, серед них —  

Норильський, відомий Норильським повстанням в`язнів 1954 р.), а потім ще 

тринадцять спеціальних лісозаготівельних таборів (Каргопольський, 

Тайшетський, Вятський, Північно-Уральський, Унженський, Усольський та ін.). 

Сигналом до початку масових репресій послужило вбивство Сергія Кірова 

1 грудня 1934 р. . Тоді ж за ініціативою Сталіна, ЦВК і РНК СРСР прийняли 

постанову «Про внесення змін у діючі кримінально-процесуальні кодекси 

союзних республік» де зазначалося наступне:   

—  слідство в цих справах закінчувати в   строк не більше десяти днів; 

— обвинувальний висновок вручати  обвинувачуваним за одну добу до 

розгляду  справи в суді; 

— справи слухати без участі сторін; 

    —  асаційного оскарження вироків, як і подачі клопотань про 

помилування, не допускати; 

—  вирок до вищої міри покарання здійснювати негайно після винесення 
вироку [3, c. 20]. 

Водночас у  1933 — 1935 роках проводилася «генеральна чистка» ВКП (б). 

Вона торкнулась 18,3 % з 1916,5 тисяч членів партії. Після її завершення 

почалася «перевірка партійних документів» до грудня 1935 р., що додала ще 

10 — 20 тисяч. А 14 січня 1936 р. оголошено про «заміну партійних 

документів», що було здійснено до вересня 1936 р. з виключенням із 18 % 

членів партії. 

Від масового терору безневинно постраждала інтелігенція. Її 

 представники, що належать до Розстріляного відродження, умовно 

поділяються на кілька груп, обумовлених їхнім життєвим шляхом під час та 

після сталінських репресій. Першу групу — безпосередніх жертв терору 

становлять письменники, зокрема, В.  Підмогильний,   М. Куліш, Є. Плужник

М. Зеров, художники-бойчукісти —  Лесь Курбас та багато інших, що були 

страчені або померли в концтаборах, чи були доведені до  самогубства. 

Попри те що більшість з них були реабілітовані ще наприкінці 1950-х років, 

їхній мистецький чи науковий доробок, як правило, заборонявсь  й надалі, 

або принаймні ознайомлення з ним не заохочувалось радянською владою. 

Замовчувалось те що такі діячі взагалі існували. До того ж багато, особливо 

пізніх, творів цих митців, було знищено репресивними радянськими 

органами в сталінський період. Наприклад, не збереглося практично жодного 

монументального твору Михайла Бойчука, який був засновником цілої 

школи монументального живопису. Проте після реабілітації, творчість тих 

небагатьох митців, що в цілому вкладалася в рамки соцреалізму, була 

визнана радянською владою, їхні твори передруковувались. Це праці Пилипа 

Капельгородського, Івана Микитенка та ін..   Їх твори навіть  включатись до 

шкільних програм (окремі п'єси Миколи Куліша та ін.) [4, c. 106]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Частині репресованих й переслідуваних представників української-

радянської інтелігенції, вдалось уникнути найвищої міри покарання і вижити 

в тюрмах і таборах. Причому декому з них вдалося навіть втікати з 

концтаборів (Іван Багряний). Відбувши свій строк Остап Вишня став 

слухняним співцем сталінського режиму, а Борис Антоненко-Давидович, 

якого звільнили лише після реабілітації у 1957 р., до кінця життя залишався в 

опозиції до радянського режиму. 

Отже, наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення 

політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, 

руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної 

депресії й денаціоналізація. 

 Жертвами ставали й самі організатори і виконавці терору. Так, зокрема за 

обвинуваченням у співробітництві з іноземними розвідками й терористичній 

діяльності 10 квітня 1939 р., був арештований М.Єжов.   Розстріляний 

4 лютого 1940 р.  

 1937 рік – це рік  гігантського масштабу репресій, що охопили всі реґіони 

й усі без винятку верстви суспільства, від найвищого керівництва країни до 

далеких від політики селян і робітників. Це колосальні фальсифікації 

звинувачення та безпрецедентна плановість терористичних «спецоперацій». 

За політичними звинуваченнями в СССР було заарештовано більше 1,7 млн. 

осіб. А разом із жертвами депортацій і засудженими так званими «соціально 

шкідливими елементами» кількість репресованих перевищує два мільйони. А  

якщо додати ще жертви  Голодоморів 1921 – 1923 та 1932  — 1933 років, де 

голод став засобом впливу більшовицького режиму на українське селянство, 

кількість репресованих в Україні сягне далеко за 10 млн осіб  [5, с. 43]. 

Погодимось з багатьма дослідниками, що значна частина наших сучасних 

бід – це наслідок більшовицько-сталінської селекції, під час якої була 

фізично знищена найкраща частина українського народу від хліборобів до 

митців. Недарма, американський дослідник Голодомору в Україні 1932 —

1933 років  Джеймс Мейс писав, що нинішня Україна – це соціологічно 

випалена земля. Тому, на мій погляд, один із шляхів оживити цю землю, 

витворити суспільство із верховенством права, в якому  людина  та її життя 

будуть найвищими цінностями є дослідження трагічних подій в Україні 

1930-х років,  їх у тому числі й Великого терору  1937 — 1938 рр. 
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~POLICE OFFICER IS A FRIEND AND NOT A FOE ~ 

 

  The creating of a new police force in Ukraine is extremely important 

nowadays. Many steps have been taken to change the old  system. The problem is that 

the Ukranian police works to detection crime  although it should work ahead and I 

think it is very acute and requires urgent and decisive actions on its immediate 

resolution. In this work I`ll try to show , in my opinion, the most effective ways to 

take off this phenomenon and to transform punish body to preventive maintenance. 

  Unfortunately, the police in Ukraine  now has a bad image. The majority of 

police officers out there are good, honest, working men and women. Like any 

profession, there are some bad apples. They are the ones that give law enforcement a 

bad image. For the most part, whether they believe in the law or not, they will do their 

job, as required. Many of the officers try to change laws or the ways things are done. 

Many of the police officers work to detect crime  and this is a huge mistake because 

the exactly in this way the crime level increases and rises. It`s not a secret that there 

are cases when police officer was known about crime and waited when it happen only 

to increase detection. 

 In my work I want to take the Netherlands`s example. For instance, the main 

task  of the police in Netherlands is to prevent criminal.  For example, it can be that 

policemen go to schools and explain the consequences of some bad deeds. Do you 

feel the difference ? And even if person does something wrong, of course he will be 

punished, but not festered in any way. A person does not get out of prison asocial, 

nobody tells «You were in prison therefore I will not take you to work». In prison, 

person are not just punishing, but trying to assimilate him into society they want to do 

so that the relapse won`t happen again. And I was extremely surprised when I found 

out that now prisons in Netherlands are clothing because there aren’t  enough felons. 

In one word instead of punish it is an assistance to those who stumbled. 
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  And in this way are functioning  many police departments in Europe. I`m sure 

we should do the same. At first police officers should go to schools and tell children 

about criminal situation in their district. Also one time a month police officer shold 

show children self-defense techniques. People should know that in any bad situation 

they should go to police department, people should know that police officer is not a 

foe, police officer - is a friend. 

  Finally, I would encourage all of us to get to know the police officers. Share 

with them your thoughts, expose them to different ideas, intelligently discuss crime-

related. Let's not try to place blame as to who's at fault. Instead, let's work together to 

change and protect the way. Who knows, you might even end up friends.I believe that 

if we`ll do this way National Police image will be improved and crime level reduced. 

Sources: 

1.) Constitution of Ukraine. Adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 

1996 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1996. - No. 30 - P. 141. 

2.) Penderu MM National interests are the fundamental element of Ukraine's national 

security in the context of European integration / MM Pendour // State and Law. - 

2004. - No. 26. - P. 48-52 

3.) Infosecurity magazine// https://www.infosecurity-magazine.com/news/europol-

boss-4000-ransomware/ 
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~ RIGHTS AND FREEDOMS IN A DEMOCRACY ~ 

 

Norway is a democracy. The word democracy comes from Greek and means “rule 

by the people”. It is the people who govern politics in Norway by electing political 

parties to Parliament, county councils and municipal councils. The party or parties 

that receive the most votes during the election make up the majority of 

representatives in Parliament or the county council or municipal council. [1] In 

other words, the majority decides. But an important principle is that the majority 

must also take into consideration the opinions of the minority when developing 

policies. In a democracy, citizens have certain rights and freedoms: 

Human rights 

Human rights apply to all and we have these rights because we are human 

beings, not because we live in certain cities in the world or belong to a certain 

religion or special ethnic group. That is why we say that human rights are 

universal. Human rights primarily refer to the relationship between the individual 

and the government. In 1948, the UN created a universal human rights statement 
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that applies to all people. [3]The human rights declaration establishes the 

following, among other rights: 

 All people are born free, with the same value and human rights. 

 All people have the same human rights, regardless of gender, religion, 

race, political views, nationality, etc. 

 All people have the right to freedom and personal safety. Torture of 

any kind is prohibited. 

 All people should enjoy legal protection. 

 All people have the right to influence the political situation in the 

country through free and fair secret-ballot elections 

In Norway, many sections of the UN’s human rights declaration have been 

incorporated into laws. [6] 

Human rights in Ukraine were better than those in most former Soviet 

republics as of 2009 and Ukraine was labeled as "Free" by organizations such as 

Freedom House. However, after Viktor Yanukovych became president of Ukraine 

in 2010, Freedom House labeled Ukraine "Partly Free" in 2011. Amnesty 

International also signalled a significant deterioration of the observance of human 

rights in Ukraine in 2011. [2] 

According to Freedom House the human rights situation significantly 

improved in the aftermath of the Euromaidan revolution in 2014. The country 

received better ratings for political pluralism, parliamentary elections, and 

government transparency. As of 2015 the country is labelled "Partly 

Free".According to the OSCE, as of 2015 the elections in Ukraine generally 

respect democratic process, but additional efforts needed to enhance public 

confidence.[5] 

According to the last report by Human Rights Watch organization both 

sides are violating laws of war during ongoing War in Donbass, the government 

imposed excessive restrictions on freedom of media and the sexual diversity is not 

fullly respected. On 21 May 2015 the Verkhovna Rada of Ukraine has passed a 

resolution declaring the suspension of conventions for Human Rights in the eastern 

Donbass region. [7] 

Equality 
Traditionally, the concept of equality related to women and men having equal rights 

and equal opportunities. Today, the notion has a broader significance: All people, 

regardless of age, ethnicity, ability, gender, religion and sexual orientation, should 

have equal rights and opportunities. Equality means, among other things, having the 

same opportunity to influence and contribute, that responsibility and burden are 

fairly balanced, and that people should not have to fear abuse or assault. [9] 

Freedom of speech 

Freedom of speech means that anyone can voice their opinion on politics, 

religion and other matters freely, can debate topics with others freely, and can 

write about their opinions freely without the fear of persecution. All the same, 

there is a line between the freedom to say and write whatever one desires and 

speaking badly about other people. That is why we have a number of laws that set 
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limits on the freedom of speech. For example, it is against the law to make racial 

and other discriminatory comments in a public debate, either verbally or in writing. 

The freedom of speech applies to private individuals as well as the radio, TV and 

newspapers.[8] 

Legal protection 

The inhabitants of Norway enjoy much legal protection. This means, 

among other things, that: 

 No one can be sentenced to imprisonment without a trial taking place. 

A trial means that an independent jury decides whether or not the accused is guilty 

and an independent judge determines the type of punishment that is fitting if the 

accused is found guilty. All the same, people can be held in custody before the trial 

while the police work towards solving the crime. 

 All persons accused of a crime have the right to counsel. 

 The courts are independent. This means that they must not allow 

themselves to be influenced by politicians, the media or other groups when 

working on concrete cases. Neither Parliament, the government nor other 

authorities can intervene in a court decision. 

 No laws have retroactive effect. This means that the law that is valid 

at the time of the crime must be used when determining guilt and punishment. 

Freedom of religion 

Freedom of religion means that people are free to choose which religion or 

spiritual tradition they wish to follow. No one has the right to force another person 

into or out of a religious group or congregation. From the age of 15, everyone has 

the right to resign from a congregation/spiritual community. No one may be 

persecuted or punished for their religious affiliation. Equally important is that 

everyone is free to choose their own religion/spiritual organisation and that we 

have the same freedom to not belong to a religious or spiritual community. [4] 

Freedom to organise 

The freedom to organise means a number of things. The most important 

ones are: 

 The right to be a member of a political party or special interest 

organisation without the fear of persecution or incarceration. 

 The right to be a member of a labour organisation without the fear of 

persecution or incarceration. In certain situations, there is also the right to strike. 

 The right to express one’s opinions through legal demonstrations. 

Sources: 

1.  "Freedom in the World 2009". freedomhouse.org. Retrieved 3 October 2015. 

2. Kramer, David J.; Nurick, Robert; Wilson, Damon; Alterman, Evan (April 

2011). "Sounding the Alarm: Protecting Democracy in Ukraine, 2010" (PDF). 

Freedom House. Archived from the original (PDF) on 16 May 2011. 

3. "Radio Liberty: Amnesty International notes worsening of human rights 

situation in Ukraine". Kyiv Post. 13 May 2011. Retrieved 3 October 2015. 

4. "Ukraine Report: Freedom in the World 2015". Freedomhouse.org. 2015. 

Retrieved 3 October 2015. 
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~CIVIL LAWSUIT IN CRIMINAL PROCEEDINGS ~ 

 

Actuality: An offense entails a number of legal consequences, of which the 

most important for the victim is the restoration of his violated law, which is 

achieved through a civil suit. However, this aspect of legal liability often remains 

in the shadow of prosecution problems. 

Scientists: The issue of civil action in criminal proceedings is devoted to a 

number of defended in Ukraine dissertations, among them: M. V. Guzela, O. V. 

Kricunov, Ya. O. Klymenko, M. V. Syotkina, B. L. Vashchuk, Yu. V. Tsiganyuk 

and others. 

Object: civil lawsuit in the field of legal regulation of compensation 

(compensation) harm in the criminal proceedings of Ukraine. 

Target: the disclosure, analysis and resolution of a civil claim in criminal 

proceedings. 

In accordance with Article 128 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, 

an individual who has suffered a criminal offense has the right during criminal 

proceedings, but solely in court, to bring a civil suit to a suspect, accused. 

A civil action in the context of this article is permitted in the criminal 

proceedings to require a natural or legal person to a suspect, accused person (or a 

number of other persons) to indemnify him for pecuniary damage or compensation 

for non-pecuniary damage caused by a socially dangerous act. 

Therefore, it is worth noting some features of the composition of the legal 

relationship and the legal facts that precede them. 

The plaintiff may be a person who has been harmed by a socially dangerous 

act (legal entities can claim only pecuniary damage), whether the representatives or 
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legal representatives of such persons (if the capacity of the latter is incomplete) or 

the prosecutor - in the interests of the state or citizens who are unable to 

independently protect their rights. 

A defendant is a person who is suspected or accused of committing a crime, 

or a person who, by virtue of law, bears civil liability for damage caused by a 

socially dangerous act committed by a minor, insane or restricted person. 

Moreover, the respondent can be a legal entity, for example, an educational or 

medical institution, which is obliged to supervise a young person. 

The reason for the claim is the infliction of a socially dangerous act of moral 

or material harm. At the same time, the refusal in a lawsuit in civil, economic or 

administrative proceedings has a prejudicial meaning in criminal proceedings, that 

is, deprives the plaintiff of the right to sue the same fact. It is also impossible to 

bring a lawsuit in a criminal proceeding in the order of recourse, when the accused 

is charging a person who has compensated the harm to the victim. 

In addition, the lawsuit under review has a tight time frame: it is taken 

during a pre-trial investigation or during a preparatory trial (due to the unity of the 

subject of evidence, which is assessed by the court simultaneously - both in 

criminal proceedings and in civil proceedings). However, if the victim did not file 

a civil suit in a criminal proceeding, he / she has the right to subsequently present 

him in civil proceeding. 

What are the main differences between a claim filed in a criminal proceeding 

during a criminal proceeding? 

Its main function is to recognize the simplification and acceleration of the 

procedure for damages. The burden of proof in this case rests not on the plaintiff, 

but on the bodies of pre-trial investigation and the prosecutor, since in criminal 

proceedings proof of the type of harm and the size of material damage is one of the 

obligatory elements of the subject of proof. Note that the amount of compensation 

for non-pecuniary damage is still justified by the plaintiff. In accordance with Art. 

5 of the Law of Ukraine 'On court fees', plaintiffs who file a claim for 

compensation for pecuniary damage caused by the commission of a criminal 

offense are exempted from payment of court fees. 

Also, pre-trial investigation bodies are required to take measures to secure a 

civil claim. In particular, the bodies of pre-trial investigation in case of 

establishment of the grounds provided for in chapter 17 of the CPC 'Arrest of 

Property' should apply to the investigating judge with a petition for a decision to 

impose an arrest on the property of a person. 

The form and content of a civil action in criminal proceedings must meet the 

requirements of Art. 119 of the Civil Procedural Code of Ukraine. 

After the prosecutor's notice of the indictment, a statement of claim is 

announced. The court then receives the original evidence of the participants, their 

petition, and, having determined the volume of evidence, goes to their direct 

investigation, conducts court debates, in which the plaintiff party acts after the 

prosecutor, to the statements of the defendant's party. When making a sentence, the 

court decides both the issue of criminal prosecution and the fate of a civil suit. The 
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civil lawsuit in criminal proceedings is decided by the court in accordance with the 

procedure provided for in the Criminal Procedure Code, taking into account the 

requirements of the Civil Procedural Code of Ukraine. 

One of the pressing issues of a civil action in criminal proceedings is the 

impossibility of replacing a creditor. In practice, this excludes the possibility of 

participation in a criminal proceeding as a civil claimant of an insurance company, 

which compensates the victim for pecuniary damage caused by a crime (the 

insurance company may participate in the proceedings as a third party). 

However, in case of the impossibility of a singular (partial) succession of a 

civil plaintiff, the national criminal justice system uses the institution of universal 

(full) succession, for example, the status of the victim in case of his death can be 

obtained by his close relative or family member. 

Thus, the institute of civil action in the national criminal process as a whole 

achieves the objective of facilitating the procedure for compensation for material 

damage caused by a crime. It has been also proved that the civil lawsuit in the 

science of the criminal process has a double legal nature, namely, the 'substantive-

legal requirements' and 'appeal to the court of compensation'. 

Sources: 

1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

2. http://protokol.com.ua/ua/tsivilniy_pozov_v_kriminalnomu_sudochinstvi 

3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 
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~THE IMPORTANCE OF PROVIDING ROMAN LAW RECEPTION IN 

UKRAINE: CRIMINAL ASPECT ~  

 

To begin with, the actuality of the chosen topic is determined by the 

necessity of Ukrainian legislation appliance to the European legal system forseeing 

Euro – integration of our country. Our society should understand the difficulties 

and challenges faced by the state and employees of jurisprudence sphere. 

The object turns out of the system of Roman law as a historical process of 

legal and socio-cultural reality. The subject of knowledge based on direct 

processes of implementation of Roman Law, in particular, Rome Statute of the 

International Criminal Court in Ukraine. 

The target of the research lies in coverage of importance of the Roman Law 

establishment namely, of introduction of its individual elements in Ukrainian 

legislative system relying on foreign experience .   

Aims:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://protokol.com.ua/ua/tsivilniy_pozov_v_kriminalnomu_sudochinstvi
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
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1) To study notion of the Roman Law 

2) To research the foreign experience 

 In connection, with the adoption during the time of Vladimir the Great, 

Christianity of the Eastern rite from the Byzantine Empire, further socio - cultural 

changes depended on the Eastern (Greek and Byzantine) tendencies. Similarly, the 

Ukrainian legal thought was tended to the Eastern perception of law. [1]  

 Thus, we can conclude that Ukraine, developing in the Orthodox tradition, 

was deprived of the tendencies of Roman law, which at that time was perceived 

and implemented by all Catholic countries. 

 Scientists note, that during history, our country faced many problems with 

the lack of advanced Western trends of the state development. 

 After Revolution of dignity there have been some social changes, in the 

Ukrainian society. In a broad sense, the Ukrainian nation gained a consolidated 

form, hence the change in the legal thought of the people. However, our state faced 

with numerous problems on the way to European integration.  

 During seventy years Ukraine was an integral part of a totalitarian socialist 

machine - the Soviet Union, where the notion of democracy, civil liberties was 

alien.  

 We can observe the consequences of this now, when our country decided  to 

develop itself in the Euro-Atlantic area, we should look at the example of our 

neighbours, who also were socialist countries in the past. 

 Such country is Poland. After fall of the socialist camp, this country 

immediately opted for a Euro-Atlantic vector of development with the subsequent 

accession to NATO. Today, Poland fulfilled its political course and is gaining a 

serious economic recovery. 

 The system of civil law derived from Roman law is the foundation for all 

legal systems of the modern world. [2] 

 Now, the main difficulty is in that Ukraine have not yet ratify the Rome 

Statute of the International Criminal Court. Although the Treaty on the Rome 

Statute of the International Criminal Court came into force only in 2002, but its 

origins arise from the Roman civil law. The Rome Statute sets forth four major 

international crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of 

aggression. 

 Beside this, International Criminal Court It involves the humanization of the 

criminal process, making it more transparent. This is clearly observed in particular 

in Western European countries, ratifying the Rome Statute of the International 

Criminal Court. Such humanization will mean that individuals, who are not 

entirely guilty of criminal responsibility or partly to blame will have a more 

humane punishment, unlike what is happening now in Ukraine. In such legal cases, 

Ukrainian justice may borrow precedents, that are characteristic of the Anglo-

Saxon legal family. This legal family also obliged to the system of civil Roman 

Law.  

 To sum up, it is very important to make such procedural changes to the 

legislation of our homeland, as it was intensively implemented in the countries of 
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the European Union at the end of the ХХ century. An example for an equation is 

the neighboring Poland, that is very similar to Ukraine in economic and cultural 

aspects.  

 Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court should 

become the main national legal guide on the path to European integration. 

Sources: 

1. Рецепція римського приватного права в Україні / [Електронний ресурс]. 
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~THE PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS ~ 

Actuality. Ukrainian children need more attention and protection from the State 

Object. Children 

Subject.Children’s rights . 

Target. Child Care Reformation in Ukraine 

Aims : 

1) Eradication of the phenomena of  Involvement of Children in Armed 

Conflict in Ukraine. 

2)  Government of Ukraine must  commit to the social sector reform process 

with special attention on the protection of children’s rights.  

3) Government of Ukraine must accelerate the process of Child Care Reform 

4) Incorporate the principles of non-discrimination and the prohibition of 

discrimination into domestic legislation 

Main Body. 

1.Protection of the rights and interests of the children is one of top priority 

tasks of the Ukrainian State as the level of their rights, freedoms, and human 

dignity is the most accurate indicator of a humane and civilized society. Against 

the background of the current socio-political and economic difficulties in Ukraine, 

https://goo.gl/BCmvsn
https://goo.gl/U2nsZw
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the important issue of harmonious and integrated development of children is put 

aside. In fact, children - country's main resource, our hope for the future -are left 

without attention.Today 7,614,000 children under the age of 17 years live in 

Ukraine. It is almost 20%  of the total population of Ukraine. Children have not 

only their own special needs, but often, in contrast to the adult citizens, they need 

their rights to be protected. So-called “global constitution of the rights of the 

child”, the Convention on the Rights of the Child , was adopted by the UN General 

Assembly on 20 November 1989. Since then, almost all countries have ratified the 

document. Ukraine incorporated the Convention into national law on September 

27, 1991. 

2.The Cabinet of Ministers of Ukraine is the responsible agency for 

implementation of the government policy on child protection through the 

development and implementation of national target programs for children’s social 

care and welfare, and coordination of central and local executive agencies. The 

protection of children’s rights is also the responsibility of several central executive 

agencies, with the Ministry of Ukraine for Family, Youth, and Sports being a 

leading one. However, for more than 25 years of independence, Ukraine couldn’t 

create effective mechanisms to ensure the effective protection of the rights of the 

child. 

3.The armed conflict in the east of Ukraine has significantly increased the 

risk of children participation in armed formations. Before the conflict started, the 

recruitment of children to armed formations was not considered as a serious 

problem in Ukraine. As a result, the existing gaps in legislation and the 

unpreparedness of governmental ministries to react to the problems became visible 

at the start and in the course of the armed resistance. It is enough to become 

acquainted with the outcomes of the 56th session of the UN Committee on the 

Rights of the Child (17 January - 4 February 2011) to conclude that there are issues 

in legislation and practice which in the conditions of the armed conflict lead to 

negative consequences.  

4. Analysis of reasons behind juvenile crime, continuously performed by the 

shows that permanent economic and political instability, catastrophic property 

stratification, living on the verge of survival, loss of spiritual values, and 

introduction of immoral market rules to human relations are destructing for the 

formation of the young generation. The family loses its educational role, the 

interest in knowledge and productive labor is falling, people are losing confidence 

in their future and becoming more bitter and aggressive.Children face the choice 

between positive things that are taught by most parents and teachers, and what they 

see around them. Confronted with such controversies, some children start looking 

for support of their asocial behavior among their friends As a result we have 

problems of sexual abuse, violence against women, child drug addiction and crime. 

Even children's vagrancy problem in our country in the 21st century, remains valid. 

However, despite a fairly clear view on the problem, there is no mainstreaming, 

respect and guarantee of the rights of the child in Ukraine. 
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Neither sustainable development strategy" Ukraine-2020 ", nor program of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine activities make respect and protection of 

children's rights in Ukraine a priority. We have to admit that in our country 

negative trends in the field of security and protection of children's rights are 

intensifying, as the protection of children's rights take second place in the activities 

of executive bodies and local self-government  

Conclusion. Often, all the issues and problems on respect and guarantee of 

the rights of the child are solved by either parents or the public organizations and 

volunteers. However, even the most powerful foundations or public initiatives 

cannot replace the systematic statesmanship. The problem needs to be solved at the 

state level; it requires the development and approval of relevant government 

programs. It is time to understand that children are the future of any country. And 

if adults do not change their attitude to the Ukrainian children, who do not take 

responsibility and control over the unconditional fulfillment of their basic rights, 

the future may be bleak. And remember - there is no such thing as other people's 

children! 
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~FREEDOM OF SPEECH AS ONE OF THE MOST IMPORTANT 

CONSTITUTIONAL HUMAN RIGHTS ~ 

Every person, irrespective of sex, age, language and origin has natural 

inalienable rights that have been distinguished by mankind for millennia of its 

existence. 

Freedom of speech - the right of a person to express his thoughts freely - is 

regarded as one of the most important civil liberties. The content of freedom of 

thought and speech lies in the fact that nobody can forbid a person to follow his 

https://www.unicef.org/ukraine/State_Report_on_Rights_of_the_Child_Ombudsman.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/State_Report_on_Rights_of_the_Child_Ombudsman.pdf
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thoughts, in some way reflect the objective reality in his representations and 

publicly express these materialized reflections in the language, including views and 

beliefs. The latter can apply to any sphere: foreign policy, state power, economic 

processes, education and culture, development of  legislation .  This freedom is one 

of the foundations of modern civil society, it expresses universal values, helps to 

reveal the potential of the individual, is one of the decisive and unconditional 

achievements of the political reform carried out in Ukraine. However, it is, in 

essence, an essential factor in the manifestation of human individuality, the 

affirmation of the identity and uniqueness of each individual. 

Freedom of speech is a right that does not "require" significant material costs 

from the state for its legal provision, but requires an effective system of legal 

guarantees that would comply with international standards [1]. 

The purpose of writing this topic is to study and analyze the provisions of 

the basic legal acts regulating the right to freedom of speech. 

The object of this article is the personal right of man and citizen of each 

state, namely freedom of speech and thought. 

Of course, the topic of this article is very important and relevant today, 

because this human right in the modern world is a problem solution of which lies 

in the center of practical activity of the international community and every state. It 

is the ability of a person to act in a certain way in order to ensure his normal 

existence, development and satisfaction of his own needs. 

 The right of man to freedom of speech is the cornerstone of the 

independence of civil society from the state, the subordination of the state to civil 

society. Obviously, without this right, society is not able to withstand the 

information expansion of the state, to defend their own views on the events that 

take place [2, p. 136]. 

Freedom of speech is written in a number of international and Ukrainian 

documents, including the Universal Declaration of Human Rights (Article 19), the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(Article 10) . The current Constitution of Ukraine in Article 34 also regulates and 

guarantees the right of a person and a citizen to freedom of speech: "Everyone is 

guaranteed the right to freedom of thought and speech, to the free expression of his 

views and beliefs. Everyone has the right to freely collect, store, use and 

disseminate information orally, in writing or in any other way, of his or her 

choice. The exercise of these rights may be restricted by law in the interests of 

national security, territorial integrity or public order in order to prevent 

disturbances or crimes, to protect public health, to protect the reputation or rights 

of others, to prevent the disclosure of information obtained confidentially or to 

maintain authority and impartiality of justice "[3]. 

The Legislative Act, which guarantees and enshrines the human and citizen's 

right to freedom of speech, is also the Law of Ukraine "On printed mass media 

(press) in Ukraine" dated November 16, 1992. According to the content of the 

provisions of Article 2 of this Law, "freedom of expression and expression in the 

printed form of their views and convictions are guaranteed by the Constitution of 
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Ukraine and imply the right of every citizen to freely and independently seek, 

obtain, fix, hold, use and distribute any open-regime access information through 

print media "[4]. 

 An important normative and legal act that establishes and guarantees the 

right to freedom of thought and opinion is the Law of Ukraine "On the Protection 

of Childhood" of April 26, 2001, (Art. 9) which enshrines the right of the child to 

freedom of expression and information: "Every child has the right to free 

expression of personal opinion, to form their own views, to develop their own 

social activity, to receive information that is relevant to her age" [5]. 

Freedom of speech includes several structural elements that are closely 

interconnected and exist in inseparable unity: 

-the freedom of every person to publicly express their thoughts, ideas and 

judgments and distribute them by any lawful means; 

-freedom of the press and other media as freedom from censorship and the 

right to create and use information bodies that will materialize freedom of 

expression; 

-the right to receive information of public interest or concerns the right of 

citizens, that is, on the freedom of access to sources of information. 

After analyzing the provisions of the main domestic normative legal acts 

regulating the right to freedom of speech, one can state that there is a sufficient 

legal and legal framework in Ukraine to guarantee, protect and protect the human 

and citizen's right to freedom of speech. 
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~FEATURES OF IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS OF 

CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATIONS~ 

 

 The question of the functions of criminal-law qualifications has been 

repeatedly researched in the criminal-law literature. Interesting and significant 

provisions of the notions of such functions, their classification, characteristics of 

individual functions have been expressed in the publications of well-known 

forensic scientists V.O. Navrotskyi, Y.V. Blagov, F.G. Burchak V.M. Kudriavtsev, 

N.F. Kuznetsova, O.I. Rarog, S.V. Tararukhin 

The considered functions are divided into the types taking into account the 

degrees of their importance (the main or the secondary), origins (the original and 

the derivative), spheres of action (the internal and the external), contents (socio-

political, epistemological, psychological, logical, legal, right-defining, right-

controlling, law-establishing, criminological) [1, p. 121]. At the same time there is 

an urgent need to detailize those types of the criminal-legal qualification. 

The main function is to determine whether a crime is committed or not. This 

function helps to determine whether there are or there are no signs of a crime in the 

acts of the subject to be qualified. Secondary functions are aimed at determining 

what kind of a crime is committed (certain kind and type of criminal encroachment 

on the degree of severity, etc.). 

Initial functions define the criminal law that gives an assessment of the 

committed act, but the derivatives are related firstly to the justification of the 

correctness of the norm choice, which fully describes the committed act, as well as 

the legal design and consolidation of the results of the qualifications. 

It is important to classify functions in this sphere. In this aspect, internal 

(related to the solution of issues of substantive criminal law) and external functions 

(related to the qualifications of other branches of law or related activities) are 

distinguished. 

By content, one can distinguish the following functions: socio-political 

(whether the act takes place from the standpoint of social or state interests or 

values); logical (on the basis of the complete correspondence of the signs of the 

committed act with the features described in the criminal law is an opinion on the 

legal nature of this act: (whether or not it is a crime); epistemological (in the 

criminal-law qualification there is a process of knowing both the actual 

circumstances of the case and their legal significance); psychological (qualification 

is the result of thoughtful activity); legal (qualification is primarily a legal 

assessment of the committed act). 
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It should also be noted that criminal law qualifications are inherent in not 

only one, but at least four varieties of legal functions (law-defining, law-regulating, 

law-setting, criminological), and each of them has its own meaning. For example, 

the law-fixing function ascertains the presence or absence of the fact of legal 

relationships. The right to concretize, when qualifying, not only is the criminal-law 

norm that most fully describes the committed act, but also justifies (taking into 

account the provisions of the by-laws of normative legal acts) the existence of full 

compliance between such norm and the features of the act. Legitimate - 

qualifications as a law-enforcement activity is inherent in a certain procedural 

form, the legal consolidation of its results and legal implications are mandatory for 

persons, whose actions are qualified. Criminological qualification helps to identify 

the causes and conditions that contributed to the commission of a crime, and thus 

to prevent such crimes in future. 

Describing the types of criminal-law qualifications that are distinguished by 

their content one can not ignore the disadvantages associated with trying to ensure 

correct statistical reporting. On the one hand, explicitly traced, the attempts of the 

wrong qualification to conceal the true state of crime, especially the hardest of its 

kinds. On the other hand, the leaders of the numerous specialized bodies and units 

created to counteract a certain type of assault constantly try to prove their social 

necessity, including through "stretch marks" in qualifications or obvious abuses. 

According to V.O. Such an approach to the criminal-legal qualification 

about the performance of the function of evaluation of the committed from the 

point of view of social and public interests (which is the essence of the socio-

political function of qualification) should only be dreamed of. According to the 

scientist, it is unlikely that other legal functions (law-fixing, law-regulating, law-

establishing, criminological) are realized [2, p. 111]. 

There are grounds to believe that the functions of criminal-law qualification 

are not achieved also due to such a widespread phenomenon as the indictment in 

the activity of the law-enforcement bodies and associated with the qualification of 

"with stock". 

Thus, the criminal-law qualification carries out quite a wide range of 

functions, which are not limited to the strict application of the norm of the law on 

criminal liability. Such functions are: socio-political, logical, epistemological 

(cognitive), psychological and legal. At the same time, within the latter, additional 

features may be allocated as well: such as law-making, law-regulating and 

criminological. At the same time, the functions of criminal-law qualification can be 

realized only under conditions of its correctness. 
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~PROFESSIONAL REQUIREMENTS OF EUROPEAN UNION FOR 

JUDGES OF THE  CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE~ 

 

European integration of the Ukrainian people is perhaps the most important 

achievement of Ukraine in recent years, which became possible due to the 

Revolution of Goodwill. The processes of European integration itself  influence the 

reforms that take place in our country, which necessitates the bringing of 

normative legal acts of Ukraine in line with the requirements of the European 

Union. Integration processes with the EU are not only new economic prospects and 

investments for Ukraine, but also the opportunity to overcome the technological 

gap existing between Ukraine and the EU, the development of a new system of 

public administration and management and the construction of a truly rule-based 

state based on transparent mechanisms for the use of budget funds and respect for 

human rights. These priorities today lie at the heart of all the reforms that are 

taking place in Ukraine. 

In accordance with the provisions of the Association Agreement, Ukraine 

and the EU identified the main priorities, in particular, in areas of constitutional 

reform, judicial and law enforcement systems, electoral law, anti-corruption, public 

administration, economy and taxation, which are the most important areas of 

reform for Ukraine. 

According to  Article 148 of the Constitution of Ukraine, “a judge of the 

Constitutional Court of Ukraine may be a citizen of Ukraine who speaks the state 

language, has attained forty years on the date of his appointment, has higher legal 

education and experience of professional activity in the field of law for at least 

fifteen years, has high moral standards and is a lawyer with a recognized level of 

competence”. The radically new requirements for judges of the Constitutional 

Court were high moral standards and a recognized level of competence of the 

lawyer. 

When considering the Agreement in terms of its main provisions, the main 

directions of cooperation between Ukraine and the EU should be singled out, 

namely: political dialogue and reforms; cooperation in the field of foreign and 

security policy; cooperation in the field of justice, freedom and security; trade and 

economy cooperation; cooperation in the financial sphere. It is in these areas that 

Ukraine has been implementing the planned measures for the last 3 years, the 
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results of which are reported annually by the Cabinet of Ministers and the National 

Council for Reforms. 

What has been achieved in the constitutional reform: 

 The constitutional commission, created by the decree of the President 

of Ukraine, prepared draft amendments to the Constitution in the area of justice, 

decentralization of power and human rights. 

 On October 26, 2015, the draft amendments to the Constitution in the 

area of justice received the approval of the Venice Commission. 

 On January 30, 2016, the Constitutional Court of Ukraine confirmed 

the compliance of the draft law "On Amendments to the Constitution of Ukraine 

(in relation to justice)" p. 157 and 158 of the Constitution of Ukraine. 

 On September 30, 2016, changes to the Constitution of Ukraine in the 

area of justice entered into force. 

 According to the reports of the Cabinet of Ministers of Ukraine and 

the National Council for Reforms, it is recognized  that changes to the Constitution 

in terms of decentralization of government and justice meet the European 

standards. 

 Expert discussions were held on draft amendments to the Constitution 

of Ukraine on human rights. 

But despite some progress, judicial reform will not be able to fully take 

place without the adoption of a new law on the Constitutional Court, a transparent 

and impartial competition for the positions of judges of the new Supreme Court, as 

well as the elaboration and adoption of bills on amendments to all procedural 

codes. 

What has been achieved in judicial reform: 

 The Judicial Reform Council has developed and approved the Strategy 

for the reform of the judicial system, justice and related legal institutes for 201-20-

20, as well as a detailed plan of action for the implementation of its provisions. 

 The Law of Ukraine "On ensuring the right to a fair trial", which 

provides for a mechanism for clearing the judiciary corps, a judicial dossier 

institution, transparent rules for the formation of the High Council of Justice and 

the High Qualifications Commission of Judges, improves the process of selection 

of judges, restores the role of the Supreme Court as the supreme court body in the 

system of the courts 

 Draft amendments to the Civil, Commercial Procedural Codes and the 

Code of Administrative Justice of Ukraine have been developed. 

 The reform of the system of execution of court decisions has been 

carried out. 

 The Law of Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges" was 

adopted, which entered into force at the same time as amendments to the 

Constitution in the area of justice. 

 A new Supreme Court is foreseen. 

 A transition to a 3-lan court system is envisaged. 

 A High Council for Justice was created. 
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     Unfortunately, no international process, especially as complicated as the 

association of Ukraine with the EU and the implementation of reforms in Ukraine 

for the implementation of the Agreement, cannot do without certain problems and 

appropriate criticism from European countries. Continuous delay in the 

implementation of reforms, their imperfection and non-compliance with the EU 

Council directives, the long process of creating new state. These negative 

phenomena are aggravated by the volatile, weak economy and the status of 

Ukraine as an international debtor, incapable of responding independently to their 

obligations 

     Consequently, Ukraine's long-term path to the European Union is again 

leveled by the indifference of the EU member states to perceive Ukraine as an 

equal partner and Ukraine's unpreparedness to join the EU due to the imperfect 

system of public administration, delaying the implementation of the EU Council 

directives to the national legislation, as well as in connection with weak social and 

economic reforms. 
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~PLACEMENT OF ORPHANS AND CHIELDREN DEPRIVED OF 

PARENTAL CARE~ 

 

 Actuality. Today in Ukraine there is no comprehensive analysis of the 

state care forms for orphans and children deprived of parental care. Similar studies 

have been made in the works of scholars, such as V. Chippolino, I. Pesch, 

A. Gubanova, N. Ryzhyi, N. Nizhnik and others. However, scientists have worked 

in the conventional theoretical aspect, illuminating just certain nuances of family 

forms for orphans and children deprived of parental care. This is the reason why 

the level of the scientific researches remain low and does not meet the 

requirements of the time. A. Gubanova considers the adoption as the most 

preferred form of the existing family types for children (Gubanova, 2011). We are 

not opposed to such statement, but there are doubts about the other existing family 

types for children. N. Rudyi pays special attention to the guardianship (care) in 

https://dt.ua/internal/vidbir-do-konstituciynogo-sudu
http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/ukrayina--es-pidsumki-asociaciyi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/ukrayina--es-pidsumki-asociaciyi.html
http://www.rada.gov.ua/fsview/147605.html
http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-vidnosin-ukrajina---jes.html
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family types for children and considers it as one of the major family forms, 

because the family ties are retained (Rydyi, 2011). In our opinion, this is not 

exactly the right position, because this form of the placement does not match the 

typical family model. We offer to take a critical look at the forms of children 

placement and find out if they all have the right to be called as “family”. 

Object. Different forms of the children placement (foster home, orphanage 

of family type, adoption, guardianship (trusteeship), care home) emphasizing their 

fundamental difference and problem questions, consequences and lacks of such 

determination, are lighted up, essence and functions of population social security 

of orphans and children deprived of parental care. 

Target. This work is devoted to the systems analysis of theoretical and 

practical aspects of forming of social security system of orphans and children 

deprived of parental care.  

The obligation to take care of every orphaned child, in accordance with the 

Ukrainian Constitution, is the responsibility of State (The Constitution of Ukraine, 

1996). The guardianship authorities are engaged in the placement of such children. 

Consider the current form of governmental placement of orphans and children 

deprived of parental care (fig. 1): family forms of placement (adoption, 

guardianship (care), foster care and family-type orphanage) and institutions for 

orphans and children deprived of parental care (medical, training, educational and 

other institutions for children) (The Law of Ukraine on January 13, 2005, the 

number 2342). Despite the common name “family forms”, which actually means 

the education of children in the family, each of these forms differ from each other 

both on the legal and organizational grounds. To understand the fundamental 

difference, consider every form of family placement of the children. Undoubtedly, 

the best of all existing forms of family placement of children is adoption of a child 

rights-native (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 8, 

number 905). Only this form of the placement meets all existing “interests of the 

child” and deprives the child the status of orphan or child deprived of parental care. 

Adoption creates between the adoptive parents and the child mutual obligations 

and rights provided by the Family Code of Ukraine for children and their 

biological parents. This means that adoption is a special form of child protection, 

which establishes the relationship between the child and the people, who are not 

his own father or mother. It is also important, that the adoption gives the child a 

real family. Considering the above, it is necessary to legalize the concept of 

“interests of the child” as one, that excludes the priority of interests of the adoptive 

parents to the interests of the child. The main thing with the adoption is the 

creation of conditions for the full development of the child, the child’s education, 

preparation for independent life and work. It is important, that from the time, when 

the child has been adopted, it acquires personal property and non-property rights of 

the adopted child (in later life and among his children and grandchildren) and the 

adopter (including his close relatives by birth). We consider it appropriate to add to 

the list of documents for the adoption also notarized consent to the adoption of a 

child from grandparents of the adopted children (parents of the adopters). 
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Particular attention should be given to inter-country adoptions. The situation, that 

exists in this area requires a clear legal regulation and control. National interests of 

Ukraine corresponds to joining the Hague Convention on Protection of Children 

and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 1993. After all, only close 

cooperation between the country of origin of the adoptive parents and country of 

origin of the child, you can protect the rights of the adopted child. It should be 

noted, that the secrecy of adoption in Ukraine continues to this day, in violation of 

the UN Convention on the Rights of the Child (adopted children have the right to 

know their biological parents). Despite a number of shortcomings of the current 

legislation of Ukraine, we believe, that adoption can only be called as the form of 

family placement of children. The most common form of the placement of orphan 

or child deprived of parental care in Ukraine is guardianship (Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on October 8, number 866). Ukrainian legislation 

determined, that the guardian or trustee appointed mainly people in the family, 

relative of the ward: grandparents, at least – uncles and aunts of children. Thus, the 

child is brought up in a family environment, keeping blood ties. We believe, that 

this form of the placement of the child should be called exactly guardianship and 

not the family. Family forms of placement suggests the presence of parents (father, 

mother). An exception may be the custodial family, when the guardian is not a 

relative of the child. In this case, this guardianship should be considered as a 

prototype of a foster family.  

A child under guardianship (trusteeship) retains the status of orphan or 

child deprived of parental care, and have all social benefits. As with adoption, the 

law does not set a limit of the number of children, that can be arranged under the 

guardianship (trusteeship) in one family. In Ukraine, since 2002, began an 

intensive creation of foster families and family-type orphanages. Consider these 

forms of child’s placement. Foster family – a single person or family, who 

voluntarily, for certain monthly payments from the state take for bringing up and to 

live together between one and four orphans or children deprived of parental care. 

Foster family – a single person or family, who voluntarily, for certain monthly 

payments from the state provides education and living together between one and 

four orphans or children deprived of parental care. Between the agency of 

trusteeship and guardianship and the foster parents must be sign an agreement on 

the duties and responsibilities for the common residence, education and 

maintenance of children in the family of adoptive parents. (Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on April 26, 2002, number 565) The family type 

children`s home (orpahanage) – single family, that voluntarily, for certain monthly 

payments from the state provides education and living together for at least five 

orphaned children or children deprived of parental care. The total number of 

children in such family can not exceed 10 people (including own children of the 

adoptive parents). The placement of children in family-type orphanage is only 

possible on the basis of the decision of the guardianship authority, which provides 

for the mutual responsibilities and obligations of the parties. (Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine on April 26, 2002, number 564). Thus, in foster 
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homes and orphanages there are conditions close to normal family life. Children, 

during the stay in a foster family or family-type children’s home, retain the status 

of orphan or child deprived of parental care, and enjoy all the social benefits. In 

our opinion, these forms of care for orphans can not be called as family, because 

they, unlike adoption and guardianship, are temporary and assume no legal 

obligation after the termination of the contract (decision) cohabitation, education 

and maintenance of orphans and children deprived of parental care. We believe, 

that the foster families and familytype orphanages should be attributed to the 

residential institutions of family forms of education (mini-boarding). A child, who 

is left without parental care, temporarily can be arranged with the decision of the 

guardianship authority in institutions for orphans and children deprived of parental 

care. Placing the child in such institution does not exempt public entities from the 

obligation to continue work on the implementation of the rights of the child in the 

family. So, according to the above said arguments, we offer our vision of the 

names of the sovereign-governmental forms of care for orphans and children 

deprived of parental care. 

Conclusions: 

Equation efficiency of administrative activity in matters of placement of 

children in boarding institutions shows the percentage of children, placed in 

boarding school for children, who are in the primary account on the Service for 

Children. It is clear, that this indicator should be the lowest, because the placement 

of the child in a boarding school is the worst for the child and disgraceful 

management solution for control subjects. 

The problem of child abandonment is not new. In each country the problem 

of the placement of such children is solved differently, given the specificity and the 

mentality of the country. Even in the post – Soviet countries there are significant 

differences. For example, the number of children in foster care in the different 

countries are not the same (in Russian adoptive families can bring up to eight 

children, in Ukraine – up to four). There are differences in the definition of the 

status of children’s homes and foster families (in Russian familytype orphanage is 

an institution, a legal entity, and in Ukraine – it is a family). Although this problem 

has a social character, it is not sufficiently investigated. This is evidenced with the 

absence of the index in the Universal Decimal Classification (UDC). Questions for 

childhood are located in different sections of the classifier. 
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~PECULIARITIES OF LEGISLATIVE REGULATION OF 

PROCEDURAL ACTS FOR OBTAINING EVIDENCE ON THE TERRITORY 

OF OTHER STATES~ 

 

In the process of resolving civil cases with a foreign element by the courts of 

Ukraine the possibility of applying certain rules of a foreign law is important in 

order to use the evidence of the foreign state, especially when the content and form 

of controversial legal relationships are subject to a foreign law.  

 The need for obtaining evidence, other procedural actions related to the 

proof of civil cases on the territory of another state or other states at the same time, 

may arise when considering and resolving any factual data on the basis of which 

the court determines the presence or absence of the controversial circumstances.  

In its own turn, a "foreign element" should be understood as an unchanging 

triad: an entity that has a foreign affiliation (citizenship, place of residence - for 

individuals, place of registration - for legal persons); an object located on the 

territory of a foreign state; a legal fact that was or is taking place in a foreign state. 

In the modern legal system, this issue is solved quite difficult and 

ambiguous.  The consideration of cases involving a foreign element is subject to 

the rule of Article 62 of the CPC on the assessment of evidence, according to 

which no evidence is available to the court for a predetermined amount of force.  

This rule applies to the evidentiary power of written documents if the essence of 

https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-forms-of-placement-of-the-orphans-and-deprived-of-parental-care-children-and-its-effectiveness-in-ukraine
https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-forms-of-placement-of-the-orphans-and-deprived-of-parental-care-children-and-its-effectiveness-in-ukraine
https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-forms-of-placement-of-the-orphans-and-deprived-of-parental-care-children-and-its-effectiveness-in-ukraine
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the relationship or the form of an agreement that is concluded abroad is a subject to 

foreign law - the law of the place of its conclusion or written documents drawn up 

abroad, which prevail over the other evidence governing the proceedings in  cases 

involving foreigners, as well as international agreements of Ukraine on legal aid, in 

the development and conclusion of which are taken into account the basic 

principles enshrined in international legal acts in the field of protection of the 

human rights. 

 The current international treaties of Ukraine, the consent to be bound by the 

Verkhovna Rada of Ukraine in accordance with Article 9 of the Constitution of 

Ukraine, is part of the national legislation of Ukraine, and their provisions are 

priority in relation to the provisions of civil procedural law. According to Part 2 of 

Article 2 of the Civil Code of Ukraine, if an international treaty, the consent to 

which the Verkhovna Rada of Ukraine has made binding, provides for rules other 

than those established by the Criminal Code of Ukraine, the rules of the 

international treaty shall be applied.  

According to the Ministry of Justice, the contractual and legal framework of 

Ukraine in the field of interstate legal assistance in civil matters consists of 

multilateral and bilateral international treaties.   

The multilateral treaties regulating the procedure for legal aid in civil 

matters, in particular, include: The Hague Convention on Civil Procedure of 1954 

(came into force for Ukraine in 2001);  The Hague Convention on the service 

abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters in 

1965 (came into force for Ukraine in 2001).  Also, Ukraine has concluded, ratified 

and entered into force bilateral treaties on legal assistance in civil matters with 

many countries, including the legal succession of the former USSR on legal aid.  

 The regulation of issues of the provision of certain types of legal assistance 

at the same time, both multilateral and bilateral international treaties, the parties of 

which the act coincide, gives grounds to be applied or which act should be 

preferred. 

According to clause 1.5.  Order of the Ministry of Justice of Ukraine and the 

State Judicial Administration of Ukraine No.1092 / 5/54 of 27.06.2008 "On 

Approval of the Instruction on the Procedure for the Implementation of 

International Treaties on the Issues of Legal Aid in Civil Matters in the Delivery of 

Documents, Evidence and Recognition and Enforcement of Judgments" 

(hereinafter referred to as the Instruction on the Procedure for the Implementation 

of International Treaties), in the case of relations between Ukraine and  a foreign 

state act simultaneously both bilateral and multilateral international treaties, and 

none of them establishes the priority of applying one of them on the same issues 

during the compilation, referral, and  The execution of an order must be in 

accordance with the provisions of the international treaty on the basis of which the 

credentials were drawn up or received. 

Thus, in legal practice, legal assistance may be provided both on the basis of 

multilateral and bilateral international treaties of Ukraine, but the court order must 

indicate the applicable contract and its relevant provisions. 
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In matters concerning the division of evidence, when considering cases 

involving a foreign element, the rules of norms of the CPC of Ukraine are applied 

unless otherwise provided by law. Thus, the person who caused the damage is 

exempted from its indemnity if it proves that the damage was not caused by his 

fault, that is, the burden of proof lies with the respondent in the case.  The burden 

of proving the guilty of causing damage to a foreign element with respect to the 

compensation for the harm caused has a binding to the foreign law of the place of 

the offense.  And this should take into account in its activities the court.   

The circumstances of the case, which by law must be confirmed by certain 

means of proof, can not be confirmed by any other means of proof, extending to 

evidence in civil matters with a foreign element. 

To the extent of interstate legal assistance in civil matters, international 

treaties of Ukraine and the Criminal Code of Ukraine include: delivery of the 

document, obtaining evidence, conducting separate procedural actions in the 

territory of another state.  

Proceedings in a civil case involving a foreign element may be complicated 

by the lack of evidence to support claims or objections because evidence is in the 

territory of another state and is impossible for various reasons.  As a consequence, 

the possibility of protecting the rights, freedoms and interests of a person who can 

not provide the court with relevant evidence is compromised.  

 International treaties of Ukraine contain provisions on the general character 

of the possibility for courts to obtain evidence that are in the territory of other 

states, and indicate specific documents serving as means of evidence in the court of 

the contracting party, in particular, the investigation of the registration of acts of 

civil status, education, documents  about work experience and others that relate to 

personal and property rights of citizens.  

Obtaining evidence that is in the territory of other states, on the conduct of 

certain procedural acts related to proof in foreign countries, is also accompanied by 

the delivery of procedural documents both to the competent authorities of the 

respective state, and directly to individuals, if not provided for in the contract.  

The analysis of international treaties of Ukraine and the CPC of Ukraine 

contributes to the conclusion that both the delivery of documents and the receipt of 

written evidence (documents) and the conduct of certain procedural actions in the 

territory of another state is possible, inclusively, at the request of the courts of the 

countries that have agreed on mutual legal assistance.  The procedural expression 

of such a request is a judicial order, the procedure for the registration and direction 

of which is regulated both by international treaties of Ukraine and the CPC of 

Ukraine. 

According to Part 2 of Art.  415 of the Civil Code of Ukraine of Ukraine the 

order of the court of Ukraine is sent in accordance with the procedure established 

by the CPC or an international agreement, the consent of which is obligatory 

provided by the Verkhovna Rada of Ukraine, and if the international agreement is 

not concluded, - the Ministry of Justice of Ukraine, which sends an order to the 

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for the transfer by diplomatic channels. 
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Taking into account the legal nature of the above-mentioned provisions of 

the Criminal Code of Ukraine and the content of procedural actions of the court 

associated with obtaining interstate legal assistance in the field of evidence, it is 

logical to conclude that the amount of legal aid consisting of the delivery of 

documents, obtaining evidence, conducting procedural actions in the territory of 

another state  - the scope of procedural activities, because it is carried out in 

connection with judicial proceedings in a civil case, which includes the collection 

and provision of evidence in cases with a foreign element in aggregate.  

We also make following conclusions: 

 1) The need for the courts of Ukraine to appeal to the competent foreign 

state institutions on legal aid arises in matters relating to a foreign element (if a 

party or other participant in the process is a citizen of another state, the entity, 

action or event that is included in legally-actual composition established by a court 

occurred on the territory of another state, etc.); 

  2) The procedural procedure for the provision of interstate legal assistance 

in the field of proof is regulated by international treaties of Ukraine and civil 

procedural law of Ukraine, with the priority of the provisions of the international 

treaty;  

 3) In the case of regulation of the provision of certain types of legal aid at 

the same time by multilateral and bilateral agreements, the court order must 

indicate the applicable contract and its relevant provisions;  

 4) The only means of appeal to the competent authorities of a foreign state 

on the provision of legal assistance is a judicial order, the content and form of 

which must comply with the requirements of the international treaty, and if the 

international agreement is not concluded - the provisions of Article 414 of the 

Civil Code of Ukraine;   

5) The service of the court order and other procedural documents may be 

carried out both through diplomatic missions or consular offices of Ukraine, and 

through the institutions of justice. 

  Sources: 

1. Fediniak G. S., Fediniak L. S. Private International Law. Textbook. - 3rd kind. 

2. Link to the article by O. Grabovskaya, Ph.D in Law., Assoc. KNU named 

after Taras Shevchenko. 

3. Merezhko O. O. The right of international treaties: modern problems of 

theory and practice. 

4. Chornoochenko S.I. The Civil Procedure of Ukraine: Type 3-th 2017 - 446s. 
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~PROBLEMS OF JUVENILE CRIMINAL LIABILITY~ 

Year after year, statistics on crimes committed by minors in Ukraine is 

increasing. The list of the main causes is rather big. Among them there is the 

intensity of stratification of society, the decline of morality, the economic status of 

families, the lack of educational and preventive measures. At the moment, 

teenagers do not realize all responsibility for their actions, convinced by them and 

that they are definitely  under complete immunity (impunity) on the part of the 

law. The main goal of this work is to identify the key problem and find out the 

ways to overcome it. 

Only a certain composition of economic, social, demographic, ideological, 

biological and other factors can contribute to the involvement of minors in 

committing a crime or other anti-social activity. The reason for the involvement of 

minors is not a single factor of reality, but their unity. "Low-yielding attempts are 

made to clearly distinguish between the factors of reality into the causes and 

conditions of crime, because the fact is that in one case,there is  the reason, in the 

second-the condition, in the third- one it does not play any role at all."  

It is no coincidence that in the legal literature such categories as causes, conditions, 

determinants, factors, circumstances are often used as interchangeable words - 

synonyms.  VV Pankratov notes: "In studying the problem of generation or 

causation emphasis is on the completeness of identifying factors, on the analysis of 

the mechanism of action or certain elements of the causal complex."  Willis writes: 

"One of the most promising areas for increasing the effectiveness of preventing 

juvenile delinquency is the detection and elimination of criminal factors that 

predetermine the unlawful behavior of adolescents and the establishment of 

specific social determinants. Certain types of criminogenic factors or causative 

complexes that predetermine the types and forms of wrongful behavior, which 

must comply  adequate systems of precautionary measures and the mechanism for 

their implementation. " 

Therefore, conducting a criminological study of juvenile involvement, we 

will not attempt to attribute any factor of reality to the cause or the condition, but 

to identify phenomena and processes, whose  interaction  encourage the 

involvement of minors in committing a crime or other anti-social activity. As you 

know, each of the factors involved in the interaction is generated by a system of 

other processes and phenomena, and in each region, certain social factors have a 

different impact on crime, moreover in each region these factors of influence are 

not the same. 
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Not only the living conditions of people are revealed, but also the 

characteristics of the population: what is the proportion of people in it, previously 

convicted, with no permanent income, such as drinking, drug use, criminal ties, 

etc. For the same conditions, different types of personality react in different ways: 

some minors neglect crime, others attach to criminals or expect to get some 

benefits, entering into agreements and engaging in criminal activity.  

An important role is played by factors such as the historical process of forming the 

territorial community of people, the cultural gene pool of the population of the 

region. The urgency of this problem is conditioned by the fact that culture serves as 

the primary basis for the development of morality and legal consciousness of 

citizens, its level affects  directly and through the system of mediated factors to the 

state of crime and personal characteristics of criminals. 

 In accordance with Part 2 of Art. 22 KKU,  Persons who have committed 

criminal offenses at the age of 14 to 16 years shall be criminally liable only for a 

intended murder, attempted killing of a statesperson or public figure, a law 

enforcement officer, a member of a civilian peace-keeping or border-guard unit, or 

a serviceman, judge, assessor or juror, in connection with their activity related to 

the administration of justice, a defense attorney or agent of any person in 

connection with their activity related to legal assistance, or a foreign 

representative, intended grievous bodily injury, intended bodily injury of medium 

gravity, sabotage, gansterism , act of terrorism , hostage taking, rape , violent 

unnatural satisfaction of sexual desire, theft, robbery , brigandage, extortion, 

willful destruction or endamagement of property, endamagement of 

communication routes and means of transportation, theft or seizure of railroad 

rolling stock, air-, sea- or river-craft, misappropriation of transportation, and 

hooliganism. 

According to Art. 98 of the Criminal Code of Ukraine only five types of 

basics punishments may be applied to minor: 

1) fine; 

2) community service; 

3) correctional labor; 

4) arrest; 

5) imprisonment for a determinate term; 

 Minors may be subject to such additional punishments as a fine and 

deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities. 

 In fact, stasticism shows that the same types of crimes are committed by 

persons whose age is 2-3 years or even years less than specified in the constitution. 

This indicates that adolescents, before reaching the age specified by the law, have a 

prevailing perception and desire to commit an offense. 

Conclusions 

The modern period of development of Ukrainian society is characterized by 

changes that cover all spheres of human life. On the background of these changes, 

the children themselves are in the worst position due to the lack of formation of 
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their own system of stable moral beliefs, value orientations that often cause an 

inadequate response to events surrounding life. 

Under current conditions of development of society it is recognized that for 

juvenile offenders only the use of medical and pedagogical measures is 

insufficient. Statistics came anxiety and anxiety. Over the past 10 years, the level 

of child crime has doubled. 

The problem of criminal juvenile delinquency in Ukraine should be solved 

on both sides: parents and state. Firstly, parents should pay more attention to 

educational actions in relation to their child, to show interest in the child's personal 

life, to understand and support it. Secondly, on the part of the state should be 

increased hours of preventive and educational work, as well as increased liability 

on the part of the law, and increased control over adolescents living in unreliable or 

low-income families. 

Knowledge of minors certain laws, norms of conduct, their duties to society, 

awareness of their harm, the inevitability of liability and the formation of their 

legal consciousness will be obliged to behave in a certain framework, refrain from 

violations of the rules of conduct and will not lead to violations of current 

legislation . 

Sources: 

1) Criminal Code of Ukraine. 

2) Топольскова І.О. Fighting the involvement of minors in criminal or other 

anti-social activities: Monograph / Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Lug. 

acad. inside deal with them 10th anniversary of Ukraine's independence; [Sci. Ed. 

Dr. Lawr. Sciences, prof. VP Yemelyanov]. - Lugansk: RVV LAVS, 2003. - 192 p. 
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~THE UNITED STATES SYSTEM OF COMBATING ORGANIZED CRIME 

(THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING) ~ 

    The study of the USA experience in organizing the organs carrying out 

the fight against organized crime is due to considerations of a theoretical and 

practical nature. 

From a theoretical comparative point of view this experience will be useful 

in analyzing the tasks and functions of each particular law enforcement agency in 

the United States, the division of competences, elimination of parallelism and 

duplication between them, which is undoubtedly useful and needs to be taken into 

account during the reform of the Ukrainian law-enforcement system. In addition, it 

explains the importance of studying USA experience in the fight against organized 



ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

345 
 

crime and the creation of a system of special law enforcement agencies that carry 

out law enforcement practices in this area. 

Sure that it was in this country that the first time there was an organized 

crime. Organized crime actually arose in the United States, its formation took place 

in several stages. At the beginning (in the late nineties of the nineteenth century), 

the term "organized crime" was applied to groups (unions) of criminals who were 

engaged in obtaining illegal profits from the organization of gambling 

establishments, prostitution, and after the introduction of the "dry law" - the 

manufacture and sale alcoholic beverages, drugs, counterfeit money. After the 

Second World War, organized crime in the United States was mostly associated 

with well-structured criminal associations, initially with ethnic emigrants, and then 

in the 1950s-1960s, with "family-mafia" who took control of business in a certain 

area , individual enterprises, leisure establishments. For the first time, ethnic 

organized crime was first encountered in the United States, when in the twentieth 

century. there emigrated a large number of Italians.   

From the practical point of view, the experience of the fight against 

organized crime in the United States is due to the need to take into account the 

most modern methods and techniques that help to implement the tasks and 

functions of these bodies in the course of law-enforcement practice. Interesting and 

useful experience of the American law enforcement agencies in the fight against 

organized crime, which reflects the basic principles and methods of their work in 

the fight against organized crime, and largely explains the high results in the fight 

against this evil. 

Law in USA provides for effective law enforcement officers, regulating the 

way of reaching compromises between law enforcement agencies in the person of 

the prosecutor with the offender against whom the prosecution is being prosecuted. 

The main conditions for such a compromise or agreement are: full confession of 

the suspect in the committed crimes and his consent to cooperate with the 

prosecuting authorities and to testify against the leaders of the criminal group; 

rejection of any unlawful activity in the future. It is clear that these conditions the 

offender goes consciously, since such a variant of behavior is not only useful for 

the state as a whole, but also beneficial to him personally, since in relation to the 

person who gave written consent to these conditions, the prosecutor may, at his 

own discretion, reduce the scope of the charge up to the total dismissal of her 

liability, if the crimes committed by her are not too severe. This provides an 

opportunity obtaining important evidence, so to speak from the middle of criminal 

environments, in addition, plays an important preventive role, destroying the 

procedures established in illegal structures.  

Finally, in the United States, the protection of individuals who have agreed 

to cooperate with law enforcement agencies (the Witness Protection Program) is  

adequately protected in the United States, and the protection is regulated at the 

federal level. Another important step in the fight against organized crime was the 

combination of the efforts of many law enforcement agencies in the United States 

and the coordination of their activities. This concept is realized through a series of 
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activities, the main of which is the creation of "target forces" and "strike forces in 

the fight against organized crime". 

Concluding the analysis of the organization of the system of law 

enforcement agencies of the United States that carry out the fight against organized 

crime, it should be noted that: 

1. Unlike Ukraine, where the functions of combating organized crime are 

mostly concentrated within the two law enforcement agencies (the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine), there are many 

specialized law enforcement agencies (agencies) in the United States that carry out 

specific actions to combat specific types of organized crime. This allows, on the 

one hand, to eliminate conflicts of competence between them and conflict of 

interests, to have in their ranks high-quality and profile specialists specializing in 

the detection and disclosure of specific types of crimes. On the other hand, the 

presence of such a large number of law enforcement agencies requires significant 

financial resources of the state for their maintenance, and, consequently, requires 

high-quality work results from law enforcement agencies. 

2. During the reform of the law-enforcement bodies of Ukraine, including 

and those engaged in the fight against organized crime, the experience of 

organizing such US bodies may be useful as it provides an opportunity to 

determine the role and place of the bodies involved in combating organized crime 

in the US state machinery system (relevant law enforcement units within the 

ministries structure. carry out law enforcement and regulatory functions), and take 

into account this experience in Ukraine.  
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~LABOUR OF JUVENILES~ 

 

Everyone has the right to work, which includes the opportunity to earn for 

living (Article 43 of the Constitution of Ukraine) Minors have equal with adult 
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citizens rights to work. Minors are persons under the age of eighteen years. 

However, in the field of labor protection, working time, holidays and some other 

conditions of work, minors use the privileges established by the legislation of 

Ukraine. 

Accordong to the law, the recruitment of persons under the age of 16 is not 

allowed. 

As an exception, with the consent of one of the parents or a person 

substituting him, persons who have reached the age of 15 years may be employed 

in order to perform easy work, which does not damage the health and does not 

violate the process of studying, at the time of work. Usually these juveniles are 

pupils of secondary schools, vocational schools and specialized secondary schools 

who have gained the age of 15. 

Salaries for employees under eighteen years of age with a shorter duration of 

day work are paid in the amount of the salary of employees of the relevant 

categories at full day work 

The employer has no right to apply the work of minors to: 

heavy work and work with harmful or hazardous working conditions; 

underground work; works that involve lifting and moving things that exceed the 

minimum limit values set for minors; nighttime, overtime work and weekend 

work. 

The employment of an underage person to the employee's personal affairs 

needs to add: 

1) a copy of the birth certificate (instead of the passport), and 

2)  the consent of one of the parents or the person who replaces him - if a 

person is from 14 to 16 years old; 

3) a document confirming that the person will perform work i free of 

charge - if a person is from 14 to 15 years. 

Guarantees for minors are: 

1. Persons under the age of 18 years have the right to an annual main 

vacation of 31 calendar days at a time convenient for them. 

2. Annual main vacation for minors may also be provided in the first year 

of employment upon their application until the six-month term of continuous work 

in this enterprise, organization or institution is reached. 

3. The non-annual vacation for persons under the age of 18 during the 

working year is prohibited. This means that the replacement of minors for all types 

of vacations by monetary compensation is not allowed. 

Dismissal of minors 

The dismissal of workers under eighteen years of age on the initiative of the 

owner or an authorized body of the person is allowed only with the consent of the 

children care service. 

The employer is obliged to employ the  minors in cases of their release: 

¨ in the case of a revealed mismatch of the employee's position or work 

performed due to lack of qualifications or health, which impede the continuation of 

this work; 
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¨ in case of renewal of work of an employee who has previously performed 

this work; 

¨ under conditions of changes in the organization of production and labor, 

including liquidation or re-organization of an enterprise, institution, organization, 

reduction of staff or staff of employees, bankruptcy. 

If the continuation of the work of a minor employee threatens his health or 

violates his legitimate interests, parents, adopters and guardians of a minor, as well 

as state bodies and employees, who are supervised and supervised by observance 

of labor legislation, have the right to demand termination of an employment 

contract with a minor . 

Practical examples of the application of labor legislation  for the employment 

of minors 

Sources: 

1. http://profspilka.kiev.ua/org-masova/metodrekomendacii/4231-pracya-

nepovnoltnh-prava-garantyi-obmezhennya.html 

2.  http://www.lexfor.com/news/pratsia-nepovnolitnih-osoblivosti-oformlennia-

rekomendatsiyi 

3.  http://dn.dsp.gov.ua/2017/09/30/праця-неповнолітніх-в-україні 

4. http://vreshetov.com/ua/stati/trudovie-otoshenia/115-rabota-nesovershennoletnix/ 
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~COMMON AND DIFFERENT FEATURES OF NATIONAL AND 

FOREIGN POLICE~ 

 

The Law "On the Militia" was out of date not only conceptually (primarily 

in the aspect of the public role of the police), but also in most of its orders. 

Uncontrolled society, unprofessionalism, lack of an effective mechanism for 

responding to citizens' complaints about illegal actions of militia officers, 

militarization and politicization of its activities led to the fact that the police in the 

broadest segments of the population are reasonably associated with, above all, all 

kinds of harassment of citizens' rights and freedoms, abuse of powers, super-high 

level of corruption, arbitrariness and injustice.  

During the working out the new law, international, including European, 

standards of police activity were taken into account. It also takes into account the 

experience of the legislative regulation of the police activity of the states of 

"sustainable" democracy (Canada, the United Kingdom, Germany, Austria, the 

Netherlands, Belgium, Spain, Portugal) and states of "young" democracy (Poland, 

Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Moldova ) 

http://profspilka.kiev.ua/org-masova/metodrekomendacii/4231-pracya-nepovnoltnh-prava-garantyi-obmezhennya.html
http://profspilka.kiev.ua/org-masova/metodrekomendacii/4231-pracya-nepovnoltnh-prava-garantyi-obmezhennya.html
http://www.lexfor.com/news/pratsia-nepovnolitnih-osoblivosti-oformlennia-rekomendatsiyi
http://www.lexfor.com/news/pratsia-nepovnolitnih-osoblivosti-oformlennia-rekomendatsiyi
http://dn.dsp.gov.ua/2017/09/30/праця-неповнолітніх-в-україні
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The provisions of the bill have received positive feedback from the 

following European institutions: the Council of Europe Directorate of Human 

Rights, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 

the EUAM Security Advisory Mission, the German Police High School. 

In order to create the police as an effective unified structure of all the bodies 

which main function is to provide public services for maintaining public order, a 

single legal status of the employees of all these bodies was introduced. 

As a result of the adoption of the proposed law, the current body for the use 

of state coercion (militia) will turn into a service (police). 

The law enforcement activities of the police units are very diverse. 

American researchers V. Leonard and G. Moore on the basis of analysis of 

researches of practical activity of the police allocate the following tasks: 

- identification and arrest of offenders; 

- participation in court proceedings; 

- prevention of offenses in the course of patrolling and other measures; 

- ensurance of constitutional guarantees; 

- assistance to the people who are at risk of physical abuse or those who can 

not take care of themselves; 

- regulation of traffic of vehicles and pedestrians; 

- identification of problems that could potentially complicate control over 

the observance of the rule of law and the work of local authorities; 

- creation and maintenance of residents' confidence in their own security; 

maintenance of order in public places; 

- provision of other services in extraordinary circumstances. 

Most of the foreign theorists, such as V. Valker, VP Tappan, B.C. Voenn 

and others, the main purpose of the police is to establish control over crime, 

deterring it through the use of regulated means of law. 

Sufficiently diverse are measures to stop the offenses which are used by the 

police of foreign countries. These include: 

- arrest of the offender; 

- search of a person; 

- search of things and documents pertaining to the committed offense; 

- removal of things and documents pertaining to the committed offense; 

- detention of vehicles in case of commission of offenses with their use and 

removal of drivers from their management; 

- use of force and special means and firearms, if other measures of the 

violation can not be terminated. 

In foreign countries a great deal of attention is devoted to the prevention of 

crime. In large cities, police departments have created special departments whose 

duties include work to increase the legal culture of citizens, self-defense training 

and actions in the event of extraordinary circumstances, including offenses. 

Employees of the department are working on strengthening the security of personal 

property of citizens and state property. This department will be relevant also for 

the patrol service of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of 
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Ukraine in Kyiv. When carrying out its preventive work on the safety of citizens, 

their lives and health, the preservation of property will significantly reduce the 

number of offenses. 

Thus, given the current experience in organizing the activities of the units of 

the patrol service to protect the public order of foreign states, a number of 

generalizations can be made. Thus, in particular, patrols in foreign countries can be 

divided depending on the number - for opersonal patrol, pair and group ones; 

Depending on the way of the move - on foot or motorized; depending on the nature 

of the tasks - general and special. In accordance with the duties of a patrol 

policeman, persons with general secondary education are admitted, undergo 

training in special (six-month) courses in the police educational establishments. 

During patrolling, the patrol service uses a variety of outfits and means of 

transport, depending on the need and the area: cars, motorcycles, mopeds, ATVs, 

boats. 

Based on the analysis of foreign experience, it can be concluded that most 

police forces carry public security service in the evenings and on holidays. It is 

imperative to take into account the operative situation that is currently taking place 

in this territory. Unlike Ukrainian counterparts, Western police have a broader 

range of powers in relation to the cessation of offenses in the field of 

entertainment, which is very urgent in preventing the offenses of leisure facilities 

in Kyiv. In detecting offenses, these institutions may be temporarily closed on a 

motivated police decision. The introduction of wider use of technical means in the 

activities of the patrol service will make it possible to reduce violations of public 

order and counteract crimes. 

Thus, the use of best practices in the activities of police forces in developed 

countries is a key to effective law enforcement. 

Sources: 

1. Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Police and Police 

Activity" 

2.  Police Act of Sweden, 1997 

3. Annual Report. – 2002: Swedish Police Department, 2002 

4. International experience of patrol service in ensuring public order 

protection. – Scientific—Research Institute № 3 
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~TRAINING OF FBI STAFF (NEW AGENTS) ~ 

          The purpose of the work is to find out what knowledge the new FBI 

agents should acquire in order to begin effective law enforcement activities in the 

future as federal agents and investigators. 

          Training for the FBI is being carried out at the FBI Academy 

(Quantzico, Virginia). The general requirements for the selection of candidates are: 

1) American citizenship or citizenship of the Northern Mariana Islands; 2) age 

from 23 to 37 years; 3) educational level - higher four-year education at college or 

university (bachelor's degree); 4) three years of professional experience; 5) the 

presence of valid driver's rights. 

          The process of professional selection for the FBI is carried out during 

seven stages: 

1. Submission an online application to the FBI Regional Office. 

2. Testing (phase I). 

3. Testing (Phase II). 

4. Noticing of conditional appointment. 

5. Testing of physical fitness. 

6. Special examination of the candidate's identity. 

7. Medical examination. 

          All FBI recruits are undergoing basic 20-week training at the FBI 

Academy. Each year 800-1000 people graduate from the academy. The program 

for training special agents is very intense and includes more than 800 hours of 

training devoted to both theoretical disciplines and training in firearm holding and 

physical training. All studies are interdisciplinary. Theoretical training is closely 

linked to practical exercises, and physical and fire training includes knowledge of 

law enforcement as well as elements of social and legal sciences. The FBI 

Academy is practicing the direction of listeners to work on the trust available in the 

big cities, especially for conducting conversations with people in a stressful 

situation. The received telephone conversation practice is very important for law 

enforcement officers in conducting conversations, for example, with criminals who 

seized hostages. 

          Training programs at the FBI Academy in four main areas: 

1) the theoretical part; 

2) practical exercises; 

3) firearm holding training; 

4) tactical training. 
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Theoretical training. Students study a wide range of subjects, among which 

are the foundations of jurisprudence, methods for investigating crimes and 

conducting intelligence activities, techniques for conducting interviews and 

interrogations, forensics, forensic medicine, the basis for office work. The 

theoretical part of the training also includes studying the foundations of national 

security, counterintelligence and counterterrorism activities, various types of 

crime, including organized and "white-collar", investigation of drug crimes, as well 

as ethics, psychology and other social and behavioral sciences. 

Practical exercises. In the process of preparing future FBI employees, much 

attention is paid to work out practical skills of professional activities in an 

environment that is as close as possible to the real. The complex situation of 

investigating a certain crime is given, and the students work it out from the initial 

operational investigations (receiving a statement about the crime, reviewing the 

place of the event, interviewing, etc.) and ending with detention, arresting suspects 

and submitting evidence of their guilt in court. The development of these skills 

takes place at the tactical ground - "Hogan's Alley", which is a zone of practical 

training for actions in the event of real problems. Simulation of crimes takes place 

in real time and sometimes it takes months to find out. 

In addition, no day passes without fights (that is, working out methods of 

hand-to-hand combat) and firefighting with pistols charged with cartridges with 

paint. Future agents go through real educational situations, such as robbery of the 

bank, day and night observation, kidnapping, an attack on a civil servant. Students 

are also placed in conditions of resistance from the part of criminals, including the 

armed, while detained. 

Future agents go through real educational situations, such as robbery of the 

bank, day and night observation, kidnapping, an attack on a civil servant. Students 

are also placed in conditions of resistance from the part of criminals, including the 

armed, while detained. 

Firearm holding training. Firearm holding training at the Academy is paying 

a lot of attention. In real life, FBI agents seldom have to resort to weapons, but 

leaving the Academy walls they must be able to use a variety of firearms held by 

the FBI and have strong skills in lawful use. Agent fire training is divided into 

three categories: gun fire, fire fighting, and gunfire. 

         Students also need to acquire robust shooting skills from an automaton 

and a carbine. In the process of training, each student is shooting about 5,000 

ammunition. In addition, in the learning process, the possibilities of electronic 

surveys are widely used to simulate different situations of use of weapons. The 

listener must confidently use the weapon, know the legal norms governing its use, 

and be responsible for his personal combat equipment. They learn to shoot indoors, 

in the air, in the dark, in the fog, in the cold, from the thigh and in other 

conceivable and unthinkable conditions and poses. 

          Tactical training. This training includes everything that the FBI 

employee needs to effectively perform his functional duties: self defense tactics 

and detention tactics; special physical training; tactics of control and shooting 
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tactics. Future agents are undergoing serious physical training to prepare 

themselves for the challenges they face in reality. In real life situations, if 

necessary, the agent must be prepared to use physical force to self-defense or to 

protect others. Students receive thorough training in the tactics of conducting and 

planning special operations, agency work, tactics of engagement, tacit and 

electronic surveillance, reconnaissance tactics, tactics for conducting a search, 

personal review, etc. They carry out a program of safety and survival and a 

program of tactical actions in critical situations on motor transport. Just like a pilot 

should have a higher aerobatics, the agent must be an acoustic driving. 

          As a conclusion I can say that to become a FBI agent you need to put 

a lot of effort. This work is very important in our lives. 

Список використаних джерел: 
1. Асямов С. В. и др. Полиция зарубежных стран: система организации 

и опыт профессиональной подготовки кадров. – Ташкент, 2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://yurpsy.com/files/xrest/9/029.htm 

2. Савченко А. Важка робота  «федерала». Національна академія ФБР 

США:    погляд очима її випускника / А. В. Савченко // Міліція України. – 

2000. – № 11/12. – С. 26–29. 

3. Савченко А. В. Національна академія ФБР: погляд очима її 

випускника з України / А. В. Савченко  // Право України. – 2001. – № 3. – С. 

122–123. 

4. Савченко А. В. ФБР ХХІ століття: погляд зсередини / А. В. Савченко 

// Іменем закону. 13.04.2001. – № 15 (5247). – С. 7. 

5. (http://police-reform.org/articles/sistema_pidgotovki_policejskih_u_ssha) 
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~LATIN LEGAL TERMINOLOGY ~ 

Latin is the language of Roman Law. For many languages the source of legal 

terms was Roman law. Its distinctive features were the accuracy of the wording, 

simplicity and clarity. Most Roman legal terms have survived to the present day, 

becoming the property of many modern legislative systems.  

Latin (LinguaLatina) - one of the oldest languages of the Indo-European 

species, which, after the fall of Rome, lost its colloquial function and became a 

"dead" language. However, she is also widespread, due to its lexical wealth, 

capable of covering all spheres of human life, and grammatical harmony, 

conciseness and accuracy of expressions. Roman lawyers spoke in Latin, and as 
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you know, the legal system of most European countries is based on Roman law, 

and therefore the Latin language in jurisprudence occupies an honorable place [1]. 

Dealing with legal terminology provides an opportunity to make an 

impression about the system of Roman law, which is divided into two parts: 

- public law (jus publicum); 

- private law (jus privatum). 

Latin legal terminology provides an opportunity to understand the modern 

procedural expressions (actio intenditur - litigation, causam dicere, - to defend 

themselves in court, libellus appelationis - appeal, etc.) and the principles upon 

which lawyers worked. Thus, in particular, the activities of Roman lawyers had 

three main areas: 

 - respondere- advise; 

 - cavere - to prepare and prepare written documents; 

 - agere - manage the procedural actions of the parties. 

The study of Latin phraseology is the basis for the study of Roman law and 

widespread legal concepts used in all countries and of Latin origin (alibi, 

argument, arbitration, veto, crime, prosecutor's office, expertise, lawyer, 

jurisprudence, etc.) [2]. 

Since this work is devoted to Latinisms in the English legal vocabulary, we 

offer a brief overview of several English derivatives along with Latin counterparts. 

The translation of Ukrainian in the following table applies to English terms. 

         Table 1 

Англійська мова Латинська мова Українська мова 

аccuse accusāre обвинувачувати 

advocate advocātus адвокат, захисник 

case casus процес, справа 

condemn condemnāre засуджувати 

crime crimen злочин 

defend defendere захищати 

edict edictum едикт 

evidence evidentia доказ 

formula formula формула 

justice justitia правосуддя 

legal legālis законний 

magistrate magistrātus мировий суддя 

penalty poena покарання 

sentence sententia вирок 

specimen specimen зразок 

verdict verdictum вердикт 

 

An arbitrary selection from the legal terminology dictionary clearly shows 

the Latin origin of the terms listed. We see either direct borrowing, as in the case 
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of specimen ← specimen, or unconditional kinship, as in the case of penalty ← 

poena. Often, Latin  are borrowed in English by changing the Latin ending -us to 

the English ending -e: magistrate ← magistratus; or the ending part of this 

foundation, with the ending -enti-a on -enc-e: evidence ← evidential  [3]. 

Ignorantia juris (legis) neminem excusat - ignorance of the law does not 

serve as justification (does not relieve the responsibility). This formula of Roman 

law is also valid in the legal field of modern states. Semantically close to it is the 

expression "Ignorantia non est argumentum" - "Ignorance is not proof"[2]. 

The following are generally considered to be sources of phrasological 

phrases in the field of law: lively spoken (vulgar) Latin, professional legal activity, 

general scientific activity, the Bible, antique literature, and quotes from well-

known law figures [4]. 

The attention to Latin terminology and its role in the language training of 

future lawyers is due to the fact that modern society requires lawyers to address a 

range of professional and linguistic tasks. Such tasks can be solved only by such 

graduates of law departments who have a high level of professional training who 

are able to communicate at a high professional level, namely to have a professional 

terminology in their native language, and to demonstrate knowledge of the Latin 

legal vocabulary, to understand the significance of its influence on modern legal 

terminology system [2]. 

Latin legal terminology occupies far from the last place in the profession of 

a lawyer. It follows that every lawyer should know the Latin language. Having 

mastered the basics of  Latin grammar, translation skills and the necessary lexical 

base, the beginning lawyer will have the opportunity to read legal texts, legal 

documents and acts in the original version, and also to apply legal terminology in 

practice. 

Today, knowledge of the Latin language is needed by specialists from 

various fields of science, since socio-political, philological, mathematical, 

technical, medical, legal, and other scientific terms come mainly from the Latin 

language. The Latin language is a kind of building material from which new terms 

are created. After all, no branch of science can do without knowledge of the basics 

of terminology, which is formed on the basis of the Latin language [1].  

Список використаних джерел: 
1. Батичко О. С., Роль латинської мови у формування юридичної 

термінології     URL:http://zgia.zp.ua/gazeta/MNPKMF17_103.pdf 

2. Латинська фразеологія для майбутніх юристів [Текст] : 

навчальнийпосібник для організації практичних занять і самостійного 

вивчення дисципліни «Латинська мова» : Державний вищий навчальний 

заклад «Українська академія банківської справи Національного банку 

України» [уклад.: Р. В. Миленкова, А.В. Різниченко].– Суми : ДВНЗ «УАБС 

НБУ», 2015. – 76 с. 

3. Ольга Яранцева, Латинізми в англійській юридичній термінології URL: 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/665 
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~MARRIAGE CONTRACT ~ 

Actuality. Ukraine has for a long time taken Western experience on almost 

all issues, so the issue of marital relations is no exception. The need for a marriage 

contract is conditioned not so much by the lack of confidence of the spouses as one 

another, but by the desire for a possible dissolution of the marriage not to seek the 

truth in the courts and not to expose the details of their personal life to the general 

review. 

Scientists. Some aspects of the institution of the marriage contract were 

studied by Сh. Azimov, M. AntoKolsky, T. Arivanyuk, E. Vorozheikin, V. 

Hopanchuk, O. Dzeroy, A. Dovghertom, O. Eroshenko, N. Ershova, I. Zhilinkova, 

O. Kalienko, V. Kossak, N. Kuznetsova, V. Luts, R. Manankova, G. Matveev, 3. 

Romovskaya, V. Ryasentseva, V. Semchyk, O. Ulyanenko, E. Kharitonov, Yu 

Red, Y. Shevchenko, O. Yavor and others. 

Object. Marriage contract 

The purpose of the article is the definition of the concept of the marriage 

contract, the main provisions of the legislation on regulating the property relations 

of the spouses, the content of the marriage contract 

The possibility of concluding the marriage contract in Ukraine since 1992 

(in the code on marriage and the family of Ukraine, which repealed in 2010), 

which later was secured to the Family Code in Chapter 10 of "the marriage 

contract" [3].  

A marriage contract is a civil transaction based on the agreement of the 

brides or spouses regarding the establishment of the property rights and 

responsibilities of the spouses for the period of existence and termination of 

the marriage. 

Statistics are listed on the official website of the Ministry of Justice of 

Ukraine, testify to the narrow range of the use of marriage contracts of Ukrainians.  

http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
http://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-213-2015-1.pdf
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In Western Europe the Division of property of husband and wife is a 

common practice, there often fit a prenuptial agreement among people who come 

into the marriage.  

In Ukraine, the marriage contract is concluded is very rare, it is rather the 

exception. The most common reason for signing such an agreement is the 

difference in the status of partners on the property, as well as a lack of 

understanding of the necessity of this agreement [6, p. 325].  

It should be noted that the content of the marriage contract stipulates a fairly 

narrow list of issues concerning the life of the spouses. If we compare, for 

example, with the United States, where the presence of the marriage contract is 

perceived as an integral part of the marital relationship, determined only that the 

issues between spouses that affect relationships in finance, monetary obligations, 

property, use of property, etc. No personal relationship, such as the frequency of 

execution of "spousal duty", development of mental abilities of one of the spouses, 

support the body in sport form of respect, love may not be regulated to marital 

contract. Here is a list of conditions that we can include in the marriage contract, in 

accordance with the family code of Ukraine: 

- what and who will belong to the right of ownership; 

- joint property regime; 

- the regime of the property donated for the wedding; 

- what and who will get in case of divorce; 

- the share of gifts given to each other during family life; 

- the order of costs, the contribution of each to the family budget; 

- the size and order of bearing costs for the maintenance and care of disabled 

parents; 

- the order of the residence of their relatives in a joint apartment (house) [2]. 

In turn, the marriage contract may not be provided by: 

- that name will elect each of the brides at the marriage registration, which is 

a surname and a name will be given to children born in marriage;  

-the priority of the man or woman in matters of family, these issues should 

be dealt with jointly by men and women;  

-limitation of the right of each of the spouses in respect of the training and 

the end of an educational institution;  

-the duty of one of the spouses concerning the acceptance of one or another 

faith;  

-the responsibility of marriage, after marriage registration; -work on the farm 

or country site; 

-limit the number of children, spouses, etc. 

 Of course, a marriage contract is not eternal and can be declared void under 

the following conditions: 

1) violation of the notarial form of the contract, as well as the conclusion of 

a marriage contract by minors who marry without the consent of their parents or 

guardian; 
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2) inadequate subjectivity (conclusion of a contract by incapacitated persons 

or those who do not have the necessary capacity); 

3) reduction of the rights of the child, which are established by the Family 

Code of Ukraine; 

4) the inclusion of conditions that place one of the spouses in an extremely 

unprofitable material position; 

5) the conclusion of a contract under the influence of deceit, violence; 

6) an error of one of the parties to the agreement; 

7) violations of the marriage contract by the law (for example, the inclusion 

in the contract of the provisions concerning the personal rights and responsibilities 

of the spouses or their minor children), etc. 

Conclusions. In this article was investigated the definition of the concept of 

the marriage contract, the main provisions of the legislation on regulating the 

property relations of the spouses, the content of the marriage contract.  

Consequently, the marriage contract holds a special place in the system of property 

contracts of the spouses, and therefore is a special means of legal regulation of 

property relations of the spouses, which determines its value, legal nature and 

essence. 
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~THE PROBLEM OF EUTHANASIA ~ 

If there is a right to life, is it possible to allow existence to such a notion as 

«the right to die» in its context? Would it be an internal contradiction to the law? 

Still, the emphasis was put on life, because it is necessary to protect life itself, not 

death. 

A few years ago we did not dare even to mention it. And though the 

Ukraine's borders have been discussed persistently and for a long time,  the voice 

of hot disputes and court decisions on legalization the practice of so-called 

"doctors" and "sisters of death" have gone through. 
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Only raising the question of the legalization of euthanasia immediately reveals all 

of that acuity and urgency. 

The problem of euthanasia is one of the most controversial themes of the 

present and it will remain so in the future: lively discussions between supporters of 

"easy death "and its adversaries, a section of the world of medicine at two poles, 

mercy. The hearts of doctors fill up with pity to incurably sick patients and a 

number of other factors that will not lower the rating of this problem on 

international level. 

Euthanasia is the practice of deliberate ending of life to relieve a person from 

pain and suffering. [1] [ 2]. There are different euthanasia laws in each country. The 

British House of Lords Selection Committee on Medical Ethics defines euthanasia as 

"deliberate intervention with the express intention of ending a life, to relieve intractable 

suffering." [3] In the Netherlands and Belgium, euthanasia is understood as 

"termination of life by a doctor at the patient's request" [4]. The Dutch law, however, 

does not use the term 'euthanasia' but includes it under the broader definition of 

"assisted suicide and termination of life on request." [5] 

Euthanasia is categorized in various ways, which include voluntary, non-

voluntary, or involuntary. Voluntary euthanasia is legal in some countries. Non-

voluntary euthanasia (patient's consent unavailable) is illegal in all countries. 

Involuntary euthanasia (without asking consent or against the patient's will) is also 

illegal in all countries and is usually considered a murder. [6] As of 2006, 

euthanasia is the most active area of research in contemporary bioethics. [7] In 

some countries there is a divisive public debate over the moral, ethical, and legal 

issues of euthanasia. Passive euthanasia (known as "pulling the plug") is legal 

under certain circumstances in many countries. Active euthanasia, however, is 

legal or de facto legal in a handful of countries (ex Belgium, Canada, Switzerland) 

and is limited to specific circumstances and councilors and doctors or other experts 

approved. In some countries such as Nigeria, Saudi Arabia and Pakistan, support 

for active euthanasia is almost non-existent. As to the issue of euthanasia in 

Ukraine, it should be noted that despite the fact? Will list the right of any person to 

worthy of death, confirmed, incidentally, by the Declaration of Human Rights, 

Ukrainian society will not be ready for it soon enough consolidation at the 

legislative level. After all, the level of development of the health care system in the 

state is still far from the standards of highly developed post-industrial countries the 

world. So the danger of a false diagnosis and, as a consequence, an unlawful 

interference?Seating euthanasia is especially probable. 

It is still difficult for lawyers to distinguish between suicide, murder and 

euthanasia, because the direct cause of human death in the case of active 

euthanasia is not a disease, but poisoning on the background of an incurable 

illness.Unanimously against the practice of euthanasia representatives of the main 

Christian denominations of Ukraine speak. The priests, who they talked about, 

believe that the so-called "easy death" is just one of the varieties of murder or 

suicide.  
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And the main problem here is not so much the suffering of the disease, as 

the fact that because of the economic difficulties of such patients often left alone 

with death. It is possible to put a lot of philosophical reflections on the topic above, 

but to turn the discussion of such a problem into a common scholastic controversy, 

such as discussion of the topic "The right to life with the right to death correlates?" 

Will probably be simply not correct. 
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~ “MARRIAGE FOR A DAY” : THE PECULIARITIES OF 

IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE ~ 

       The topicality of the theme is due to the diversity of situations in life when the 

couple can't wait a month to fix the marriage. 

       The object of my work is a pilot project of  “marriage for a day”. 

       The main goal of my work is to reveal the essence of some of the changes in 
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the sphere of state registration of acts of civil status, namely: peculiarities of 

implementation of the pilot project "Marriage for a day", its legitimacy, positive 

aspects and possible negative consequences. 

       To implement the pilot project "Marriage for a day" related, in particular, 

testing of European standards in the sphere of state registration of civil status acts 

aimed at creating favorable conditions for natural persons administrative services 

in this area and ensure the implementation of state-guaranteed rights in marriage, 

particularly for participants in the anti-terrorist operation and internally displaced 

persons. 

        "Marriage for a day" is a project through which those wishing to marry will 

not need to go to the departments of the state registration of acts of civil status, to 

stand in line and wait 30 days. Just go to the organizer the registration of marriage. 

The aim of the project "Marriage for a day" is to simplify the procedure of 

marriage registration, and to ensure the implementation of state-guaranteed right to 

marriage. 

        With a view to approbation of European standards in the sphere of state 

registration of civil status acts aimed at creating favorable conditions for natural 

persons administrative services in this area, and to ensure the implementation of 

state-guaranteed rights in marriage, particularly for participants of the antiterrorist 

operation and internally displaced persons, in may 2016 the Verkhovna Rada of 

Ukraine registered the draft Law "On amendments to some legislative acts of 

Ukraine in the sphere of state registration of acts of civil status to bring them into 

line with European standards". July 13, 2016 by Order of the Cabinet of Ministers 

had started a pilot project that provides the ability to register the "Express-

marriage" in the same day of submission of the application for selected applicants 

a place. 27 July 2016 appeared the order of the Ministry of justice "On the 

implementation of the pilot project for the state registration of marriage". 

       According to these legal acts, pilot project "Marriage for a day" was originally 

planned for implementation in six cities of Ukraine: Mariupol and Severodonetsk – 

to service people and residents of the occupied territories, as well as Ukrainian 

soldiers from the frontline; Kherson – to serve the people living in Crimea; And 

Kiev, Lviv and Odessa – as a tourist city. Today it is already entered in almost 

every city.       In order to register the marriage on the day you need to perform 

simple steps.Step 1 – choose the date and place of registration of the marriage by 

reference to the organizer.Step 2 – prepare the documents for registration. Brides 

need to prepare and provide the following documents: 

1. The passport of the citizen of Ukraine, foreigner's passport or document 

identifying the person without citizenship. If the applicant is a foreigner, a stateless 

person, the document confirming the legality of his stay on the territory of 

Ukraine. 

2. In the case that the applicants or one of them has previously been married – 

evidence of termination of previous marriage or the annulment of the marriage 

(certificate of dissolution of marriage, judgment for dissolution of marriage, nullity 

of marriage, which entered into force, the death certificate of one of the spouses, 
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the opinion of the division of state registration of acts of civil status about the 

cancellation of Assembly record about a marriage that is void and so forth).       

3. Documents in foreign language are submitted together with their translation into 

Ukrainian language, certified in the prescribed manner (correctness of documents 

should be certified by the diplomatic mission or consular institution of Ukraine, the 

Embassy (Consulate) of the state whose citizen is a foreigner (country of 

permanent residence of person without citizenship), the Ministry of foreign 

Affairs, other relevant authority of this state or a notary public). 

4. Documents about payment of state duty and payment of the paid services 

provided by the Department of state registration of acts of civil status . 

Step 3 – come together, in a selected time at a selected location to register the 

marriage and obtain the certificate of marriage. 

        The mechanism of this service is quite simple. A man and a woman, subject 

to the achievement of the age of marriage or the receipt in a judicial order the 

rights to marriage, appeal to the organizer the state registration of marriage 

(regardless of place of residence and citizenship), choose the place and time of 

registration, check with the organizer of all the procedural issues. After that, 

between the organizer and the applicant is a contract in writing, the request is 

submitted for the state registration of marriage, state duty is charged and paid 

services. 

        The essence of innovation in marriage: 

        Brides are given the opportunity only on request, without specifying valid 

reasons (pregnancy, illness, life threat, etc.), choose the date of your registration. 

Accordingly, to register marriage and obtain marriage certificate even on the day 

of filing the application for registration of marriage. 

         As the advantage and disadvantage of this project is the time factor. On the 

one hand, the pair do not have to wait a few months to marry. However, the normal 

procedure time for reflection (at least one month) is given to the couple to recheck 

their feelings, to think things through, to weigh all circumstances which arose in 

connection with the future marriage. During this time the pair may abandon the 

marriage. But the permission to marry during the day, seen, promotes the 

application of impulsive, rash decisions about marriage. The marriage in this way, 

it may be hasty: the couple may not think about the consequences, rights and 

responsibilities that await them after marriage. As a consequence, "Express-

marriage" can be accomplished "Express divorce" that in no way will contribute to 

the strengthening of the institution of marriage. Therefore, there is every reason to 

expect that in connection with this procedure the number of divorces in Ukraine 

will increase. 

          The disadvantages of this project is the cost. Registration of marriage during 

the day, in different cities is different. 

         The cheapest prices in the frontline. The cost of registration of marriage in 24 

hours without additional services is 85 cents. With the services, price may vary 

from 150 UAH to 6 thousand UAH. 
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         Negative aspects of this project belongs, in particular, that the filing of an 

application in electronic form may cause certain technical difficulties. 

         In particular, brides who already tried the service, noted that the Internet 

portal does not accept documents requires a person to come in the selected the 

registry office or insists on electronic signature of the application. 

         Moreover, the strong marriage lays the Foundation for such a quick divorce. 

In Ukraine there are sufficiently low levels of family preservation. According to 

the state statistics Committee for the year 2015, the number of divorces is equal to 

almost half of registered marriages: for 299 000 marriage – 129 000 divorces. 

        In our time, when humanity wants to live comfortably, with acceleration, 

these criteria become important and are appreciated, but if you think about the fact 

that the decision of the vital issues can not be resolved "in haste" , the project is 

still a lot of questions. 

 Thus how efficient and justified will be a new procedure for the rapid registration 

of marriage, time will tell. It is seen, that the state should track the statistics of 

divorce and to pay attention to their number among couples who have benefited 

from these services. This is the figure and will determine the appropriateness of the 

continued existence of such a procedure. 
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~ADMINISTRATIVE AND LEGAL REFORMS IN UKRAINE: 

PROBLEMS AND STAGES OF THE REAISATION ~ 

 

For several years the system of state administration of Ukraine has been 

situated at the state of "permanent reformation". Indeed, administrative reform in 

Ukraine can be defined as a phenomenon that is all-inclusive, multidimensional and 

multi-vectoral. The purpose of administrative reform is the gradual establishment of 

such a system of public administratio, which will ensure the formation of Ukraine as 
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a highly developed, legal, civilized European state with a high standard of living, 

social stability, culture and democracy, will enable it to become an influential factor 

in the world. Its main purpose is also the formation of a system of public 

administration which will be close to the needs and interests of people and the main 

priority of its activities will be serving the people and the national interests. The 

Concept is not mentioned in European and other countries in vain, since the 1980s, 

most Western democracies have tried to reform their national management systems. 

The range of 27 changes that have taken place or occur during the public sector 

governance reform ranges from modification of the civil service to privatization 

programmes, giving the system of changes to the system of executive authorities. At 

the same time, the changes affected one or several aspects of such all-embracing 

phenomenon as administrative reform [1, p. 24-28]. 

Administrative reform is defined as a form of structural ordering, 

improvement and development of the system of state authorities as the only 

mechanism of the state, formed on the basis of the integration of material, financial 

and human resources, enterprises, institutions, organizations and their respective 

interaction, based on the principles of the distribution of power within the current 

legislation ensuring the fulfillment of the tasks and functions of the state; is a 

continuous process in the time-spatial format for improving the institutional 

foundations of state-building mechanisms and state apparatus, which results in the 

socio-economic development of the country [2, p. 150]. The administrative reform 

in its content is a complex of political and legal measures that consist of structural, 

functional and state-service changes, primarily in the field of executive power, 

with a view of transforming it from a power-repressive mechanism into an 

organization serving the society and creating on this basis an effective public 

administration system [3, p. 4]. It is carried out whenever the current system of 

executive power objectively does not ensure the proper organization of the 

implementation of laws [4, p. 144]. In its content, administrative reform is a set of 

concerted measures aimed at significantly increasing the level of manageability of 

vital processes in a society through scientifically sound creation of an effective 

mechanism of state administration, development of administrative legislation, 

improvement of personnel, information, technical and financial and economic 

provision of executive power and local self-government [5, p. 226]. 28 

The urgent tasks of administrative reform remain: 

 • ensuring a stable and efficient organization of the executive power system; 

 • organization of a professional, politically neutral and open public service; 

• strengthening the citizen's status in relations with public administration 

bodies; 

• ensuring transparency and openness of public administration; 

• creation of a system of capable local self-government; 

• guaranteeing the control of the public administration [6, p. 24]. 

 However, it should be understood that administrative reform can not be 

limited to the establishment of the optimal structure of public administration, 

changes in their subordination and reduction of administrative apparatus (although 
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that problem is very important) [7, p. 2]. It is worth noting that the necessity of 

forming a new system of public administration as an instrument for overcoming 

the crisis in Ukraine until recently was underestimated. And such a system in 

Ukraine should only be created through administrative reform. As the Concept 

indicates, the existing system of the state administration, which is currently in 

effect, remains generally ineffective. It eclectically combines both the legal 

institutions from the Soviet period of our history and the new ones that emerged 

during the independence period of Ukraine. Unfortunately, this characteristic has 

not lost its relevance and fifteen years after the adoption of that document. 

Taking into account all the above mentioned, we consider that the 

administrative reform as the one-sided phenomenon and somewhat outdated 

should move to a qualitatively new level, which will be considered in conjunction 

with constitutional and administrative-territorial reforms as a reform of public 

power in Ukraine. It is precisely such a 29th reform, as a comprehensive and 

widespread phenomenon for administrative reform, in our opinion, will contribute 

to the realization of public interests and the proper safeguarding of the rights, 

freedoms and interests of a person and a citizen. 
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~THE PEELIAN PRINCIPLES ~ 

 

The Actuality of the topic lies in the fact that the police always stood 

guarding the public and were a shield between the criminal world and the pro-

active society. At the moment in Ukraine the formation of the New Police, which 

will be fundamentally different from the old one not only in the nature of 

interaction with the public but also in principles of its activities is taking place. 

Therefore the study of the principles of police activity in foreign countries is an 

integral part of the development of personal principles and methods of policing in 

our country. 

   The Subject of the study is the principles of the work of the police created 

by Robert Peelian. 

   The Purpose of the study is to adopt a foreign experience for establishing 

a personality concentrated integral law enforcement system. 

    The underpinning principles for policing in England and Wales.     

  Sir Robert Peel became Home Secretary in 1822 and in 1829 established 

the first full-time, professional and centrally-organised police force in England and 

Wales, for the Greater London area. 

   The reforms introduced by Sir Robert Peel and the first Police 

Commissioners were based on a philosophy that the power of the police comes 

from the common consent of the public, as opposed to the power of the state. 

  The nine principles that underpin this philosophy were set out in the 

‘General Instructions’ issued to every new police officer from 1829 onwards. The 

principles are still valid today. 

   In early 19th-century Britain, attempts by the government to set up a 

police force for London met with a lot of opposition:    

    People were suspicious of the idea of a large police force, possibly 

armed. They feared that it could be used to suppress protest or support unpopular 

rule. 

    Paris had the best-known, best-organised and best-paid police force at 

the time. Britain was at war with France almost continuously from 1793 to 1815, 

and during most of that time, France had a secret and political police, so many 

people disliked the idea because of the association with France. 

 People did not think that it was the job of the national government to set 

up and control a police force. They thought it should be under local control. 

https://thecrimepreventionwebsite.compolice-crime-prevention-service---a-short-history/744/the-peelian-principles/
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  The concept of professional policing was taken up by Robert Peel when he 

became Home Secretary in 1822. Peel's Metropolitan Police Act 1829 established a 

full-time, professional and centrally-organised police force for the Greater London 

area, known as the Metropolitan Police. 

   Although Peel discussed the spirit of some of these principles in his 

speeches and other communications, the historians Susan Lentz and Robert 

Chaires found no proof that he compiled a formal list. The Home Office has 

suggested that the instructions were probably written, not by Peel himself, but by 

Charles Rowan and Richard Mayne, the joint Commissioners of the Metropolitan 

Police when it was founded. 

   The nine principles were as follows: 

1. To prevent crime and disorder, as an alternative to their repression by 

military force and severity of legal punishment. 

2. To recognise always that the power of the police to fulfil their 

functions and duties is dependent on public approval of their existence, actions and 

behaviour, and on their ability to secure and maintain public respect. 

3. To recognise always that to secure and maintain the respect and 

approval of the public means also the securing of the willing co-operation of the 

public in the task of securing observance of laws. 

4. To recognise always that the extent to which the co-operation of the 

public can be secured diminishes proportionately the necessity of the use of 

physical force and compulsion for achieving police objectives. 

5. To seek and preserve public favour, not by pandering to public 

opinion, but by constantly demonstrating absolutely impartial service to law, in 

complete independence of policy, and without regard to the justice or injustice of 

the substance of individual laws, by ready offering of individual service and 

friendship to all members of the public without regard to their wealth or social 

standing, by ready exercise of courtesy and friendly good humour, and by ready 

offering of individual sacrifice in protecting and preserving life. 

6. To use physical force only when the exercise of persuasion, advice 

and warning is found to be insufficient to obtain public co-operation to an extent 

necessary to secure observance of law or to restore order, and to use only the 

minimum degree of physical force which is necessary on any particular occasion 

for achieving a police objective. 

7. To maintain at all times a relationship with the public that gives reality 

to the historic tradition that the police are the public and that the public are the 

police, the police being only members of the public who are paid to give full-time 

attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of 

community welfare and existence. 

8. To recognise always the need for strict adherence to police-executive 

functions, and to refrain from even seeming to usurp the powers of the judiciary, of 

avenging individuals or the State, and of authoritatively judging guilt and 

punishing the guilty. 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Metropolitan_Police_Service#The_new_police
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Secretary
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Police_Act_1829
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Office
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9. To recognise always that the test of police efficiency is the absence of 

crime and disorder, and not the visible evidence of police action in dealing with 

them. 

   The historian Charles Reith explained in his ''New Study of Police 

History'' (1956) that these principles constituted an approach to policing "unique in 

history and throughout the world, because it derived, not from fear, but almost 

exclusively from public co-operation with the police, induced by them designedly 

by behaviour which secures and maintains for them the approval, respect and 

affection of the public". 

   The Home Office in 2012 explained this approach as "the power of the 

police coming from the common consent of the public, as opposed to the power of 

the state. It does not mean the consent of an individual" and added an additional 

statement outside of the Peelian principles: "No individual can choose to withdraw 

his or her consent from the police, or from a law." 

   Modern police reformers have described the Peelian Principles as being relevant 

in the present day, with American law-enforcement officer William Bratton calling 

them "my bible'' 
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~THE EXPERIENCE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE 

UNITED KINGDOM ~ 

 

  The paper deals with review the work of the police abroad. Such police is 

one of the oldest state institutions whose significance has always been, and 

remains, huge for both society as a whole and for all political regimes without 

exception.  

  This is primarily due to the sociopolitical significance of its numerous 

functions in ensuring the established order of law through measures of direct 

coercion. The theoretical and organizational-legal models of police activity are 

constantly evolving, with corresponding processes being intensified. However, 

approaches to improving the effectiveness of policing are uneven and determined 

both by national peculiarities and by problems at a particular stage. 

  The topic of police activities abroad is very relevant today. The analysis of 

the police investigated the development and implementation of the police on the 

example of the UK. The evaluation of the police by state and non-state institutions 

should serve to improve the work of the police, the evaluation contributes to 

increasing the responsibility of the police and the moral conduct of police officers, 

helps to determine successes in police work. 

The aim of the work: to bring to light the activity of the law enforcement 

agencies in the United Kingdom. 

  There are a number of agencies that participate in law enforcement in the 

United Kingdom which can be grouped into three general types: 

 Territorial police forces, who carry out the majority of policing. 

These are police forces that cover a police area (a particular region) and have an 

independent police authority.  

 National law enforcement bodies, including the National Crime 

Agency and national police forces that have a specific, non-regional jurisdiction, 

such as the British Transport Police.  

 Miscellaneous police forces, mostly having their foundations in older 

legislation or common law. These are responsible for policing specific local areas 

or activities, such as ports and parks. 

  The majority of law enforcement in the United Kingdom is carried out by 

territorial police forces that police the general public and their activities. The other 

types of agencies are concerned with policing of more specific matters. 

  Britain has no national police force, although police policy – is governed 

by the central Government’s Home Office.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Police_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Police_authority
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Crime_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Crime_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Transport_Police
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law
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  There are 52 police services in the United Kingdom. Each police service is 

employed and paid by their local governments or councils. The police services are 

completely independent of one another, and have their own policies, but they are 

always ready to go to each other’s help. Each force has its Criminal Investigation 

Department (CID). 

  Each force in Great Britain is responsible to a police authority. The police 

authorities must determine the local objectives set by Home Secretary. They also 

appoint the chief constable and the assistant chief constable, fix the size of the 

force, and provide buildings and equipment. The size of the individual force 

depends on the area and the population. The force areas are divided into divisions, 

subdivisions and local police stations.  

  There are The Metropolitan Police Force and the City of London Police 

Force, which are headed by commissioners and are responsible for policing 

London. London’s Metropolitan Police Service is the largest force. Its headquarters 

is New Scotland Yard - the central department of the Metropolitan Police, which 

investigates the crimes. For historical reasons the Home Secretary is responsible 

for London’s Metropolitan Police Force.  

  Besides the regular police forces there are various police forces which 

protect the security of territories and properties of different public authorities. They 

include the British Transport Police, Civil Aviation Police and some others. 

    Britain is one of the few countries in the world (Norway and New Zealand 

are others) where the police do not normally carry guns. Some officers do have 

guns, but they do not patrol the streets with them. There are a number of police 

cars known as Armed Response Vehicles (ARVs), which contain guns locked in 

boxes. 

Also, they are armed with truncheons and in some forces with CS spray. 

However, special firearms officers support their unarmed colleagues if necessary. 

    Any police officer walking his or her beat can now call upon a vast 

support network. This ranges from patrol cars, motorcycle units, flying squads to 

plain-clothes officers, frogmen and dog handlers. All these units are supported by a 

comprehensive system of information and control, e. g. personal radios, databanks, 

closed circuit television cameras, and other sophisticated equipment.  

Police officers are not allowed to join a trade union, a political party or to go 

on strike. All ranks, however, have their own staff associations.  

  The Home Secretary and the Scottish and Northern Ireland Secretaries, 

together with police authorities and chief constables, are responsible for the 

provision of an effective and efficient service in Britain.  

Regarding the process of police activity, in recent years, experts in the UK 

are developing a methodology for assessing each police officer separately. It is 

proposed to judge not only the number of crimes solved per unit of time, but also 

take into account such a factor as complexity. In this regard, it was suggested to 

develop a table of coefficients. This approach has a number of advantages: first, - a 

fair promotion of distinguished employees; secondly, rational distribution of the 

operational staff. Of course, there is a negative factor in this, which often makes it 
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difficult to determine the significance of each employee's role, since in most cases 

many people are involved in the investigation of crimes (investigators, forensic 

experts, etc.). 

In order to achieve the high professionalism of the UK police officers, they 

have to study throughout the service, since it depends on the subsequent career, 

qualification, salary, privileges and so on. 

In general, the activities of the British police are aimed at guarding public 

order, prevention of delinquency, detention and isolation offenders, publication of 

separate regulations for improvement of the state public order and public safety. 

There is a statute on the UK police in United Kingdom. It was adopted in 

1996 and defines the basic principles of internal organizational activity of the 

police. 

Separate activities of the police, primarily administrative, regulated by court 

precedents. So police action in certain cases should be solely such and in such a 

way as to they are treated by a court in a particular case. 

The main duty of the police authorities is to ensure the forces in each the 

area under its control, sufficient for the protection of law and order. In the counties 

and cities of the counties of England there are 47 police formations that make up 

this way called local police. Each such formation has a separate police squad - a 

permanent united committee consisting of an equal number of representatives local 

authorities, county councils and peace courts.  

So way, police activity can be considered stable, open and such that enjoys 

the confidence of the population. 
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~HANS GUSTAV ADOLF GROSS ~ 

 

   Hans Gross, the "Founding Father" of criminal profiling was born on December 

26, 1847 in Styria, Austria. A criminal jurist, Gross made a mark as the creator of 

the field of criminalities. Throughout his life, Hans Gross made significant 

contributions to the realm of scientific criminology. As Gross developed in his 
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career as an examining justice, he noticed the failings of the field of law. His book, 

classes, institutions, and methods helped improve the justice system through his 

experience as a justice [1]. 

   As a young adult, Hans Gross graduated in 1870 as a jurist (Examining Justice) 

from his hometown’s university in Upper Styria. His education resulted in two 

decades of learned knowledge in law. Gross served as the Examining Justice of 

Styria in which he served as a judge and prosecutor for all crimes presented to him. 

During his service, he dealt with several fraudulent charges. It was during this job 

that Gross realized the many shortcomings of the present justice system. Back 

then, the Examining Justice stood as a criminal investigator. During this time, there 

were very few crime investigators. Many of the law officers were volunteers or ex-

police officers. As a result, jurists mainly solved and prosecuted all crimes brought 

before them. This proved to be a poor system as many of the magistrates relied on 

their personal knowledge and limited facts or evidence. This lack of organization 

led to Gross's active work in criminal science [2].  

   During his life, Gross did much to establish several institutions regarding 

criminology. Gross mainly did this by reiterating the practice of criminal forensics. 

He taught and developed several institutions that furthered the influence of the 

field of criminology. Throughout the years, Hans taught and engaged in 

constructive debate while professor at Chernivtsi University (1897 to 1902), 

Prague University (1902 to 1905), and the University of Graz (1905 to 1915). 

Later in 1898, he established the Institute of Criminology of Graz. On August 

1898, he began to teach criminal law in which he presented the field of 

criminalities. However, many people opposed this idea developing into a study, 

claiming that it did not serve true beneficial value except to those involved in the 

justice system. Despite opposing views, Gross established the field of criminalities, 

branding him forever as the “Founding Father” of criminal profiling [3]. 

  Gross noticed the faults in the justice system early on in his career. His efforts 

focused on expanding deep investigation, professional ethics, and the scientific 

method. He defined  criminal psychology from a technical viewpoint, considering 

it as pure research. Along with studying a person’s behaviors, Gross stressed the 

use of careful judgement due to often misleading evidence. His view of research, 

technical evidence, and methods also led to the creation of the "crime scene." 

Relating the concept of the crime scene, Gross explains the necessity of balancing 

emotion with evidence and evidence with logic. Hans fully introduced the concept 

of criminalistics in 1893, a period in which the notion of criminology expanded 

[2]. The concept of criminalistics is divided into two branches: crime and political 

science. Even though Gross found a new way in which the justice system 

functioned, many believed the field of criminalistics proved useless, except for 

examining justices. However, Gross still contributed in furthering criminology for 

other magistrates in law. He called for the objective use and examination of 

evidence. He stressed the importance of a judge remaining neutral in cases. He did 

this, mainly, by presenting new concepts in the examination of crime scenes, such 

as crime scene photography, fingerprints, microscopy, and X-rays. 
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   Gross’s book was written to cover philosophical and systematic aspects of 

criminology. In 1893, his book Criminal Investigations, a Practical Textbook 

(Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik) was published. 

The purpose of the book was to make up for a deficiency in criminalistics. He 

wrote it as an instructive book, focusing on human nature and the motives of a 

criminal. He presents his theories through psychological and material elements. 

Gross especially expanded on body language and the importance of the judge and 

the witness involved in a criminal case. He observes the behaviors of murderers, 

arsonists, thieves, and counterfeiters. Gross strongly focuses on the failings and 

inconsistencies of the judges and witnesses, the importance of materialistic 

evidence, and relating facts with reason. He believed that the study of psychology 

allowed one to understand the motives of criminals. Also, he relates chemistry, 

physics, botany, secret codes, and the use of blood to further determine facts and 

motives. He believed an overall education in these studies proved beneficial, 

especially to judges and investigating officers [4]. 

   Hans Gross made his mark in the world as a criminologist. He is associated with 

being the creator of the field of criminology after establishing the study at the 

Institute of Criminology in Graz. Throughout his life, he assisted in advancing the 

crime investigation world, especially in 1893 when the practice of criminology 

became more widespread. Introducing new investigation and observation 

techniques, such as crime scene photography and examining fingerprints, changed 

how the justice system functioned.His book, Handbuch für Untersuchungsrichter 

als System der Kriminalistik, contains revolutionary methods and ideas that greatly 

broadened criminal science. In memory of all of his work, stand many institutions 

formed because of him. 
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