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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

СОЮЗІ 

 

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про оплату праці» 

від 24 березня 1995 року, мінімальна заробітна плата – це 

встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за 

виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна 

заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою 

на всій території України для підприємств усіх форм власності і 

господарювання та фізичних осіб, які використовують працю 

найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. 

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати (ч.1 ст.3-1 вказаного Закону). 

То ж в Україні давно сформовано правовий механізм 

встановлення мінімальної заробітної плати. Натомість в 

Європейському Союзі до недавнього часу відсутні були норми, 

спрямовані на встановлення мінімальної заробітної плати. Так, 

наприклад, у преамбулі Договору про Європейський Союз 

(Маастрихт, 7 лютого 1992 року) сторони підтвердили свою 

відданість основоположним соціальним правам, які визначено в 

Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників 

1989 року та в Європейській соціальній хартії, підписаній у Туріні 

18 жовтня 1961 року. 
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Відповідно до пункту 5 Хартії Європейського 

Співтовариства про основні соціальні права працівників, усі види 

зайнятості підлягають справедливій винагороді. З цією метою 

згідно із положеннями, що застосовуються в кожній країні: – 

працівникам забезпечується справедлива заробітна плата, тобто 

заробітна плата, достатня для забезпечення їм гідного рівня життя; 

– відповідно до умов зайнятості працівники, крім тих, що 

працюють на основі безстрокового контракту на умовах повного 

робочого часу, одержують пропорційну винагороду; – заробітна 

плата може бути утримана, вилучена або передана лише відповідно 

до національного законодавства; подібні положення мають 

передбачати заходи, що дозволяють зацікавленому працівникові 

продовжувати користуватися необхідними засобами існування для 

нього/неї та його/її сім’ї. 

У статті 4 «Право на справедливу винагороду» Європейської 

соціальної хартії (переглянутій) (Страсбург, 3 травня 1996 року) 

проголошено, що Сторони зобов’язуються визнати право 

працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм i їхнім сім’ям 

достатній життєвий рівень; визнати право працівників на 

підвищену ставку винагороди за роботу в надурочний час з 

урахуванням винятків, передбачених для окремих випадків 

(частини 1, 2 вказаної статті). 

У Хартії основних прав Європейського Союзу (Ніцца, 7 

грудня 2000 року) проголошено, що кожна людина має право на 

працю та на професійну діяльність, яку вона вільно обирає або на 

яку вільно погоджується (ч.1 ст.15) на умовах, які забезпечують 

охорону її здоров’я, безпеку та повагу до її гідності (ч.1 ст.31).  

Таким чином, у актах Європейського Союзу згадки про 

мінімальну заробітну плату до недавнього часу не було. 17 

листопада 2017 року Європейський парламент, Рада ЄС та 

Європейська Комісія спільно проголосили Європейський стовп 

соціальних прав (European pillar of social rights), котрий містить 20 

принципів, які необхідні для втілення справедливості під час 

функціонування ринку праці та системи соціального забезпечення 

в 21-му столітті в Європі. Вказані принципи, відповідно до пункту 

15 European pillar of social rights, поширюються не лише на 
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громадян Європейського Союзу, але й на громадяни третіх країн, 

які мають законне місце проживання в ЄС.  

Згідно зі статтею 6 «Заробітна плата» European pillar of social 

rights, усі працівники мають право на справедливу заробітну плату, 

яка забезпечує гідний рівень життя (пункт а); їм забезпечується 

відповідна мінімальна заробітна плата таким чином, щоб 

забезпечити задоволення потреби працівника та його сім’ї в світлі 

національних економічних та соціальних умови, одночасно 

забезпечуючи доступ до працевлаштування та стимули шукати 

роботу у тому числі уникнути трудової бідності (пункт б); уся 

заробітна плата встановлюється прозорою та передбачуваною 

формою відповідно до національної практики та поважати 

автономію соціальних партнерів (пункт с). 

Таким чином, аналіз змісту вказаної статті свідчить про те, 

що розмір мінімальної заробітної плати одного працівника в 

Європейському Союзі має забезпечити задоволення потреб його 

самого та членів його сім’ї. 

Однак у кожній із 28 держав-членів ЄС існує власне 

законодавство, спрямоване на регулювання відносин оплати праці. 

І лише 22 із них законодавчо встановлюють мінімальний 

загальнодержавний розмір винагороди за працю. У таких країнах 

як Австрія, Данія, Італія, Кіпр, Фінляндія та Швеція досі відсутній 

національний правовий механізм встановлення мінімальної 

заробітної плати. 

Станом на січень 2017 року, за даними Eurostat, у десяти 

держав-членів ЄС було встановлено місячну мінімальну заробітну 

плату у розмірі меншому за €500: Болгарія (€235), Румунія (€275), 

Литва та Латвія (€380), Чеська Республіка (€407), Угорщина (€412), 

Хорватія (€433), Словаччина (€435), Польща (€453) та Естонія 

(€470). У інших п’яти державах місячна мінімальна заробітна плата 

не перевищує тисячі євро: Португалія (€650), Греція (€684), Мальта 

(€736), Словенія (€805) та Іспанія (€826). У решті семи державах-

членах ЄС її величина більша: Велика Британія (€1 397), Франція 

(€1 480), Німеччина (€1 498), Бельгія (€1 532), Голландія (€1 552), 

Ірландія (€1 563) та Люксембург (€1 999). Для порівняння, 
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федеральна мінімальна заробітна плата в США станом на 1 січня 

2017 року становила €1192 на місяць. 

 

 

Кальян Сергій Євгенійович 

доктор політичних наук, професор,  

професор кафедри філософії, історії та педагогіки,  

Полтавська державна аграрна академія 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Постановка проблеми. У контексті сучасної української 

політики існує чимало принципових питань, вирішення яких 

пов’язане зі стратегічним вибором курсу держави. На 

внутрішньому порядку денному актуальними залишаються 

завершення політичної реформи, удосконалення механізмів 

діяльності місцевого самоврядування, здійснення адміністративної 

реформи та реформи державного управління, оптимізація виборчої 

системи, реформування судової системи і т. ін. Надзвичайно 

важливо, аби відповідь на кожне з цих питань давалася не 

поспіхом, не під впливом ідеологічних штампів або 

кон’юнктурних уподобань, а на основі всебічного аналізу причин 

та наслідків, недоліків та переваг, можливих альтернатив, маючи 

на меті реалізацію національних інтересів України.  

Недостатній рівень опрацювання зазначеної проблематики 

засвідчується нерозвиненістю таких її сегментів як футурологія, 

соціальне проектування, ризикологія; прогнозування у сфері 

законотворення, запобігання політичних конфліктів, 

супроводження виборчого процесу; прийняття, практичне втілення 

та передбачення наслідків політичних рішень; політичний 

консалтинг, забезпечення ефективності державного управління та 

ін. Разом з тим,  все це підтверджує актуальність теми 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Характеристика 

політики як процесу (процесуальний підхід) дозволяє побачити 
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особливі грані взаємодії суб'єктів із приводу державної влади. 

Однак у силу масштабності політичного процесу, що збігається з 

усією політичною сферою, деякі вчені ототожнюють його або з 

політикою в цілому (Р. Доуз), або з усією сукупністю поведінкових 

акцій суб'єктів влади, зміною їх статусів і впливів (Ч.Мерріам). 

Прихильники ж інституціонального підходу пов'язують 

політичний процес із функціонуванням і трансформацією 

інститутів влади (С.Хантингтон), а автор системного підходу 

Д.Істон розуміє його як сукупність реакцій політичної системи на 

виклики навколишнього середовища. Р. Дарендорф наголошує на 

динаміці суперництва груп за статуси й ресурси влади, а 

Дж.Мангейм і Р. Рич трактують його як складний комплекс подій, 

що визначає характер діяльності державних інститутів і їх вплив на 

політичний процес.  

Мета та основні завдання статті. Метою статті є аналіз 

теоретичних засад та сутності політичного процесу контексті 

забезпечення державотворення в сучасній Україні.  

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність 

вирішення наступних дослідницьких завдань: визначити систему 

основних теоретико-методологічних підходів до визначення 

поняття політичного процесу;   дати інтерпретацію базових 

категорій, що складають основу сучасного політичного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Збігаючись за своїми 

масштабами з усім політичним простором, політичний процес 

поширюється не тільки на конвенціональні (договірні, нормативні) 

зміни, що характеризують поведінкові акції політичних акторів, 

норми й правила політичної гри, відносини й механізми 

конкуренції за державну владу. Водночас політичні процеси 

охоплюють і ті зміни, що свідчать про порушення суб'єктами їх 

рольових функцій, зафіксованих у нормативній базі, перевищення 

ними своїх повноважень, вихід за межі своїх політичних ніш тощо. 

Тим самим до змісту політичного процесу додаються зміни, які 

мають місце в діяльності суб'єктів, що не розділяють 

загальноприйняті стандарти у відносинах з державною владою, 

наприклад, діяльність партій, що перебувають на нелегальному 
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становищі, тероризм, кримінальні діяння політиків у сфері влади 

тощо.  

Відбиваючи зміни, що склалися, а не тільки заплановані, 

політичні процеси час від часу виявляють ненормативний 

характер, спричинений наявністю в політичному просторі 

різноманітних форм руху (хвильового, циклічного, лінійного, 

інверсійного та ін.), що мають власну логіку розвитку й способи 

трансформації політичних явищ. Комбінація цих форм руху, 

власне, й позбавляє політичні явища нормативної визначеності й 

передбачуваності. З цієї точки зору політичний процес є 

сукупністю глобальних чи локальних трансформацій соціальних 

інститутів, відносин і діяльності політичних суб'єктів, які 

здійснюються під тиском різнорідних факторів, що не можуть бути 

чітко визначені, а тим більше прогнозовані. 

 У той же час кожний тип політичних змін має власну ритмі- 

ку (циклічність, повторюваність), сприятливі та несприятливі 

періоди взаємодій суб'єктів, структур, інститутів. Скажімо, 

електоральний процес формується в контексті виборчих циклів, які 

задають рамки політичної активності населення під час висування 

кандидатів у законодавчі або виконавчі органи влади, обговорення 

їх кандидатур, обрання й здійснення контролю за їх діяльністю. 

Зрозуміло, що рішення правлячих політичних партій слабкувато 

стимулюють політичний процес в той час, як реальна реформація 

суспільних відносин має вирішальний вплив на характер 

функціонування державних установ, способи політичної участі 

населення, їх впливу на рішення вищих органів керування. Певну 

"розірваність" ритму політичного процесу здатні задати військові 

перевороти, міжнародні кризи, стихійні лиха тощо.  

Зазначені особливості політичного процесу суттєво 

урізноманітнюють його типологію. Так, із змістовної точки зору 

виділяють внутрішньополітичні й зовнішньополітичні 

(міжнародні) процеси, які різняться специфікою їх предметної 

сфери, способом взаємодії суб'єктів, особливостями 

функціонування інститутів, закономірностей та тенденцій розвитку 

політичного процесу. З огляду на значимість для суспільства тих 

або інших форм політичного регулювання соціальних відносин 
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політичні процеси можна підрозділити на базові й периферійні. 

Перші з них характеризують ті різноманітні зміни в різних 

областях політичного життя, які стосуються модифікації її базових, 

системних властивостей. До них можна віднести, наприклад, 

політичну участь, що характеризує способи відносин широкого 

суспільного загалу з державою, форми перетворення соціальних 

інтересів і вимог населення. 

Політичні процеси можуть відбивати зміни, що протікають у 

явній або прихованій формах. Приміром, явний політичний процес 

характеризується тим, що інтереси груп і громадян систематично 

виявляються в їхніх публічних домаганнях до державної влади, 

яка, у свою чергу, робить доступними для суспільного контролю 

фази підготовки й прийняття управлінських рішень. На противагу 

відкритому прихований, тіньовий процес базується на діяльності 

непублічних політичних інститутів і центрів влади, а також на 

влад- них домаганнях громадян, не артикульованих у формі 

звернень до офіційних органів державного управління. Політичні 

процеси розділяються також на відкриті й закриті. Останні 

означають той тип змін, що однозначно може бути оцінений у 

рамках критеріїв краще/гірше, бажане/небажане і т. ін. Відкриті ж 

процеси демонструють тип змін, що не дозволяє їх оцінити, як - 

позитивні чи негативні.  

Важливим є поділ політичних процесів на стабільні й 

перехідні. Стабільні політичні процеси характеризують чітко 

окреслену спрямованість змін, перевагу певного типу владних 

відносин, форм організації влади, що забезпечують стійке 

відтворення політичних відносин, навіть в умовах опору з боку тих 

або інших сил і тенденцій. Зовні вони можуть характеризуватися 

відсутністю воєн, масових протестів й інших конфліктних 

ситуацій, що загрожують поваленням або зміною правлячого 

режиму. Не- стабільні ж процеси не мають переваг тих або інших 

базових властивостей організації влади, що виключають 

можливість якісної ідентифікації змін. Політична модернізація.  

Англійське слово modern означає новий, сучасний, modernize 

- удосконалити, оновлювати, змінювати відповідно до новітніх 

вимог. У тлумачному словнику англійське дієслово to modernize 
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означає надання чому-небудь сучасного стилю, вигляду; 

застосування сучасних напрямів, ідей тощо. Поняття модернізації 

охоплює дослідження кардинальних суспільних змін у різних 

вимірах: 1) модернізація суспільно-історична 

(ранньокапіталістична модернізація у країнах західної цивілізації; 

модернізація в умовах бюрократичного державно-

монополістичного капіталізму і сучасні зміни у країнах, які ще 

відстають від передових); 2) модернізація суспільства як системи 

(синхронний аналіз економічних, соціально-політичних і 

культурних аспектів модернізації); 3) модернізація людської 

особистості [1].  

У політико-психологічному словнику терміну "модернізація" 

надається визначення development on modem lines - тобто "роз- 

виток нових напрямів". Дієслову to modernize ставляться у 

відповідність синоніми: bring into the twentieth century, bring up to 

date, remake, remodel, renew, renovate, revamp [2]. Українська мова 

наділяє ці слова такими аналогами: перенести у XX століття, 

привести у відповідність із сучасними вимогами, переробити, 

робити наново, реконструювати, оновити, реставрувати, замінити 

на нове, відродити, відновити, оновити, поправити, виправити, 

змінити, скорегувати, модифікувати, удосконалити.  

Отже, за етимологією під модернізацією слід розуміти такий 

розвиток суспільства, в ході якого виникають і затверджуються 

відносини й інститути сучасного типу. Всі ці визначення 

припускають наявність певного об'єкта модернізації, як правило, - 

органів державної влади та політичного режиму в цілому, який 

можна оновлювати, ремонтувати, замінювати тощо.  

Власне, модернізація, на відміну від інновації, завжди 

стосується чогось, що вже існує. З іншого боку, інновація як 

складова частина процесу модернізації визначається як "процес 

змін, пов'язаних із створенням, визнанням або впровадженням 

нових елементів (або моделей) матеріальної і нематеріальної 

культур в певній соціальній системі", і як "створення, 

розповсюдження і застосування нового засобу, котрий задовольняє 

потреби людини і суспільства і викликає разом з тим соціальні та 

інші зміни" [3].  
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У політичній науці існує низка підходів до дослідження 

феномена модернізації. Так, Г. О'Доннелл [4], розглядає даний 

феномен у трьох сенсах: 1) як синонім усіх прогресивних 

соціальних змін безвідносно до будь-якого історичного періоду; 2) 

тотожність "сучасності", тобто означає комплекс соціальних, 

політичних, економічних, культурних і інтелектуальних транс- 

формацій, що відбувалися на Заході з XVI ст. і що досягли свого 

апогею в XIX-XX ст. Сюди включаються процеси індустріалізації, 

урбанізації, раціоналізації, бюрократизації, демократизації, 

домінуючого впливу капіталізму, розповсюдження індивідуалізму і 

мотивації успіху, затвердження раціоналізму і науки та багато 

іншого. Модернізація в цьому сенсі означає досягнення стану 

сучасності, "процес перетворення традиційного або до 

технологічного суспільства, у міру його трансформації, в 

суспільство, для якого характерні машинна технологія, раціональні 

і секулярні відносини, а також високодиференційовані соціальні 

структури". 3) рух від периферії до центру сучасного суспільства, 

який, на думку В.Мура, є "тотальною трансформацією 

традиційного домодерністського суспільства в таку соціальну 

організацію, яка характерна для "просунутих", економічно 

процвітаючих і в політичному плані стабільних націй Заходу" [5].  

Останнім часом у світі отримала динамічне поширення кон- 

цепція (модернізаційного) розвитку, заснованого на збереженні 

соціокультурних традицій без нав'язування західних зразків 

(А.Абдель-Малек, А.Турен, С.Хантінґтон, Ш. Айзенштадт та ін.). 

Більше того, в контексті обговорюваного предмета соціокультурна 

специфіка і традиція розглядаються як самостійний чинник 

модернізації. 

І все ж основними підходами до дослідження модернізації і 

демократичного транзиту сьогодні залишаються структурна, 

процедурна і інституційна концептуалізації.  

Сутність структурного підходу полягає, таким чином, в 

акцентуванні уваги на чинниках, які можуть бути позначені як 

цивілізаційні, геополітичні, культурні, історичні, соціально-

психологічні тощо.  
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У фокусі уваги процедурного підходу знаходяться ендогенні 

чинники демократизації і демократії ті або інші конкретні процеси, 

процедури і політичні рішення, здійснювані самими агентами 

демократизації.  

Прихильники процедурного підходу (його іноді називають 

ще "волюнтаристським") виходять з посилки про те, що жодні 

"об'єктивні" соціальні, економічні, культурні та інші чинники не в 

змозі ані пояснити, ані передбачити, хто конкретно, які політичні 

сили і актори в тій або іншій ситуації відстоюватимуть 

недемократичний статус-кво або боротимуться за його повалення.  

Демократичні чинники та механізми політичної модернізації. 

Політична модернізація може здійснюватися різними способами з 

використанням різних механізмів, проте виділяються універсальні 

складові політичної модернізації: - створення диференційованої 

політичної структури з високою, спеціалізацією політичних ролей і 

інститутів; - створення сучасної держави, що володіє 

суверенітетом; - посилення ролі держави; розширення сфери дії і 

посилення ролі закону, що зв'язує державу і громадян; - зростання 

чисельності громадян (осіб з політичними і громадянськими 

правами), розширення включеності в політичнежиття соціальних 

груп і індивідів; - виникнення та збільшення раціональної 

політичної бюрократії; - перетворення раціональної 

деперсоніфікованої бюрократичної організації на домінуючу 

систему управління і контролю; - ослаблення традиційних еліт і їх 

легітимності; посилення модернізаторських еліт [6]. 

Висновки. Основним джерелом інституційних змін у 

політиці, як і в економіці, є світоглядні зміни людей, які, власне, й 

позначаються на ціннісних виборах і відносинах людей. Важливим 

є те, що і формальні правила, що їх може змінити держава, і 

неформальні обмеження, які змінюються вкрай повільно, врешті-

решт формуються під впливом суб'єктивного світосприйняття 

людей, яке, у свою чергу, і визначає експліцитний вибір 

формальних правил і розвиток неформальних обмежень в 

суспільстві. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ У 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

Постановка проблеми. Інтенсивний  розвиток в Україні  

ринкових відносин та звуження державної форми власності на 

засоби виробництва спричиняють появу нових форм трудових 

відносин, які нагадують ті відносини, що склалися у країнах 

Заходу. Сьогодні незаперечним є євроінтеграційний шлях України, 

а тому виникає необхідність привести вітчизняне законодавство у 

відповідність до європейського. Було б великою помилкою не 

скористатися досвідом країн Західної Європи у правовому 

регулюванні трудових відносин. Зрозуміло, що не можна повністю 

ототожнювати процеси, які проходили у країнах Західної Європи з 

тими, що мають місце в Україні, але основні тенденції, пов’язані із 

зародженням нових правовідносин, залишаються спільними. Разом 
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з тим правове регулювання трудових відносин у 

західноєвропейських країнах на сучасному етапі вийшло далеко за 

рамки трудового права. Регулювання трудових відносин 

здійснюється нормами різних галузей права:   конституційного, 

цивільного, адміністративного та трудового права. Трудове право у 

західноєвропейських країнах є доволі молодою галуззю права; 

воно є своєрідним “лакмусовим папірцем”, який свідчить про 

рівень розвиненості та гарантованості прав і свобод людини, її 

захищеності від свавілля з боку роботодавця і держави. 

На сьогодні як у вітчизняній, так і у зарубіжній історико-

правовій науці відсутні дослідження, присвячені комплексному 

аналізові становлення і розвитку правового регулювання трудових 

відносин. У працях зарубіжних авторів досліджувались лише  

окремі аспекти правового регулювання трудових відносин.   Праці 

ж вітчизняних дослідників радянської доби  були спрямовані на 

пошуки негативних моментів,  їх увага зосереджувалась головним 

чином на участі найманих працівників у страйковому русі, на їх 

тяжкому соціально-економічному становищі, на діяльності 

профспілок при укладенні колективних трудових договорів,  на так 

званому антиробітничому законодавстві.  

Огляд останніх досліджень і публікацій. У хронологічному 

порядку авторів праць, у яких досліджувались різні аспекти 

правового регулювання трудових відносин у країнах Західної 

Європи, можна поділити на дві групи: а) авторів, праці яких були 

опубліковані у ХІХ на початку ХХ століть – Ф.Тернера,   

А.С. Гольденвейзера, А.Ф. Волкова, Р.І, П.Луї, Є.Кувшинської, 

В.Зомбарта, Г.Зідова, А.В.Репенака та б) авторів, праці яких були 

опубліковані у ХХ столітті – І.Войтинського, В.Каскеля, І.В. 

Кисельова, М.Г.Мошенського, В.І.Усеніна, М.В.Баглая, 

Д.М.Догадова, А.Є.Пашерстника, Ф.Колена, Р.Докуа, П.Г.Гутієра, 

А.Жаммо, Ж. Ліон-Кана, А.Руділя, Р. Райдоута, Б.Беркассона, 

Анни Боло Життлер, . Алігісакіса (M. Aligisakis), Дж. Келлі  

(J. Kelly) та ін.  

Мета і завдання дослідження.  Метою цієї статті є 

дослідження тенденцій у правовому регулюванні  трудових 

конфліктів та профспілкового руху у країнах Європи. На 
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досягнення поставленої мети спрямовано вирішення наступних 

завдань: розкрити тенденції у правововому регулюванні трудових 

конфліктів у деяких країнах Європи; надати загальну 

характеристику стану профспілкового руху європейських країн у 

сучасних суспільних та політичних умовах. 

Основний матеріал.  Зміни у праві країн Західної Європи 

пов’язані були з активізацією нормотворчої діяльності держави, 

яка почала спостерігатись у період після другої світової війни. 

Дослідження таких змін, або виявлення тенденцій до змін, має 

велике практичне значення для усвідомлення необхідності та 

прогнозування можливих змін у трудовому праві України. Отже, 

вибір напряму досліджень зумовлено насамперед як науковою 

необхідністю розкриття становлення і розвитку правового 

регулювання конфліктів у країнах Західної Європи, так і 

актуальністю можливого використання західноєвропейського 

досвіду регулювання трудових відносин в Україні [1]. 

Правове регулювання трудових відносин у 

західноєвропейських країнах еволюціонувало від простої реакції 

держави на виступи найманих працівників до захисту їх прав не 

лише у сфері праці, але й у їх праві власності за засоби 

виробництва, на право їх участі в управлінні виробництвом та у 

розподілі прибутків. Законодавство західноєвропейських країн 

достатньо ускладнилось і стало досить неоднорідним соціальним 

явищем. З’явилися спільні законодавчі і колективно-договірні 

норми, які максимально широко закріпили свободу діяльності 

профспілок та права найманих працівників [2]. 

Доречно звернути увагу на типології та тенденції розвитку 

трудових конфліктів у країнах Європи як важливий напрямок 

досліджень у сфері вироблення ефективного механізму розв’язання 

трудових конфліктів в умовах кризових явищ. Для того щоб цей 

механізм функціонував успішно, необхідний чіткий облік всіх 

характеристик страйкового руху. Дослідниками трудових 

конфліктів розроблено показники, які свідчать про широту та 

велике значення страйкового руху: кількість втрачених робочих 

днів, кількість учасників, чисельність страйків [3, p. 73]. Страйки є 

індикатором соціальної активності робітників. У відповідності до 
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ступеня здатності країн до страйкування, індикаторів оцінки 

страйку, оцінки втрачених днів на виробництві, мобілізації та 

визначенні страйкарів, розробляються показники страйку – за 

рівнем спорідненості, структурованості, узагальнення Трудові 

конфлікти є звичним явищем у зарубіжних країнах. Вони є 

формами соціального протесту проти низької оплати праці, 

закриття підприємств, незгоди з положеннями нового 

колективного договору. Відмова від роботи може мати офіційний 

характер, проводитися за згодою профспілок чи бути неофіційною. 

На Заході розроблено показники, що свідчать про широту та 

серйозність страйкового руху. Беручи до уваги географічний 

чинник, наприклад, можна досліджувати рівень здатності країн до 

участі у страйку в Європі, це надає можливість сконструювати 

європейську типологію, пов’язану із страйками. Це може 

допомогти встановити ступінь розвитку та характеристики 

конфліктів і, виходячи з цього, довести, що ступінь мобілізації 

страйкарів та їх визначення мають тенденцію до зниження. Щоб 

дослідити ці процеси більшість дослідників запропонували метод, 

що використовує індикатори. Дані індикатори базуються на фактах 

та узагальнюють споріднені рівні трудових конфліктів, ступінь 

мобілізації та визначення страйкарів. Три показники здатності до 

страйку (спорідненості, структурованості, узагальненості) 

встановлюються на базі цих індикаторів  [3, p. 75]. Порівняння 

країн за цими показниками дозволяють сформувати типологію 

трудових суперечок в Європі та уявлення щодо глибини та 

природи можливих Сучасні майбутніх роботи з конфліктів 

дослідження . трудових конфліктів зазвичай охоплюють 15 країн – 

членів ЄС, плюс три члени зони Європейської вільної торгівлі 

(Ісландія, Норвегія, Швейцарія). Розглядаючи дані щорічного 

статистичного огляду МОП за 1970–1994 рр., бачимо, що не всі 

показники є зрівнянними. У той час як більшість країн включає до 

статистичних звітів з динаміки соціально-трудових відносин 

робітників, опосередковано втягнених до страйку, це не відповідає 

дійсності для Австралії, Італії, Норвегії, Португалії, Іспанії чи 

Швеції. Більш того, декілька країн виключають конфлікти у 

певних сферах – у державній адміністрації (Франція, Греція, 
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Португалія), державному секторі (Бельгія), чи інших секторах 

економічної активності (в аграрній сфері – у Франції). 

Іншим прикладом є Сполучене Королівство, яке не виключає 

із статистики трудових конфліктів політичні конфлікти. 

Національні відмінності у критеріях щодо включення кількості 

конфліктів з різних сфер є особливо важливим у статистиці: 

наприклад, у Данії критерієм є як мінімум 100 неробочих днів, у 

той час як у Швеції критерієм є 8 неробочих годин [3, p. 75].  

Проаналізуємо індекси здатності до страйку. Відносний 

індекс здатності до страйку утворюється додаванням двох 

індикаторів – масштабу дії страйку, забезпеченого нормою днів 

простою, і нормою страйку. Отримані показники перетворюються 

таким чином, що середнє значення дорівнює нулю. Здатність 

країни до страйку зростає з підвищенням в абсолютній величині 

індексу, де знак є позитивним, і падає з підвищенням абсолютної 

величини, де знак негативний. Тут Греція (+6,10) знаходиться на 

першому місці, далі слідує Італія (+3,08) і Іспанія (+1,73). Це 

вказує на надзвичайно високий рівень трудового конфлікту в цих 

трьох південних європейських суспільствах, порівняно з іншими 

європейськими країнами. Ще дві країни посідають у списку досить 

високі місця: Португалія (восьма), Франція (дев'ята). Ісландія і 

Фінляндія є четвертою і п'ятою. Ірландія і Об'єднане Королівство, 

бастіони тред-юніонізму, – шоста і сьома відповідно [4, p. 5]. 

Більшість Скандинавських країн, країн Бенілюксу, Швейцарія (як 

німецькомовні країни) формують групу, де виробничі суперечки, 

здається, є обмеженими. Це свідчить про дві головні традиції в 

трудових відносинах: конфліктна – переважно на Півдні Європи; 

неконфліктна – в центрі і на півночі Європи. Але є винятки і 

відмінності [4, p. 5]. Структурний індекс здатності до страйку 

утворений додаванням разом двох індикаторів структурних 

характеристик конфліктів (мобілізація страйкаря і визначення 

страйкаря), а потім розглядаються отримані показники в такій же 

формі щодо відносного індексу. Ці пошуки та зіставлення 

показують складність ранжування структурних характеристик 

конфліктів відповідно до географічних блоків у межах Європи, на 

відміну від масштабу суперечок, визначених відносним індексом. 
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Висновки. Законодавство західноєвропейських країн на 

початку ХІХ століття закріпило у трудових відносинах принцип “ 

свободи договору” та невтручання держави у такі відносини. 

Умови праці кожного робітника, у відповідності із зазначеним 

принципом, визначалися вільною договірною угодою між ним та 

роботодавцем. Трудові спори, які виникали між роботодавцем і 

працівником вирішувались у спеціалізованих судах. Законодавство 

не регулювало ні розміри заробітної плати, ні терміни її видачі. У 

багатьох випадках заробітна плата замінялася продуктами 

харчування. Законодавство, що встановлювало розмір мінімальної 

заробітної платні, забороняло замінювати її продуктами 

харчування, почало з’являтися у країнах Західної Європи у кінці 

ХІХ на початку ХХ століть.  

Професійні спілки у Європейських країнах є одним із засобів 

колективного захисту інтересів робітників, легалізація їх 

діяльності була здійснена лише у другій половині ХІХ століття. 

Цей процес чітко простежується на прикладі трьох країн: Англії, 

Франції та Німеччини. З появою профспілок з’явився і страйковий 

рух. Держава у західноєвропейських країнах застосовувала 

кримінально-правові методи боротьби із страйковим рухом, і 

тільки з кінця ХІХ століття – цивільно-правові методи. У кінці ХІХ 

століття з’явилася практика укладення колективних трудових угод. 

Умовами таких угод передбачалося скорочення робочого дня,  

меншого за законодавчий мінімум, збільшення заробітної платні, 

покращення умов праці тощо. Однак слід відзначити, що у 

порівнянні з європейськими роботодавцями, які виробили загальну 

стратегію боротьби проти найманих працівників, профспілки не 

мають більш-менш виразної єдиної політики, що не дозволяє їм 

оперативно та взаємозлагоджено  здійснювати заходи щодо 

захисту прав та законних інтересів працівників у різних сферах 

діяльності. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ 

ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В 

РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1917-1921 Р.Р.) 

 

Радянська влада позиціонувала себе в якості диктатури 

пролетаріату, що зумовлювало яскраво виражений проробітничий 

характер її заходів та супроводжувалося, з одного боку, 

прийняттям за досить короткий проміжок часу значної кількості 

нормативно-правових актів з метою усебічного врегулювання 

питань застосування праці, а з іншого боку, − утворенням сітки 

органів державної влади задля ефективного втілення нормативних 

приписів у практику застосування трудових відносин, включаючи 

здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про 

працю. 

Для правового регулювання періоду встановлення 

радянської влади в Україні характерною ознакою стала 

множинність джерел, що яскраво проявилося і в питанні 

організаційно-правового забезпечення інспекцій праці.По-перше, 

левову частину джерел складали нормативно-правові акти 
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центральних органів влади радянської Росії. І Всеукраїнський з’їзд 

Рад (11–12 грудня 1917 р.), визнавши Українську Республіку 

федеративною частиною Росії, поширив на Україну всі декрети та 

розпорядження уряду РСФРР. Зокрема, 18 травня 

1918 р.бувприйнятийДекрет РНКРСФРР «Про заснування 

робітничої інспекції» [1].Деталізував повноваження інспекторів 

«Наказ Інспекції праці», затверджений Постановою НКП РСФРР 

від 31 липня 1918 р. [5]Пізніше статус інспекції був закріплений на 

рівні першого Кодексу законів про працю РСФРР (далі – КЗпП 

РСФРР)від 10 грудня 1918 р., розділ ІХ«Про охорону праці» якого 

був присвячений функціям і правам інспекції праці [2]. 

По-друге, до джерел належали і законодавчі акти органів 

влади радянської України.Після прийняття у березні 1919 р. 

Конституції УСРР, яка надала Раднаркому право приймати до 

розгляду будь-які питання і справи, що належали до сфери 

законодавства та загального управління, на основі та за аналогією 

із законодавчими актами РСФРР, урядом УСРР більш активно 

почали прийматися і власні законоположення. До останніх 

належали декрети, постанови і розпорядження.Так, 

10 березня1919 р. був прийнятий Декрет РНК УСРР «Про 

заснування Робітничої інспекції праці», за змістовну основу якого 

був взятий російський декрет [3]. 

Окрім загальної інспекції, яка будувалася за територіальним 

принципом, окремим Положенням НКП УСРР 1919 р. в крупних 

губернських містах, визначених за погодженням НКП і 

українського центру відповідної профспілки при губернському 

відділі праці, запроваджувалася спеціалізована, так звана 

«позадільнична інспекція» для охорони праці робітників 

транспортної, будівельної, земельної галузей, торгівельних, 

конторських, поштово-телеграфних службовців, домашньої 

прислуги, кустарів, ремісників і працюючих удома [8]. 

По-третє, до джерел належали і деякі нормативні 

актиРосійської імперії, застосування яких визнавалося тимчасово 

можливим, якщо не суперечило радянському 

законодавству.Наприклад, фабрична та гірнича інспекції, які діяли 

на підставі Статуту про промислову працю 1913 р., з прийняттям 
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Декрету «Про заснування Робітничої інспекції праці» формально 

ліквідовувалися. Особи, які входили до їх складу, тимчасово мали 

виконувати функції технічних інспекторів. Правові основи 

діяльності останніх заклала постанова НКП «Про обов’язки 

окружних інженерів з технічного нагляду за гірничими та гірничо-

заводськими підприємствами» від 17 квітня 1919 р. Водночас, 

зважаючи на необхідність забезпечення безпеки проведення 

гірничих робіт та з урахуванням того, що в Україні зберігалося 

чимало ненаціоналізованих підприємств, зокрема невеликих 

вугільних шахт, відділ охорони праці НКП наказував усім 

окружним інспекторам, які діяли на підставі Статуту про 

промислову працю 1913 р., залишатися на своїх місцях і 

виконувати обов’язки технічного нагляду відповідно до діючих 

законів та інструкцій, якщо останні «не відмінені або не змінені 

спеціальними постановами Радянської влади…» [6].При цьому 

окружні інспектори переходили у підпорядкування технічної секції 

відділу охорони праці НКП та мали провадити свою діяльність у 

взаємодії з місцевими відділами праці рад робітничих і селянських 

депутатів, заводськими комітетами, профспілками та інспекторами 

праці. 

По-четверте, вагому роль і правовому регулюванні 

відігравали нормативні акти народного секретаріатів (в 

подальшому – народних комісаріатів) та об’єднанихнаркоматів. 

Відповідно до приписів Декрету ВЦВК від 1 червня 1919 р. про 

воєнно-політичний союз радянських республік Всеукрревком 

поширив на територію України чинність декретів РРФСР, що 

стосувалися галузей, керівництво якими зосереджувалося в 

об’єднаних наркоматах. До останніх належав і Народний 

комісаріат праці та соціальногозабезпеченняРСФРР. Натомість усі 

декрети та постанови УСРР, що стосувалися діяльності органів 

влади скасовувалися. Водночас комісіям Всеукревкому доручалося 

терміново переглянути декрети за «повідомчим підходом» і подати 

на затвердження Всеукревкому ті з них, які потребували змін 

залежно від «українських обставин» [7].Так, останньою у низці 

інспекцій праці була створена санітарна інспекція «…з метою 

охорони праці з санітарного боку» [4]. Вона була заснована 
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спільною постановою Уповноваженого РСФРР НКП при РНК 

УСРР та Народного комісаріату здоров’я від 20 червня 1920 р. 

Санітарна інспекція перебувала у віданні НКП і його місцевих 

органів. Санітарні інспектори так само, як і робітничі (правові), 

вибиралися місцевими радами профспілок і затверджувалися НКП. 

Таким чином, в роки утвердження радянської державності в 

Україні були утворені органи нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю. Ними стали Народний комісаріат праці 

та його місцеві відділи при виконавчих комітетах міських і 

сільських рад робітничих, селянських і червоно-армійських 

депутатів, які структурно включали підвідділи охорони праці, у 

віданні яких знаходилися інспекції праці. Інспекції поділялися на 

робітничі (правові), позадільничні, технічні та санітарні.Їх 

правовий статус визначався правовими актами як УСРР, так і 

РСФРР.  
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ПРАВОВА ФОРМА АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

Для сучасного великого бізнесу зарубіжних країн 

характерним є застосування правової форми акціонерного 

товариства. Проте, винятком у цьому плані є Німеччина, де 97% 

підприємств зареєстровано у формі товариств з обмеженою 

відповідальністю [1]. 

Саме законодавство про акціонерні товариства найбільш 

розроблено та деталізовано майже у всіх державах. Так, у сучасній 

Франції діє Закон про торгові товариства від 24 липня 1966 р., 

який містить 502 статті, він регулює питання правового статусу 

акціонерних товариств [2]. 

У Німеччині ці питання регулює Закон про акціонерні 

товариства від 6 вересня 1965 р., який складається з 410 

параграфів. 

У Великій  Британії  діє Закон про компанії, який прийнято в 

1985 р.; він має 747 статей. Цікаво, що у Великій Британії 

акціонерному товариству відповідає європейська компанія з 

обмеженою відповідальністю. Акціонерне законодавство СІІІА 

складається із законів окремих штатів про підприємницькі 

корпорації, зокрема Закону про підприємницькі корпорації штату 
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Нью-Йорк, який введено в дію 1 вересня 1963 р., та Загального 

Закону про корпорації штату [3]. 

Основою утворення та діяльності акціонерних товариств є 

цінні папери - акції, які надають право їх володільцю на отримання 

частини прибутку відповідного акціонерного товариства. Оскільки 

більша частина акцзнеособлена, досить часто акціонерні 

товариства називають анонімними, навіть на законодавчому рівні. 

Наприклад, за законодавством Іспанії та Франції (ст. 73 Р.2 

Утворення анонімних товариств «Закону про торгові товариства 

1966 р.) акціонерні товариства» - це анонімні товариства. 

Застосування великим бізнесом саме форми акціонерного 

товариства пов’язано з його перевагами, рядом особливих 

важливих властивостей, що виділяють його серед інших торгових 

товариств: 

1) відповідальність акціонерів за боргами акціонерних 

товариств лише в межах суми (вартості) своїх акцій. Наприклад, 

відповідно до ст.73 Закону Франції про торгові товариства 

анонімне товариство - це товариство, капітал якого поділено на 

акції і яке утворюється учасниками, що несуть збитки лише в 

межах вартості їх внесків. Число учасників не може бути менше 

семи. Закон Німеччини про акціонерні товариства в § 1(1) 

встановлює, що за зобов’язаннями товариства перед кредиторами 

товариство несе відповідальність лише в межах майна товариства. 

Аналогічним чином діє акціонерне законодавство Великої Британії 

та США. 

2) безстроковість існування акціонерного товариства. 

Акціонерне товариство, як правило, зберігає своє існування доти, 

поки в ньому зберігається хоч би один акціонер, що зумовлює 

стабільність бізнесу. 

Законодавство про акціонерні товариства детально 

регламентує порядок їх створення; насамперед воно визначає 

необхідну кількість засновників акціонерного товариства. Така 

кількість може встановлюватися від одного засновника - за 

законодавством США до семи - за законодавством Японії, Франції 

та інших країн, і більше. Так, відповідно § 2 Закону Німеччини про 

акціонерні товариства від 6 вересня 1965 р. у заснуванні 
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товариства повинні брати участь не менше п’яти осіб. 

Законодавство багатьох країн передбачає: розповсюдження різних 

видів акцій (звичайних, засновницьких, привілейованих) та їх 

номінальну вартість - в Італії; порядок випуску облігацій - в Іспані 

та Франції ( Р.5 Закону Франції про торгові товариства) склад та 

повноваження керуючих органів акціонерних товариств - 

загальних зборів, спостережної ради, правління, керуючих та ін.- в 

США. Цікаво, що форма акціонерного товариства знайшла своє 

застосування і на міжнародному рівні, коли акціонерами 

виступають громадяни різних держав, зокрема в межах 

Європейського економічного співтовариства [4]. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 
 

На сьогоднішній день у літературі немає єдиного визначення 

поняття «лізинг» (від англ. «to lease» – брати в оренду, наймати). У 
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нинішніх умовах лізинг – це альтернативна форма фінансування, в 

якій поєдналися орендні відносини, елементи кредитування і 

фінансування, а також елементи зовнішньо-торгівельних та 

інвестиційних операцій [4, c. 21-27]. 

Серед вчених є наступні думки стосовно поняття «лізинг». 

М.І. Крупка визначає лізинг як одну із найперспективніших форм 

виробничого інвестування, що здатна пожвавити процес 

технічного і технологічного оновлення виробництва в Україні 

[6, с. 45]. 

О. С. Іванілов вважає лізинг, комерційну угоду, між 

власником майна (орендодавцем) і орендарем про передачу майна 

в користування на обумовлений період за встановленою рентою 

[5, c. 76]. 

Конвенція СНД про міждержавний лізинг трактує дане 

поняття, як вид інвестиційно-підприємницької діяльності, 

пов’язаної з придбанням майна і передачею його в користування за 

договором державі в особі її уповноважених органів, фізичній або 

юридичній особі на визначений термін з метою одержання 

прибутку або досягнення соціального ефекту з урахуванням 

амортизації предмета лізингу за участю лізингодавця, 

постачальника, лізингоодержувача та інших учасників лізингового 

проекту. Дане визначення можна вважати найбільш повним та 

охарактеризованим з організаційно-правової точки зору [3]. 

Відповідно до Закону «Про лізинг» лізинг направлений на 

інвестування власних або залучених фінансових коштів і полягає в 

наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін 

лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця або 

отримується ним у власність за дорученням і згодою з 

лізингоотримувачем у відповідного продавця за умови сплати 

лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів [2; 9, c. 184-

187]. 

Відповідно до ЦК України за договором лізингу одна 

сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати 

другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що 

належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без 

попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), 
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або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця 

(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем 

специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за 

встановлену плату (лізингові платежі). Таке визначення міститься 

у ст. 806 ЦК України, з чого можна вивести головні особливості 

даного цивільно-правового договору: 

1. Договір лізингу віднесений цивільним кодексом до 

різновидів договору майнового найму. У зв’язку з цим на 

відносини лізингу розповсюджуються всі положення параграфа 1 

глави 58 ЦК України, який визначає загальні положення про найм 

(оренду).  

2. Особливістю договору лізингу є його особливий 

суб’єктний склад. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про 

фінансовий лізинг» лізингодавцем може бути тільки юридична 

особа, а лізингоодержувачем – фізична або юридична особа. 

3. Певні особливості має також об’єкт договору лізингу. Так 

за даним договором передаватися в користування може тільки 

майно. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про фінансовий 

лізинг» не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та 

інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх 

відокремлені структурні підрозділи [7]. 

У чинному законодавстві та спеціальній літературі термін 

«лізинг» вживається у кількох значеннях: як вид суспільних 

(господарських) відносин; як господарська діяльність; як 

господарська операція; як договір. 

О. В. Трофімова виділяє такі ознаки лізингу: 

1) має триваючий (постійний) характер; 

2) здійснюється на професійних засадах; 

3) здійснюється особливим колом суб’єктів; 

4) має інвестиційний та інноваційний характер (основним 

призначенням є оновлення основних виробничих фондів 

лізингоодержувача); 

5) здійснюється з метою одержання прибутку; 

6) має публічно-приватний характер; 

7) характеризується публічно-правовим регулюванням 

порядку здійснення, бухгалтерського обліку, оподаткування та 
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поєднанням приватних і публічних інтересів в процесі здійснення 

державного регулювання та підтримки лізингової діяльності у 

пріоритетних галузях економіки [8, c. 121-124]. 

На підставі цих ознак лізингова діяльність трактується як 

врегульована нормами права діяльність лізингодавця, що має 

інвестиційно-інноваційний характер, характеризується публічно-

правовим регулюванням і здійснюється на професійних засадах за 

плату для досягнення економічного та соціального ефекту і з 

метою отримання прибутку. 

Отже, на сьогодні застосування лізингу має позитивну 

тенденцію, проте порівняно з провідними країнами світу потребує 

суттєвого розширення своїх масштабів. Створення умов для 

подальшого розвитку сфери лізингових послуг сприятиме 

оновленню основних фондів вітчизняних підприємств та 

зростанню обсягів виробництва у різних галузях економіки. Це, у 

свою чергу, забезпечить збільшення робочих місць та поліпшення 

рівня життя населення. Оскільки лізингові операції є дієвим і 

реальним способом фінансування виробництва, на сьогоднішній 

день договір лізингу – найперспективніший фінансовий 

інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, 

активізувати інвестиційний процес у країні. 
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ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

ПРО ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

У XXI ст. в розвинених країнах світу одним з 

найважливіших засобів стимулювання соціально-економічного 

розвитку, який до того ж дозволяє ефективно використовувати 

внутрішні ресурси, вважається розвиток туризму. Більш ніж у 40 

державах туризм є головним джерелом наповнення бюджету, а ще 

у 70 – однією з трьох основних статей. Повноцінний розвиток 

туристичної та рекреаційної сфер істотно впливає на такі сектори 

економіки як сільське господарство, транспорт, виробництво 

товарів широкого вжитку,торгівля, будівництво,зв’язок і є одним з 

найперспективніших напрямів структурної перебудови економіки 

[1, с.25-26]. 
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У країнах ЄС у 2010 р. прийнята Стратегія Сталого 

економічного зростання «Європа-2020», яка визначає зокрема й 

пріоритети розвитку туризму та рекреації в контексті дотримання 

стандартів екологічно безпечного, сталого розвитку, що стають 

головним трендом країн ЄС до 2020 р. Про це йдеться у 

Європейській хартії екологічно безпечного туризму на захищених 

територіях. У країнах ЄС сформовано комплекс вимог щодо 

розвитку сталого туризму: поінформованість громадськості, 

споживачів щодо принципів функціонування «захищених 

територій» як спадщини людства; дотримання стандартів 

екологічності; захист і покращення природно-культурної 

спадщини на місцях, недопущення знищення унікальної 

туристично-рекреаційної спадщини через загрози антропогенного 

навантаження [2, с.21]. 

Наша країна посідає одне з провідних місць в Європі за 

рівнем забезпеченості природними та історико-культурними 

ресурсами. Однак, за даними Світового економічного форуму, 

Україна наразі використовує менш ніж третину від наявного 

туристичного та рекреаційного потенціалу. Причина цього перш за 

все полягає в тому, що до останнього часу розвиток туризму 

розглядався в Україні як другорядний, а дії влади щодо його 

організаційно-економічної підтримки були безсистемними. За 

експертними оцінками, при повноцінному розкритті українського 

туристичного потенціалу надходження до бюджетів усіх рівнів 

можуть становити приблизно стільки ж (близько 10 млрд дол. 

США на рік), скільки отримують країни, спів вимірні з Україною 

за туристично-рекреаційним потенціалом [1, с.26-27]. 

В аналітичній доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень за 2015 р.системними проблемами 

розвитку туристичної та рекреаційної сфери в Україні називалися 

такі:  

- проведення АТО на території Донецької та Луганської 

областей, тимчасова окупація АР Крим та м. Севастополь, що не 

тільки унеможливлює розвиток туристичної сфери на зазначених 

територіях, але й негативно впливає на перспективи туризму (перш 

за все в’їзного) в інших регіонах України;  
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- нераціональне використання та недостатня охорона 

історико-культурної спадщини і довкілля (внаслідок нестачі 

коштів на місцевому рівні, недостатньої екологічно орієнтованої 

культури туристів і місцевого населення, забруднення довкілля, 

складної процедури включення історико-культурних пам’яток до 

Державного реєстру національного культурного надбання;  

- недооцінювання ролі туристичної та рекреаційної сфери в 

наповненні місцевого та державного бюджету;  

- недосконалість вітчизняного законодавства щодо ведення 

туристичного бізнесу. Акцентувалося на відсутності державного 

регулювання й гарантування надійності та добросовісності 

туристичних операторів; 

- відсутність чинної Концепції Державної цільової програми 

розвитку туризму;  

- проблеми з дієвою управлінською вертикаллю у 

туристичній сфері;  

- недостатня кількість добре прорекламованих та 

підготованих масових заходів, з якими безпосередньо пов’язаний 

розвиток туризму;  

- відсутність ефективної державної підтримки малим та 

середнім підприємцям у туристичній та рекреаційній сферах;  

- недостатня реклама вітчизняного турпродукту в Україній за 

кордоном;  

- відсутність соціального туризму, що при низькому рівні 

доходів значної частини населення унеможливлює для них такий 

спосіб відпочинку [1, с.27-28]. 

Варто зауважити, що за останні два роки в Україні в 

контексті подолання названих проблем впроваджується чимало 

організаційно-правовихзаходів. Передусім відзначимо схвалення 

«Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 

року»[3], плану заходів щодо її реалізації[4] та прийняття 

регіональних програм на місцевомурівні[5], [6]. Удосконалення 

управлінської вертикалі в туристичній сфері забезпечується 

шляхом оптимізації системи органіввлади [7], зокрема й на 

місцевому рівні [8]. Створено ряд консультативно-дорадчих 

органів, до складу яких увійшли посадовці органів влади й 
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місцевого самоврядування, представники турбізнесу, громадських 

організацій[9], [10], [11], [12] , [13], [14].  

Питання державного нагляду (контролю) та державної 

підтримки також потребували актуалізації. Так, прийнятінові 

ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності [15] та 

план заходів державного нагляду (контролю) за їх додержанням 

[16].  Визначені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження туроператорської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, та періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) [17]. Затверджено Порядок 

використання бюджетних коштів для фінансової підтримки 

розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови 

туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів 

та магістралей [18]. 

Ряд законопроектів наразі подано на розгляд Верховної Ради 

України: зареєстрованіпроекти Законів«Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо надання можливості органам 

місцевого самоврядування враховувати кон'юнктуру ринку при 

визначенні розміру ставки туристичного збору»(9.09.2016 р.), «Про 

внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо визначення 

поняття «альтернативні заходи надання туристичного продукту» та 

конкретизації переліку істотних умов та форми договору на 

туристичне обслуговування» (16.11.2017 р.). 3 жовтня 2017 р. 

включено до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 

VІІІскликання«Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку 

сільського зеленого туризму»(друге читання). Тож є сподівання, 

що один з найперспективніших видів туризму в Україні нарешті 

отримає належне законодавче забезпечення. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ 

КОЛЕКТИВНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 

У сучасний період функціонування держави України 

неабиякої актуальності, у розрізі поняття «соціальна держава», 

набуваютьсоціально-партнерські відносини між двома основними 

верствами населення найманими працівниками, роботодавцями та 

органами виконавчої влади держави. Налагодження дійсно 

партнерських відносин з урахуванням інтересів всіх сторін та 

інших секторів суспільства можливо лише шляхом регулювання 

колективно-трудових відносину процесі соціального діалогу.  

Дослідженням питань правового забезпечення соціального 

діалогу та колективних трудових відносин займались такі вчені Н. 

Болотіна, О. М. Петроє,П. Пилипенко, В. Ротань, М.В.Сорочишин, 

Г. Чанишева, В. Лазор, С. Українець, Н. Хуторян та ін. 

Колективно-трудові відносини були запровадження в Україні 

ще у 20-хроках минулого століття, коли в трудовому законодавстві 

було закріплено таке поняття як «колективні переговори». Згодом 

були додані такі форми проведення виробничих нарад, діяльність 

рад трудових колективів, участь трудових колективів в управлінні 

організаціями тощо. Однак всі вони відбувалися на виробничому 

рівні і не визначались як соціальне партнерство або соціальний 

діалог. 

Лише після 1991 року з’явилися нормативно-правові акти, 

які виводили колективно-трудові відносини на новий рівень. 

Зокрема, це Закони України «Про колективні договори і угоди» 

(1993 р.), «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» (1998 р.), «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» (1995 р.), «Про організації роботодавців» 

(2001 р.), Указ Президента України «Про Національну раду 

соціального партнерства» (1993 р.), Генеральні угоди.  
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З прийняттям 23 грудня 2010 року Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» врегулювання колективно-трудових 

відносин вийшло на новий рівень. Цей Закон врегульовує питання, 

які стосуються рівнів та сторін соціального діалогу (на 

національному рівні, на галузевому рівні, на територіальному 

рівні, на локальному рівні); репрезентативності, тобто можливості 

бути суб’єктом соціального діалогу на різних рівнях; форми 

здійснення соціального діалогу (обмін інформацією; консультацій; 

узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення 

колективних договорів і угод); органи соціального діалогу 

(Національна тристороння соціально-економічна рада та 

територіальні тристоронні соціально-економічні ради) та їх 

компетенція і повноваження та ін. 

Беручи до уваги положення Закону України «Про соціальний 

діалог» можна прийти до висновку про існування в Україні 

класичної моделі соціального діалогу – трипартизму Міжнародної 

Організації Праці. 

Відповідно до ст. 1зазначеного Закону«Соціальний діалог – 

процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 

соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної 

соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин» [4]. 

Для врегулювання колективно-трудових відносин ст. 8 

визначено такі форми здійснення соціального діалогу як обмін 

інформацією, консультації,узгоджувальні процедури,колективні 

переговори з укладення колективних договорів і угод [4]. 

Разом з тим, на думку Г. Чанишевої, у зазначеній статті не 

передбачені такі форми соціального діалогу як участьпрацівників 

та їх представників в управлінні організацією, участь 

представників працівників і роботодавців у вирішенні трудових 

спорів (примирні процедури з розгляду трудових спорів), 

формування і діяльність органів соціального діалогу, здійснення 

контролю за виконанням колективних договорів іугод, спільних 
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рішень тадеякі інші форми [5, с. 327-328]. Разом, з тим, можемо 

зазначити, що згадані форми закріплюються нормами інших 

законодавчих актів, зокрема КЗпП, Законами України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 

«Про колективні договори і угоди», «Про організації роботодавців, 

їх права та гарантії діяльності», «Про зайнятість населення» та 

інших.  

Зокрема, у Генеральні угоді про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки у Розділі ІІІ 

«Соціальний діалог» є закріплені домовленостіСторін здійснювати 

соціальний діалог з питань формування та реалізації державної 

соціально-економічної політики і трудових відносин у формах 

обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних 

нарад, робочих зустрічей тощо [1]. А також з метою підвищення 

культури ведення соціального діалогу, поширення європейських 

цінностей і принципів впроваджувати в практику трудових та 

соціально-економічних відносин сучасні форми і методи 

соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, 

конференцій, «круглих столів», тренінгів тощо [1]. 

Разом з тим, слід відмітити, що МОП визнає головною 

формою соціального діалогу саме колективні переговори 

іукладення колективних договорів і угод. 

Як зазначає Петроє, термін «колективні переговори» 

поширюється на всі переговори, що проводяться між 

роботодавцем, групою роботодавців або одним чи кількома 

організаціямироботодавців, з одного боку, і одним або кількома 

організаціямипрофспілок – з другого боку, для визначення умов 

праці та умовзайнятості, регулювання відносин між роботодавцями 

і працівниками, регулювання відносин між підприємцями або 

їхніми організаціями і організацією або організаціями працівників 

[2, с. 90]. 

Закон України «Про соціальний діалог» чітко визначає рівні 

соціального діалогу, на яких проводяться колективні переговориз 

укладення колективних договорів та угод, сторони цих 
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переговорів, та критерії їх репрезентативності, що дозволяють 

сторонам брати в них участь [4].  

У свою чергу Закон України «Про колективні договори та 

угоди» чітко визначає, що «сторонами колективних угод є сторони 

соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до 

законодавства про соціальний діалог» [3, ч. 2 ст. 3]. 

Соціальний діалог через колективні договори сприяє 

прогнозованості, прозорості та підзвітності сторін. Колективні 

договори, укладені в результаті проведення колективних 

переговорів,як правило, забезпечують більш передбачувані умови 

діловоїактивності. У результаті роботодавці обізнані про свої 

передбачувані витрати на робочу силу і про інші умови зайнятості 

на періоддії договору. Колективні переговори перетворюють 

питання встановлення рівня заробітної плати в процес, прозорий як 

для його безпосередніх учасників, так і для широких кіл 

громадськості. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня 

прогнозованості й стабільності підприємства, галузі, економіки, які 

є найважливішимиумовами для прийняття обґрунтованих 

інвестиційних рішень [2, с. 103]. 

Таким чином, ми бачимо, що впровадження соціального 

діалогу во всіх його формах сприяє кращому регулюванню 

колективних трудових відносин на всіх його рівнях.  
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ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ ЯКОСТІ ТОВАРУ ЗА 

ДОГОВОРОМ  КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
 

Відомо, що вихід на ринок залежить від політичних, 

економічних, науково-технічних та інших факторів, які треба 

враховувати в комплексі в усій їх складності. Виробники, які добре 

знайомі з ринком, знають, що купівля-продаж все більше залежить 

від якості товарів та послуг. Тільки той має шанс продати свої 

товари та послуги, хто пропонує їх з очікуваною якістю, 

доступною ціною і в потрібний час. 

Цьому питанню також приділяли увагу такі науковці як: 

Безсмертний Н., Бичкова С., Топольний Н. та інші 

Згідно зі статтею 675 ЦК України товар, який продавець 

передає або зобов’язаний передати покупцеві, має відповідати 

вимогам щодо його якості в момент його передачі покупцеві, якщо 

інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не 

встановлено договором купівлі-продажу. 

Договором або законом може бути встановлений строк, 

протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний 

строк). 

При цьому, гарантія якості товару поширюється на всі 

комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором. 
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Згідно п.5 статті 1 Закону України «Про захист прав 

споживачів» гарантійний термін - це термін, протягом якого 

виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере 

на себе зобов’язання про проведення безоплатного ремонту або 

заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в оборот. 

Гарантійний строк починається з моменту передачі товару 

покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу. 

Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-

продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг 

використовувати товар у зв’язку з обставинами, що залежать від 

продавця, до усунення їх продавцем. Гарантійний строк 

продовжується на час, протягом якого товар не міг 

використовуватися у зв’язку з виявленими в ньому недоліками, за 

умови повідомлення про це продавця в установленому порядку. 

У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної 

якості на товар (комплектуючий виріб) належної якості, 

гарантійний строк на нього починається з моменту заміни. 

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або 

на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до 

продукції. 

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний 

строк обчислюється з початку відповідного сезону, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Гарантійний термін слід відрізняти від терміну придатності. 

Під терміном придатності слід розуміти термін, після закінчення 

якого товар вважається зовсім непридатним для використання за 

призначенням, іноді навіть небезпечним для життя, здоров’я 

споживача, його майна або навколишнього середовища, тоді як 

використання товару після закінчення гарантійного терміну ще 

можливо, хоча продавець і не береться гарантувати, що він 

збереже всі свої споживчі якості. 

Термін придатності обчислюється починаючи від дати 

виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших 

документах, і визначається або часом, протягом якого товар є 

придатним до використання, або датою, до настання якої товар є 

придатним для використання. 
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У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у 

випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час 

передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк 

обчислюється починаючи з дня передачі товару споживачеві, а 

якщо товар потребує спеціальної установки (підключення), з дня їх 

вчинення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи 

складання товару, а також передачі нерухомого майна встановити 

неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення 

договору купівлі-продажу, – з дня укладення договору купівлі-

продажу. 

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк 

придатності не встановлено, споживач має право пред’явити 

продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо 

недоліки було виявлено протягом двох років, а щодо об’єкта 

будівництва – не пізніше десяти років з дня передачі їх 

споживачеві. 

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк 

збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений 

час обчислюється з дня, коли споживач звернувся з вимогою про 

усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний термін 

також обчислюється заново від дня обміну. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ЗА 

ЗАПОВІТОМ 
 

Після смерті громадянина його майнові права та обов'язки, а 

також деякі немайнові права переходять до інших осіб. Такий 

перехід майна померлого до іншої особи або до інших осіб 

називається спадкуванням. 

Конституція України передбачає право спадкування 

власності громадян [1]. 

Умови та порядок спадкування регламентуються рядом 

цивільно-правових норм, що в своїй сукупності складають 

окремий цивільно-правовий інститут - спадкове право.  

Питання щодо правових аспектів виконання судових рішень 

розглядало багато фахівців у сфері цивільного права, такі як: 

І. Желінкова, М. Дякович, В. Васильченко, В. Чуйкова, Л. Шевчук 

та ін. 

Як інститут цивільного законодавства, спадкове право 

поділяється на дві частини (підінститути), які регулюють 

відносини у сфері спадкування за заповітом і за законом. І тут є 

підстави стверджувати, що загальним видом спадкування є 

спадкування за законом, а спадкування за заповітом є спеці- 

альним видом спадкування. Дозволивши фізичній особі складати 

заповіт, законодавець при цьому зобов’язав її дотримуватись норм 

діючого законо- давства, обмежуючи тим самим її волю при 

вирішенні питань, пов’язаних з визначенням осіб, до яких можуть 
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перейти належні йому майнові та деякі немайнові права у випадку 

своєї смерті [3]. 

В об’єктивному розумінні спадкування за заповітом, як 

спеціальна форма (вид) спадкування, визначається як складова 

частина цивільно-правового інституту «спадкове право», норми 

якої регулюють відносини, що виникають у разі укладання 

фізичною особою належним чином оформленого правочину, що 

має назву заповіту, щодо зміни встановленого законом порядку 

переходу до інших осіб належного їй майна або вирішення долі 

інших належних їй благ у випадку своєї смерті. Вона уособлює в 

собі основні принципи цивільно-правового регулювання – 

принцип дозволеної спрямованості і принцип диспозитивності. За 

Цивільним кодексом України, заповіт – це особисте 

розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ст. 1233 

ЦК України). 

Заповіт є особливим видом правочинів, які належать до 

незначної частини правочинів, визначених як безстрокові. У даних 

правочинах чітко не визначено час переходу права власності на 

майно до набувачів (спадкоємців), адже дана умова залежить від 

смерті власника, яку неможливо встановити конкретною датою 

або строком. 

У більшості випадків заповіти складаються на користь 

рідних або близьких. Тому звичайною є ситуація, коли після 

смерті спадкодавця родичі, керуючись матеріальними цілями, 

намагаються оспорити дані правочини, визнавши їх недійсними. 

Зазвичай, заінтересовані особи посилаються на укладання 

правочинів під примусом, у стані неосудності або на 

несправжність підпису на документах тощо [4]. 

Справи даної категорії дуже складні для судового розгляду 

саме тому, що неможливо встановити реальну (справжню) волю 

відчужувача майна - його вже немає. У цих справах майже завжди 

в обох сторін немає на руках належних (ст. 58 ЦПК України) і 

беззаперечних доказів, на які можна було б послатися в суді і з 

певною ймовірністю розраховувати на "виграш справи". І тоді в 

хід ідуть всі методи: сльози, звинувачення, формальні - несуттєві 

або механічні, помилки в документах, засвідчених нотаріусом. 
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Нотаріуси в даних справах викликаються як свідки або 

співвідповідачі. У зв'язку з судовою справою нотаріус змушений 

витрачати свій дорогоцінний час, а на діяльність останнього падає 

підозра, що шкодить його репутації та потребує витрат часу, 

змушує його виправдовуватися перед судом, а також 

громадськістю та колегами. 

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною 

дієздатністю. Це право здійснюється особисто. Вчинення заповіту 

через представника не допускається. 

Заповіт складається в письмовій формі, із зазначенням місця 

та часу його складення. Він має бути особисто підписаний 

заповідачем за винятком окремих випадків, установлених законом, 

а також посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, 

службовими особами, визначеними в Цивільному Кодексі 

України [2]. 

Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує 

заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість 

заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати 

відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування 

або зміни заповіту [5]. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Аналіз законодавства України, наукових джерел та практики 

застосування норм про підрядні договори дають можливість 

відзначити, що вивчення цього питання є об'єктивно важливим. На 

практиці виникає багато випадків, що свідчать про те, що 

замовники і підрядники в даних відносинах є не обізнані з 

нормативним врегулюванням, укладення та виконання підрядних 

договорів, що веде до невиконання чи неналежного виконання 

їхніх зобов'язань. Договір підряду належить до класичних 

договірних інститутів, які відомі цивілістиці з часів римського 

права. Підряд є видом зобов'язальних відносин, який завжди 

відігравав та відіграє значну роль у повсякденному житті фізичних 

та юридичних осіб. Договорами підряду регулюються практично 

всі відносини в будівництві, виконання різних ремонтних робіт, а 

також і частина сфери [6]. 

Питання правового регулювання підрядних договорів 

досліджувались у працях багатьох науковців, зокрема 

М. І. Брагинського, Н. О. Баринова, О. С. Йоффе, О. Ю. Кабалкіна, 

Ю. Х. Калмикова, В. В. Луця, О. А. Пушкіна, Є. О. Суханова, О. Г. 

Шаблової, Є. Д. Шешеніна та ін. 

Договір підряду, відповідно до ст. 837 ЦК України – це 

зобов’язання, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на 

свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сторони 
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(замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити 

виконану роботу [1].  

Даний договір є консенсуальним, двостороннім та 

відплатним. Форма договору підряду повинна відповідати 

загальним правилам про форму правочинів (статті 205 - 210 ЦК 

України). Найбільш поширеною при підрядних правовідносинах є 

проста письмова форма, що пояснюється необхідністю надання 

ним більшої стабільності та їх тривалістю [2]. 

Важливим є те, що загальнi положення про пiдряд 

застосовуються до усіх договорiв, якщо присвяченi ним спецiальнi 

норми не передбачають iншого. На них, крім цього поширюються 

положення законодавства про захист прав споживачів, про 

поставку товарів i виконання робiт для державних потреб.   

Проте, через необізнаність населення дані договори часто 

плутають з договором купівлі – продажу, договором про надання 

послуг чи навіть із трудовим договором, що у майбутньому 

призводить до проблем та потребує їх вирішення. 

Опрацювавши різні наукові джерела, можна зазначити те, що 

від договору купівлі-продажу договір підряду відрізняється тим, 

що предмет договору купівлі-продажу вже існує на момент 

укладення договору, підряднику ж для досягнення певного 

результату потрібно ще виконати відповідну роботу (наприклад, 

виготовити, відремонтувати певну річ). 

Договір підряду має спільні риси з договорами про надання 

послуг (зберігання, доручення тощо). Однак результат роботи за 

договорами про надання послуг не має речового відтворення, як у 

договорі підряду, і споживається в процесі вчинення певної дії або 

здійснення певної діяльності. 

Достатньо часто виникає необхідність відмежування 

договору підряду від трудового договору, оскільки їх подібність 

зумовлена тим, що договори певною мірою регулюють правові 

відносини трудового процесу. При цьому існуючі способи 

організації праці настільки зближують ці два договори, що 

відмінність між ними стає не досить чіткою. Проте за договором 

підряду задоволення інтересів замовника забезпечується 

результатом роботи підрядника, а за трудовим договором інтерес 
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роботодавця полягає у виконанні працівником певної трудової 

функції відповідно до спеціальності, кваліфікації та посади [3]. 

Отже, у врегулюванні трудових відносин основний акцент 

робиться на регламентації процесу праці, в той час як у підряді - на 

досягненні й передачі результату праці замовникові. У 

врегулюванні трудових відносин працівник у межах виконання 

своїх трудових обов'язків повністю залежить від роботодавця. 

Підрядник же не залежить від замовника у виборі способу 

виконання замовлення та досягнення результату. Крім того, на 

відміну від підрядних правовідносин, незалежно від позитивності 

результату виконаної працівником роботи сам процес її виконання 

повинен бути оплачений. 

Предметом договору підряду є індивідуалізований результат 

праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої 

форми, оскільки робота виконується з матеріалів сторін і здається 

у вигляді, придатному для оцінки (наприклад, ремонт годинника, 

радіоприймача, телевізора без використання запасних деталей чи 

інструментів, риття траншеї, переміщення вантажу тощо). Такі 

роботи можуть бути визнані підрядними, оскільки їхня дія 

спрямована на відповідні зміни матеріальних об'єктів [4] .  

Отже, за ЦК України, предметом договору підряду є 

матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення і 

навіть ліквідації речей виробничого, споживчого та науково-

культурного призначення. 

Порядок прийняття роботи врегульований ст. 853 ЦК 

України, бо є важливим для обох сторін – як для замовника, так і 

для підрядника [1].  

ЦК України також зберігає розподіл ризику між сторонами 

на випадок знищення або випадкового пошкодження матеріалу 

(ст. 842 ЦК України), покладаючи його до настання строку здачі 

підрядником роботи на сторону, яка надана матеріал, а після 

настання цього строку – на ту, котра його пропустила, але новелою 

є те, що інший розподіл ризику може бути встановлено договором 

або законом [5]. 

Аналіз нового цивільного законодавства та теоретичних 

питань по ознакам, істотним умовам, правовому становищу сторін 
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та інших характеристик договору підряду є необхідним для 

подальшого поліпшення законодавства, яке регулює ці питання, 

підготовки кваліфікованих спеціалістів і підвищення рівня 

правового виховання, адже актуальні проблеми підрядних 

відносин не одержали комплексного та систематичного 

висвітлення в цивільно-правовій літературі. До останнього часу в 

наукових працях висвітлювались загальні питання. Крім цього, 

останнім часом відбулося багато змін як в житті суспільства так і в 

наукових поглядах, продовжується процес становлення нового 

законодавства. З вступом в дію нового ЦК України питання про 

договір підряду стало регулюватись значно ширше, поглиблено і 

якісніше. 

Виходячи з вище наведеного, ми можемо зазначити, що дане 

питання є актуальним на даний час, яке потребує наукового 

дослідження та удосконалення законодавства. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

НЕРУХОМОСТІ 

 

Досліджуються особливості купівлі-продажу нерухомості, 

зміст право-відношення, яке виникає на підставі цього договору. 

Проаналізовано умови договору купівлі-продажу нерухомості, які 

становлять його зміст. 

В умовах ринкової економіки нерухомість є об’єктом 

цивільно-правового обігу. Однак в Цивільному кодексі України, 

немає спеціальних норм, які регулюють особливості передання у 

власність об’єктів нерухомості. Тому в теорії та практиці обігу 

нерухомості на підставі договорів купівлі-продажу виникають 

проблемні питання, вирішення яких сприятиме удосконаленню 

відносин у сфері обігу нерухомості.  

Проблемами правового регулювання нерухомості були 

присвячені наукові праці Н. Безсмертна, Т. В. Боднар, О. В. Дзери, 

Н. С. Кузнєцової, В. С. Толстого, Я. М. Шевченко, О. С. Яворської 

та ін. [2]. Однак комплексного дослідження коментованих проблем 

не було проведено.  

Об’єкти нерухомості є предметом вивільго обігу. Правовою 

формою опосередкування відносин у сфері цивільного обігу є 

договори. Нерухомість може бути предметом різноманітних 

договорів. Це залежить від мети, що її ставлять перед собою 

учасники відносин, правового режиму нерухомості. 

Договорами, які опосередковують передання об’єктів 

нерухомості у власність можуть бути договори довічного 
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утримання (догляду), дарування, міни та ін. Але найактуальнішою 

формою зміни власника є договір купівлі-продажу. 

ЦК України не виокремлює особливості купівлі-продажу 

нерухомості, за яким одна сторона (продавець) зобов’язується 

передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов’язується 

прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму 

(ст. 655 ЦК України). Натомість коли йдеться про договір найму 

(оренди) законодавець в ЦК України виділяє особливості 

передання в оренду окремих видів нерухомості: земельної ділянки, 

будівлі чи іншої капітальної споруди тощо. 

На погляд науковців, така ситуація є не зовсім 

обґрунтованою. Справді певні особливості пов’язані з орендою 

окремих видів нерухомості. Але й те саме стосується й купівлі-

продажу об’єктів нерухомості. Специфічний їх правовий режим 

зумовлює потребу в спеціальному правовому регулюванні 

особливостей купівлі-продажу нерухомості. 

Предметом договору можуть бути і майнові права. В 

контексті купівлі- продажу нерухомості актуальним є майнові 

права, пов’язані з нерухомістю. Останні можуть бути самостійним 

об’єктом купівлі-продажу, а також можуть бути пов’язаними 

безпосередньо з нерухомістю як обмеження речових прав. 

ЦК України оминає особливості купівлі-продажу 

нерухомості. Цю прогалину необхідно усунути. Пояснюють це 

тим, що нерухомість як об’єкт цивільних прав і обов’язків має 

специфічний правовий режим як у статистиці (відносин власності 

та речових прав), так і в динаміці (цивільному обігу). 

Це необхідно враховувати у разі правового регулювання 

купівлі-продажу нерухомості. Адже специфічний правовий режим 

впливає на зміст договору купівлі-продажу. Останній визначається 

істотними умовами, які залежать від особливостей кожного виду 

нерухомості.  

Частина вчених дотримуються позиції про складний предмет 

договору. Зокрема, М.І. Брагінський вважає, що договори, 

спрямовані на передання майна мають складний предмет, що 

охоплюють як дії зобов’язаних сторін з передання і прийняття 

майна, так і саме майно. Так само Ф.І. Гавзе під предметом будь- 
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якого цивільно-правового договору розумів дії, які повинен 

зробити боржник і об’єкт на котрий дії спрямовані. Водночас М.Д. 

Єгоров дотримувався погляду, що об’єктом правовідносин є 

насамперед дії [2]. 

Під майном відповідно до ст. 190 ЦК України розуміють 

окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. 

Враховуючи поділ грошей на рухомі та нерухомі (ст. 181 ЦК 

України) дефініція договору купівлі-продажу охоплює 

нерухомість як предмет зазначеного договору. Водночас 

нерухомість може бути різних видів, кожен з яких підлягає 

особливому правовому регулюванню. Відповідно доцільно 

враховувати специфіку кожного з об’єктів нерухомості у 

погодженні такої умови, як предмет договору купівлі-продажу. 

Нерухомість належить до індивідуально-визначених 

об’єктів. Тому його характеристика як предмета договору купівлі-

продажу завжди пов’язана з описом індивідуальних ознак об’єкта 

нерухомості. Крім цього, право власності на нерухоме майно 

підлягає державній реєстрації. В реєстрі завжди зазначають 

кількісні та фізичні параметри конкретного об’єкта нерухомості. 

Тому в разі вчинення будь-якого правочину, в тому числі договору 

купівлі-продажу, варто враховувати у визначенні предмету 

договору техніко-юридичні характеристики об’єкта нерухомості, 

що міститься у відповідному державному реєстрі (стосовно 

земельних ділянок в кадастрі). 

Індивідуалізація предмета договору купівлі-продажу 

стосується також інших видів об’єктів нерухомості. При цьому 

потрібно мати на увазі, що об’єкт нерухомості є індивідуально-

визначеними об’єктами цивільних прав та обов’язків, які 

підлягають державній реєстрації. Індивідуально-визначеними 

критеріями об’єктів нерухомості є характеристики, визначені у 

державному реєстрі. Ці технічно-юридичні параметри мають 

становити суть характеристики предмета договору купівлі-

продажу нерухомості. 

Детальне регулювання прав державної реєстрації на 

нерухоме майно передбачене Законом України “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. У 
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цьому законі міститься визначення державної реєстрації: це 

офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, 

переходу чи припинення державних прав на нерухоме майно та їх 

обмежень, що супроводжується внесенням даних до державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. 
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО 

УТРИМАННЯ 

 
Розвиток приватного права в Україні зумовлює виникнення 

нових видів договірних зобов’язань та вдосконалення існуючих. 

Стаття 41 Конституції України закріпила право кожного володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю [1]. 

Договір довічного утримання – усталена договірна 

конструкція в цивільному праві України.З прийняттям Цивільного 

кодексу України договір довічного утримання(догляду) зазнав 
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значного оновлення в правовому полі. Однак практика застосу-

вання чинного законодавства породжує низку питань, які 

потребують свого теоретичного обґрунтування та законодавчого 

вирішення. Їх дослідження з огляду на практику застосування є 

актуальним. 

Проблематиці договору довічного утримання присвячено 

наукові праці О.С. Йоффе, Р.А. Майданчика, І.В. Несторової, О.М. 

Великороди, О.С. Яворської, А.Б.Гриняк, О.М.Клименко та інших 

вчених-цивілістів. Пропоноване дослідження є комплексним щодо 

проблем правового регулювання цих договірних відносин. Це 

зроблено з метою вдосконалення правового регулювання, 

усунення існуючих проблем та суперечностей у чинному 

законодавстві. 

Договору довічного утримання (догляду) присвячено главу 

57 ЦК України, хоча дані відносини настільки близькі за своїм 

характером до рентних відносин, що можуть вважатися 

різновидом останніх. 

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона 

(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві)у власність 

житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно 

або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 

зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 

доглядом довічно (ст. 744 ЦК України) [2]. 

Відчужувач, передаючи у власність житловий будинок, 

квартиру або інше майно, насамперед має на меті отримання 

матеріального забезпечення, догляду, послуг, яких він потребує. 

Набувач же завдяки даному договору набуває право власності на 

майно.  

Договір довічного утримання (догляду) має реальний 

характер. За цим договором відчужувач передає (а не 

зобов'язується передати) майно набувачеві, хоча в юридичній 

літературі щодо цього висловлене й інше бачення [3]. 

Консенсуальність договору надавала б можливість 

набувачеві вимагати від відчужувача - сторони слабшої і тому 

потребуючої особливого захисту, передання майна взамін на 
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довічне утримання (догляд). Реальна модель договору захищає 

відчужувача від такої вимоги.  

Таким чином, для укладення договору довічного утримання 

(догляду) недостатньо зустрічної  згоди сторін, необхідне ще й 

передання майна набувачеві. Оскільки після передання майна 

відчужувач не несе за договором ніяких обов'язків, а має лише 

право вимагати від набувача надання йому утримання (догляду) 

довічно, то даний договір є одностороннім. Відплатність цього 

договору обумовлена тим, що набувач, отримавши майно 

відчужувача, зобов'язаний надавати останньому утримання 

(догляд) у вигляді грошових сум, житла та інших матеріальних 

благ, послуг.  

При цьому не можна вести мову про еквівалентність 

переданого відчужувачем майна наданому набувачем утриманню. 

Договір довічного утримання (догляду) не має визначеного строку 

дії, оскільки триває протягом життя відчужувача, що і обумовлює 

розмір наданого набувачем утримання (догляду). 

Договір довічного утримання (догляду) має складний 

предмет. По-перше, це майно, яке відчужувач передає набувачеві; 

по-друге, предметом є саме утримання та (або) догляд, яким 

набувач повинен забезпечити відчужувача [4]. 

Таким чином, правове регулювання договірних відносин з 

довічного утримання (догляду) зазнало значного оновлення. 

Договір довічного утримання (догляду) є реальним, односторонньо 

зобов’язуючим, відплатним, алеаторним, триваючим, з особливо 

довірчим характером. Цей договір спрямований на передання 

майна у власність і разом з тим поєднує в собі й інші інтереси 

сторін, повязані з доглядом. Пропозиції, сформульовані в 

результаті проведеного дослідження, дадуть змогу досягнути 

ефективнішого рівня правового регулювання. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО 

РОЗГЛЯДУ СПОРІВ МІЖ БАТЬКАКМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ  

 

Діти є найбільшим щастям для людей, заповітною мрією 

нашого життя та незабутнім подарунком долі. Люди створюють 

сім’ї, в тому числі, для народження дітей, що будуть радувати їх та 

продовжуватимуть рід. І все б було б добре, якби сім’ї не 

розпадалися. На жаль, це явище все частіше має місце в нашому 

суспільстві. Прикро, що діти будь-якого віку в таких ситуаціях, 

будучи заручниками сімейних проблем, є основними об’єктами 

негативного впливу і страждають найбільше. Проте, не зважаючи 

на це, саме на батьків згідно Сімейного Кодексу України (надалі – 

СК України) покладено обов’язок щодо піклування про свою 

дитину, забезпечення її якомога кращими умовами проживання та 

виховання, інколи не без допомоги відповідних державних органів 

та суду. 
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Чинне законодавство України чітко врегульовує питання 

вирішення місця проживання дитини та дає можливість захистити 

її права та інтереси. Статтею 160 СК України встановлено, що 

місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, 

визначається за згодою батьків. У випадку не досягнення такої 

згоди, або встановленого режиму окремого проживання подружжя, 

зазвичай виникає спір, який в подальшому вирішується в ворядку 

приписів статті 161 СК України, тобто органом опіки та 

піклування або судом. Звичайно, у переважній більшості спір щодо 

визначення місця проживання дитини між батьками, виникає тоді, 

коли діти стають засобом спекуляцій, погроз, шантажу чи дійсного 

спору щодо того, хто може дійсно забезпечити кращими умовами 

для проживання. Окрім того, часто такі спори виникають і через 

значний час після розірванн шлюбу чи початку окремого 

проживання в силу зміни матеріального стану батьків, їх 

працездатності, тощо. 

Частина 3 ст. 24 Конституції України проголошує, 

що рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням 

жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній 

і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, 

у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням 

умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Однак, в Україні, в деяких сферах життя, вже чоловіки 

потребують забезпечення рівності їх прав з жінками, як то у 

відносинах зі своїми дітьми, зокрема, при вирішенні спорів між 

батьком та матір’ю дитини про визначення місця її проживання. 

Так, у своїй Постанові від 14 грудня 2016 року № 6-2445цс16 

Верховний Суду України (надалі – ВСУ) сформував правовий 

висновок, який, зводив практику судів до того, що суди можуть 

ухвалювати рішення про визначення місця проживання дитини 

разом з батьком тільки у разі наявності виняткових обставин, 

передбачених ст. 161 СК та принципу 6 Декларації прав дитини, 
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які б свідчили про неможливість проживання дітей разом з 

матір’ю. Аналізуючи вказаний висновок, незрозумілим 

залишається, чому ВСУ ігнорувало цілий ряд норм українського 

законодавства, при цьому застосовуючи положення Декларації 

прав дитини від 20.11.1959р., яка до українського законодавства не 

відноситься [2, 161]. 

У статті 141 СК України зазначено, що мати, батько мають 

рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між 

батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг 

їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. 

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про охорону дитинства» 

кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками 

або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати 

мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом 

основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення 

інтересів своєї дитини.  

У той же час, суди ігнорували і пряму норму Конституції 

України, викладену у статті 51, в якій зазначено, що кожен із 

подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї [1, 51]. 

Відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини, 

ратифікованої постановою Верховної Ради України від 27 лютого 

1991 року, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 

здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 

адміністративними чи законодавчими органами, першочергова 

увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

Маємо сподівання, що судова практика, в даній категорії 

справ, зміниться з прийняттям рішення Європейським судом з 

прав людини у справі «М. Є. Проти України», яке набуло статусу 

остаточного відповідно до порядку, передбаченого пунктом 2 

статті 44 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року (надалі - Конвенція). У цьому рішенні ЄСПЛ 

констатував порушення Україною права заявника, гарантованого 

статтею 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» 
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Конвенції, у зв’язку з рішеннями національних судів про 

визначення місця проживання дитини заявника [9, 221]. 
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ФОРМУВАННЯ СУДОВИХ СТАНДАРТІВ 

ДОКАЗУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Слід наголосити, що у країнах прецедентного права вчення 

про докази та доказування набуло характеру однієї з 

фундаментальних основ юридичної освіти, оскільки його 

опанування закладає можливість успішної практичної роботи. 

Адже судді в своїй правозастосовній діяльності керуються 

насамперед нормами права, які встановлюють засади 

допустимості, належності, оцінки доказів у процесі. Доказове 

право цих країн має спільний характер як для цивільного, так і для 

кримінального процесів і формується за рахунок стандартів, 

запозичених із великої кількості судових рішень. Юристи Англії, 

Канади, Ізраїлю, США, Нової Зеландії, не будучи ґрунтовно 

обізнаними з усіма тонкощами заплутаної казуїстики доказового 

права, почувалися б непридатними для практичної діяльності в 

судах [2, c. 38]. 

Законодавство України типологічно належить до 

континентальної правової системи, а практично формується на 

основі «соціалістичного права» з притаманним йому легальним 

визначенням доказу (до речі, абсолютно невідомим у західних 

доктринах), народженим радянською правовою доктриною і 

старанно перенесеним у всі процесуальні кодекси, а також 

тлумаченням доказової процедури як технології дослідження 

доказів. 

Аналіз положень щодо обов’язку доказування і подання 

доказів (ст. 33 ГПК), належності і допустимості доказів (ст. 34 

ГПК), звільнення від доказування (ст. 35 ГПК), витребування 

доказів (ст. 38 ГПК) дозволяють стверджувати, що доказування є 
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саме діяльністю суду та інших учасників процесу, метою якої є 

встановлення, повне з’ясування всіх дійсних обставин справи, які 

кон кретизуються (індивідуалізуються) залежно від предмета 

спору, суб’єктного складу сторін, а також тих правовідносин, що 

мають місце між сторонами в тій чи іншій справі. 

У цьому контексті слід зауважити, що законодавчі 

положення про докази і доказування в господарському процесі 

були предметом досліджень Т.  Абової, Л. Ванеєєвої, С. Васильєва, 

А. Клейнмана, В. Комарова, С. Курильова, В. Молчанова, Л. 

Ніколенко, І. Побірченка, І. Решетникової, Т. Сахнової, Л. 

Смишляєва, Ф. Фаткуліна, М. Стефана, М. Шакаряна, К. 

Юдельсона, М. Юркова.  

Про актуальність такого дослідження  свідчить, наприклад, 

внесення законодавцем до проекту ГПК України ст. 62 

«Доказування», у якій йдеться про доказування обставин, 

необхідних для вирішення справи (предмет доказування), коло 

яких визначається судом на підставі норм матеріального права, 

які регулюють спірні відносини; про необхідність доведення 

особами, які беруть участь у справі, тих фактів, на яких ґрун- 

туються їх вимоги і заперечення; про покладення обов’язку 

доказування у справах, пов’язаних зі здійсненням контролю та 

нагляду за господарською діяльністю, на орган, який прийняв 

рішення чи вчинив оскаржува- ні дії, а також покладення 

обов’язку доказування у корпоративних спорах на товариство. 

З прийняттям Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини», відповідно до ст. 17 якого суд застосовує при  

розгляді  справи як  джерело права Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод та практику Суду, постає 

питання про судовий прецедент в контексті рішень не тільки 

Європейського суду з прав людини, а і вищих судів України. Про 

необхідність посилання на  рішення  Європейського  суду  з  прав  

людини у мотивувальній частині рішення йдеться і у постанові 

Пленуму Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 23 

березня 2012 р. № 6 «Про судове рішення». 

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками 
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розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів 

неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 

одних і тих самих норм матеріального права у подібних 

правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повно- 

важень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 

акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. 

Суди зобов’язані приводити свою судову практику у відповідність 

із рішеннями Верховного Суду України (ст. 111-28 ГПК). 

Сторони все частіше долучають до матеріалів справи копії 

судових рішень (переважно вищих судових інстанцій України), у 

яких викладені правові позиції, подекуди діаметрально 

протилежні, у аналогічних справах. Створені бази правових 

позицій вищих судових інстанцій, правові позиції також 

викладаються в постановах пленумів вищих судових інстанцій, а 

правові висновки Верховного Суду України – у його рішеннях. 

Тому в правовій системі України на порядку денному гостро 

постало питання про, так би мовити, «легалізацію» наявності в 

складі правової системи певних елементів прецедентності, 

притаманних англо-саксонській системі права, що стосується 

також і основ доказової діяльності [3, c. 170]. 

Проведене вивчення правових позицій, сформованих судами 

як органами правозастосування, дозволяє зробити висновок, що 

вони вдаються до власних напрацювань, які можна назвати 

судовими стандартами з питань доказування. 
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СВІТОВІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА УЗГОДЖЕНИМИ ДІЯМИ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Однією з умов формування й розвитку соціально 

орієнтованої ринкової економіки в Україні є реалізація державою 

функції контролю за дотриманням правил економічної 

конкуренції. Ця функція є одним із засобів забезпечення 

стабільності процесів суспільного розвитку й підтримки вільної 

конкуренції.  

Складовою державного контролю та одним із 

найважливіших чинників сприяння свободі конкуренції на 

товарних ринках є контроль за узгодженими діями суб’єктів 

господарювання, який полягає в запобіганні, недопущені й 

усуненні порушень окремими учасниками ринку оптимальних 

умов конкуренції внаслідок укладання таємних домовленостей про 

ціни, квоти, розподіл ринків і територій. Такими 

антиконкурентними діями створюються умови для формування 

колективної монопольної поведінки на ринку, яка дозволяє 

виробникам при значно менших зусиллях отримувати свої 

прибутки, нехтуючи при цьому інтересами конкурентів або 

споживачів.  

Контроль за діяльністю двох або більше суб’єктів 

господарювання, які діють за спільною таємною домовленістю, 

виявився одним із найбільш складних для держави викликів, але 
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разом з тим – одним із механізмів підтримки проконкурентного 

середовища й забезпечення державного захисту економічної 

конкуренції. 

Державна контролююча діяльність за узгодженими діями 

учасників господарських відносин здійснюється Антимонопольним 

комітетом України (далі – АМК України) та його органами. В 

умовах загострення конкуренції на внутрішніх і світових ринках 

цей процес характеризується складністю і багатовимірністю, 

внаслідок чого така діяльність набуває все більшої актуальності, 

стає одним з пріоритетних напрямів діяльності АМК України. 

Розробці проблематики державного контролю в Україні 

приділялась значна увага з боку окремих вчених-юристів, які 

досліджували становлення і розвиток правовідносин у сфері 

державного контролю ( Г. В. Атаманчук, Ю. П. Битяк, В. М. 

Гаращук, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, Є. Б. Кубко, В. 

П. Нагребельний, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришко, О. П. Полінець, 

О. П. Рябченко М. С. Студенікіна, В В. Цвєтков, О. В. Шоріна та 

ін.). 

Відсутність відповідного теоретико-методологічного та 

адміністративно-правового забезпечення розвитку держави в 

доповнення до існуючої суспільно-політичної кризи та спроби 

належного реформування економіки – не сприяли створенню в 

Україні необхідних умов для функціонування й розвитку 

економіки на правовій основі. 

Крім того, держави з розвиненою ринковою економікою вже 

досягли фактично усталеної й кваліфіковано відпрацьованої 

системи державного контролю, спрямованого на підтримку 

конкуренції на внутрішньому ринку. 

Саме тому удосконалення повноважень Антимонопольного 

комітету України неможливе без узагальнення зарубіжного 

досвіду застосування заходів із здійснення контролю за 

узгодженими діями суб’єктів господарської діяльності. 

Практичне застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції в різних країнах світу, як показує досвід 

здійснюється крізь призму сформованих багатолітньою практикою 

моделей. 
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Слід зазначити, що термін «модель» є одним з 

найпоширеніших термінів у сучасній багатогалузевій науці, 

особливо в економіці, політології та філософії. У широкому 

розумінні модель є концептуальним теоретичним утворенням, 

породженим людською культурою. Модель є системою опису 

певної поведінки, схемою фрагментів реалій життя, способами їх 

вияву. Модель слугує для збереження й поширення знань 

(інформації) про певний факт реальності, його конструювання й 

керування ним [2, c. 38].  

Залежно від правового змісту та процесуальних способів 

реалізації конкурентного контролю прийнято розрізняти 

американську, європейську та японські моделі. Останню не завжди 

виокремлюють, включаючи її до європейської [3, c. 45]. 

Американська модель відзначається своєю суворістю 

здійснення конкурентного контролю. Оскільки її зародження 

відбулося в найскрутніших економічних умовах, які були 

наслідком надмірної концентрації виробництва та капіталу. 

Основу цієї моделі складають заборона монопольних практик, а 

серед найголовніших пріоритетів діяльності антимонопольних 

органів – підтримка конкуренції на національному ринку. 

Для європейської моделі характерне застосування принципу 

контролю та регулювання. Формування її було започатковано 

після Другої світової війни. Тому, відповідно, монополістична 

діяльність не є забороненою як така, однак, допускається лише в 

тому випадку, якщо дотримані всі умови, встановлені 

законодавством. Така система, по своїй суті, протекціонує 

конкуренцію ззовні. На відміну від американської моделі, у Європі 

підтримка конкуренції вважається менш пріоритетною, порівняно 

із захистом національних виробництв. Крім того, допускаються 

способи міжфірмової взаємодії, які вважаються антиконкурентними 

per se у США. 

У наш час застосування японської моделі конкурентного 

контролю розповсюджено у Південній Кореї та інших, так званих, 

нових «азіатських тиграх». Перевага в цій моделі надається 

загальній експортній експансії, і всі процеси підпорядковується 

саме зазначеній цілі, і відповідно підтримання конкуренції між 
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національними компаніями на внутрішньому ринку вже не таке 

значиме. Водночас з метою забезпечення захоплення й утримання 

позицій на міжнародних ринках допускаються форми міжфірмової 

взаємодії (у тому числі, картельні утворення), що явно суперечать 

інтересам конкуренції як міжнаціональному рівні, так і на 

внутрішньому. 

Для України досвід організації державного контролю у сфері 

захисту економічної конкуренції, а особливо в частині узгоджених 

дій суб’єктів господарювання в усіх типах соціально-економічних 

систем, має науковий і практичний інтерес. Йдеться не про 

механічне копіювання господарських форм з одного соціально-

економічного середовища до іншого (що, цілком очевидно, 

нерідко не забезпечує бажаного результату), а про критичне 

переосмислення позитивного досвіду, яке виражається у 

частковості, в адаптації до специфічних умов нового середовища 

та завдань економічної політики. 
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від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII (зі змінами та доповненнями у 

редакції від 15 січня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 
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ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОДНЕ ІЗ 

ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ 
 

Процес суспільної діяльності людини значною мірою 

залежить від обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні 

можливості, характер життєдіяльності, систему зв’язків людей у 

суспільстві. Тому питання про права людини завжди були 

предметом політичної боротьби за володіння цими правами, 

розширення їх сфери та визначення становища людини у 

суспільстві. 

Права людини – це соціальна спроможність людини вільно 

діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою 

задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб 

шляхом користування певними соціальними благами в межах, 

визначених законодавчими актами [4]. Захист прав людини є 

одним із головних завдань міжнародної спільноти. Тому в цій 

галузі існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний 

час створених і визначених світовим співтовариством. 

Одним із способів забезпечення прав людини є політичні 

гарантії. Слід зазначити, що в загальнотеоретичному аспекті під 

ними, за визначенням О. Скакун, слід розуміти наявність 

розвиненої системи народовладдя, реальної можливості особи 

брати участь в управлінні державою безпосередньо або через 

представницькі органи; політичне різноманіття; можливість 

користуватися своїми правами і свободами, захищати свої 

інтереси4 поділ влади; наявність незалежної конструктивної 

опозиції, політичного плюралізму та ін. [2]. 
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Під політичними гарантіями прав людини на свободу 

світогляду і віросповідання слід розуміти закріплену 

Конституцією і законами України систему норм і принципів, які 

започатковують політику держави у сфері формування умов і 

засобів забезпечення реалізації людиною цього суб’єктивного 

права та похідних від нього свобод і закладають підґрунтя щодо 

встановлення рівності всіх, незалежно від особистісного ставлення 

до релігії, щодо участі в управлінні державними і суспільними 

справами та вирішення нагальних питань на засадах дискурсу та 

злагоди [3]. Політичні гарантії реалізації прав людини в нашій 

державі достатньо широко відображені в статтях 5, 7, 15 

Конституції України [1]. 

Процес суспільної діяльності людини значною мірою 

залежить від обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні 

можливості, характер життєдіяльності, систему зв’язків людей у 

суспільстві. Тому питання про права людини завжди були 

предметом політичної боротьби за володіння цими правами, 

розширення їх сфери та визначення становища людини у 

суспільстві. 

Політико-правові реалії сьогодення переконують у 

необхідності створення дієвих юридичних механізмів, які 

дозволяють окремим особам, різним соціальним групам, 

громадянському суспільству загалом повною мірою реалізовувати 

свої конституційні права і свободи. Потрібно здійснювати усі 

можливі нормативно-правові та організаційно-правові заходи 

щодо створення 

Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини 

різноманітні. По дії в просторі розрізняють універсальні (діють у 

всьому світі) і регіональні (діють в певному регіоні земної кулі) 

стандарти. 

Міжнародні стандарти права і свобод людини мають 

наступні функції: 

1) визначення переліку прав і свобод людини, які у 

обов'язковому порядку повинні бути визнані державами-

учасниками тієї або іншої конвенції; 
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2) формулювання змісту прав і свобод, які повинні втілитись 

у конституціях і законах держав-учасників конвенції. Наприклад, 

Міжнародний Пакт про соціальні, економічні і культурні права 

1966 р. розкриває поняття достатнього життєвого рівня. Це 

поняття включає достатнє харчування, одяг і житло для людини та 

її сім'ї; 

3) встановлення зобов'язань держав по забезпеченню 

реалізації проголошуваних прав і свобод. Наприклад, 

приєднавшись до Європейської Конвенції по захисту прав людини 

і основних свобод, Україна була зобов'язана скасувати смертну 

страту як вид кримінального покарання; 

4) фіксація обмежень і заборон, пов'язаних з реалізацією 

прав і свобод людини. Наприклад, Міжнародний Пакт про 

громадянські і політичні права 1966 р. забороняє пропаганду 

війни, насильства, національної, расової, релігійної ворожнечі. 

Україна є учасницею основних міжнародних конвенцій у 

галузі прав людини. З урахуванням їх норм створювалася 

Конституція України. Серед найважливіших загальних документів, 

з якими повністю узгоджуються положення Конституції України - 

Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний договір 

про громадянські і політичні права (1966), Міжнародний договір 

про економічні, соціальні і культурні права (1966), Європейська 

конвенція про захист прав і фундаментальних свобод людини з 

протоколами (1950), Європейський соціальний статут (1961), 

Завершальний акт Наради з питань безпеки і співпраці в Європі 

(1975), Завершальний документ Віденської зустрічі представників 

держав - учасників Наради з питань безпеки і співпраці в Європі 

(1989) та ін. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
Законодавство України передбачає єдиний порядок 

кримінального провадження. Це логічно витікає із принципу 

рівності громадян перед законом і судом передбаченому 

Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з існуванням 

особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до 

компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий 

суб’єкт злочину та ін. процесуальний закон допускає провадження, 

яке відрізняється від звичайного. У такому випадку мова йде про 

особливі (диференційовані) порядки провадження, до яких 

відноситься кримінальне провадження щодо неповнолітніх, дане 

питання знаходить своє законодавче регулювання у главі 38 

Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК 

України) [2]. 

Наявність особливого провадження у справах про злочини 

неповнолітніх зумовлено необхідністю досягнення таких цілей: 
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 кримінологічної, що полягає у запобіганні злочинам 

неповнолітніх; 

 правових: 

— встановлення істини у кримінальних справах для 

правильного, а, отже, і справедливого їх вирішення; 

— забезпечення належної правової захищеності 

неповнолітнього обвинуваченого. 

Проблема злочинності неповнолітніх була і залишається 

однією з найбільш болючих для суспільства будь-якої держави в 

різні історичні епохи. Особливої актуальності вона набуває в 

період кризових етапів розвитку певного суспільного утворення. 

Адже в час, коли втрачаються стабільні ціннісні орієнтири, діти 

найпершими реагують на ці зміни, що впливає на їхню свідомість і 

поведінку [3]. 

Рівень злочинності неповнолітніх, загрозливі тенденції у її 

структурі вимагають нових підходів до профілактики і ефективної 

протидії цьому небезпечному суспільному явищу. Особливо 

актуальним це питання постає в умовах реформування сучасної 

системи кримінально-виконавчого права, зокрема, у відношенні до 

дітей. 

Окремим питанням є проведення роботи з неповнолітніми 

відповідно до міжнародних норм, правил та стандартів, які 

наполягають на необхідності застосування виховного впливу з 

метою максимального збереження особистості дитини, мінімізації 

психотравмуючих факторів, формування її свідомості у напрямку 

забезпечення нею дотримання загально визначених правил 

поведінки і життя у суспільстві. 

Окремим питанням є те, що під час кримінального 

провадження у справах неповнолітніх повинні бути враховані їх 

індивідуальні, в тому числі і вікові особливості що, безумовно, має 

знайти своє закріплення у нормативному вигляді, як відповідні 

складові кримінально-процесуального статусу неповнолітньої 

особи. Тобто необхідно вести мову про те, що процесуальне 

становище таких осіб у кримінальному процесі повинно 

складатися із двох основних компонентів: загально 

процесуального та спеціально процесуального. 
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Так, за загальним правилом, кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років, і 

лише за вчинення деяких найбільш тяжких злочинів: умисне 

вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, 

умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження та інші тяжкі злочини - з чотирнадцяти років. 

У разі необхідності для вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності 

повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і 

керувати ними в конкретній ситуації призначається комплексна 

психолого-психіатрична експертиза [3]. 

Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис особи неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого, які необхідно враховувати при призначенні 

покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 

призначена психологічна експертиза. 

Слід зазначити, що батьки або інші законні представники 

неповнолітнього беруть участь у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. 

Перед Україною стоїть нагальна проблема розробки 

законодавства, яке регулювало б усі питання щодо дотримання 

прав та інтересів неповнолітніх. Вважаємо за доцільне створити 

спеціальну комісію, до якої увійшли б представники відповідних 

міністерств і відомств, науковці, представники неурядових 

організацій, що займаються питаннями кримінального правосуддя 

стосовно дітей. 

У слідчих ізоляторах, ізоляторах тимчасового утримання для 

неповнолітніх мають бути обладнані окремі камери, тобто всі без 

винятку неповнолітні мають бути завжди ізольовані від дорослих, 

а самі працівники судових правоохоронних та судових органів 

повинні проходити підготовку з питань поводження з 

неповнолітніми.  Також всі співробітники, які мають справу з 

неповнолітніми, повинні володіти належною спеціальною 

психологічною і педагогічною підготовкою [4]. 
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Процесуальний статус неповнолітнього, що скоїв злочин, 

повинен являти собою змінений кримінально-процесуальний 

статус звичайного (повнолітнього) підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, який відповідає можливостям його 

сприйняття, усвідомлення (на інформаційному рівні), реалізації 

саме неповнолітнім, і відповідно, включати не тільки загально 

відомі процесуальні права та обов'язки, а й виключно - спеціальні 

(скажімо так: спеціальні-неповнолітні). 
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ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Згідно з положеннями статті 129 Конституції України (далі – 

КУ) однією з основних засад здійснення судочинства є 

обов’язковість судового рішення. 

Відповідно до статті 1291 КУ суд ухвалює рішення іменем 

України. Судове рішення є обов’язковим до виконання [1]. 

Завершальною стадією кримінального провадження є 

виконання вироку, ухвали, постанови (судового рішення). У цій 

стадії здійснюється реалізація судового рішення, яке набрало 

законної сили, а також вирішуються питання, що виникають при 

зверненні судового рішення до виконання та безпосередньому 

його виконанні, здійснюється нагляд і контроль за його 

виконанням. Саме в цій стадії досягається той результат, який 

бажає мати держава, починаючи з моменту внесення відомостей 

про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214 Кримінального 

Процесуального Кодексу – далі КПК) [2]. На стадію виконання 

судових рішень зорієнтовані всі інші стадії кримінального 

процесу, всі його інститути [5]. 

Таким чином, виконання вироку суду, ухвали слідчого судді, 

суду - завершальна стадія судового провадження. Виконати вирок 

суду або ухвалу слідчого судді, суду означає точно реалізувати 

приписи, які вирок (ухвала) містять. Звернення та приведення в 

життя судового рішення про покарання слугує справі захисту прав 

громадян, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, 
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забезпечує потерпілим відшкодування завданої 

правопорушеннями шкоди.  

Отже, мова йде про виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні. 

За логікою стадія виконання вироку повинна бути останньою 

в системі стадій кримінального процесу. Але зважаючи на те, що 

стадії логічної (застосування норм кримінального права) і 

функціональної (застосування кримінальних процесуальних норм) 

послідовності процесу не завжди співпадають, місце стадії 

виконання вироку у процесуальній системі не є стабільним [3]. 

Але якщо термін апеляційного оскарження буде 

відновлений, рішення суду (і визначення слідчого судді) не 

набирають законної сили. Відповідно до ст. 532 ч. 4 КПК судові 

рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного 

Суду України набирають законної сили з моменту їх 

проголошення [5]. 

Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє 

обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій частині негайно 

після їх проголошення в залі судового засідання. 

Вирок суду не підлягає виконанню, якщо судом апеляційної 

інстанції відновлений термін апеляційного оскарження. У таких 

випадках одночасно вирішується і питання про припинення 

виконання вироку або визначення. Усі процесуальні питання, які 

виникають в зв'язку з виконанням вироку і інших судових рішень у 

кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції 

одноособово, якщо інше не передбачено КПК [4]. 

Як вбачається із законодавчих актів, судове рішення 

допускається до виконання лише після набрання ним законної 

сили, тобто після апеляційного розгляду справи або після 

закінчення строку на апеляційне оскарження [4]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України від 28.06.1996. // Відом. Верхов. 

Ради, 1996. - № 30. - Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 

квітня 2012 № 4651-VI / Офіційний веб-сайт Верховної Ради 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

75 

 

України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua  

3. Литвин Н. Функція захисту за новим КПК України та її 

реалізація на стадії виконання вироку // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX 

звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – 

Львів: Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2013. 

4. Харченко І.О. Вирішення судом процесуальних питань в 

стадії виконання вироку: автореф. дис. . канд. юрид. наук : 

12.00.09/ І. О. Харченко; Акад. адвокатури України. - К., 2010. – 

20 с. 

5. Електронне джерело// Інтернет ресурс// Режим доступу: 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/pravo-na-sudovij- 

 

 

Руденко Карина Тахірівна 

студентка 3 курсу  спеціальності «Правознавство» 

Полтавський інститут економіки і права 

Науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович 

ст.викладач кафедри правознавства 

Полтавський інститут економіки і прав 

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 

 

Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її 

життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

Виходячи з цього особливої уваги потребує аналіз злочинів проти 

найцінніших людських благ – життя та здоров’я, оскільки в 

кримінально-правовому аспекті ці посягання визнаються одними з 

найнебезпечніших. Кримінальна відповідальність за вчинення 

таких злочинів передбачена розділом ІІ Особливої частини КК 

України (статті 115–145), який має назву “Злочини проти життя та 

здоров’я  особи”. 
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Певні аспекти цієї багатогранної проблеми у свій час 

розглядалися відомими українськими та зарубіжними вченими-

криміналістами, кримінологами, процесуалістами, фахівцями в 

галузі психології, психіатрії, педагогіки і філософії. Вагомий 

внесок зроблено такими науковцями як О. В. Авраменко, М. І 

Коржанським, А. В Корнеевою , А.И. Рарог, С. Г. Волкотрубом, 

О.М. Омельчуком, В.М. Яріним, Ю.В. Бауліним, В.І. Борисовим, 

М.І. Бажановим та ін.  

Злочини проти життя та здоров’я особи – це суспільно 

небезпечні та протиправні діяння, що посягають на життя й 

здоров’я особи, руйнують і спотворюють ці найцінніші блага, а 

також наражають на небезпеку заподіяння їм шкоди. 

Життя особи – це особлива форма існування людини 

(людського організму), що характеризується цілісністю та 

здатністю до самоорганізації; це найважливіше благо, яке, в разі 

смерті людини, не може бути відновлено. Здоров’я особи – це стан 

людського організму, при якому нормально функціонують усі його 

органи та тканини. Термін “особа” означає окремий індивід, 

особистість, людину як втілення індивідуального начала в 

суспільстві. 

Родовим об'єктом цієї групи злочинів є суспільні відносини, 

що забезпечують недоторканність життя будь-якої іншої людини, 

тобто біологічне та суспільне її існування від народження до 

загибелі у результаті насильницького впливу. 

Безпосереднім об'єктом вбивства є суспільні відносини, що 

забезпечують недоторканність життя будь-якої окремої  іншої 

людини. Як відомо, будь-яке конкретне суспільне відношення 

складається принаймні з його предмета, суб'єктів і соціального 

зв'язку. Як предмет конкретного суспільного відношення виступає 

життя окремої людини, яка бере участь у таких відносинах.  

Для злочинів проти життя особливе значення має визначення 

моментів початку життя особи та її припинення в біологічному 

сенсі. У кримінальному праві існує загальноприйнята аксіома, 

відповідно до якої посягання на життя є можливим з моменту 

початку пологів у фізіологічному сенсі. Внутрішньоутробна 

ліквідація плоду до початку пологового процесу, якщо вона 
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здійснюється особою, яка не має спеціальної медичної освіти, або 

незаконне знищення плода, що спричинило тривалий розлад 

здоров'я, безплідність, смерть потерпілої є посяганням на 

існування плода майбутньої людини. Такі дії тягнуть за собою 

відповідальність за ст. 134 КК як незаконне проведення аборту 

(кримінальний аборт). Посягання на плід після початку пологів 

вважається вже вбивством чи замахом на вбивство, наприклад, 

спроба позбавити життя дитину, що народилася мертвою (при 

помилці в об'єкті посягання). 

Кінцевим моментом життя  юридичною практикою 

вважається біологічна смерть. У разі біологічної смерті життя в 

організмі незворотно припиняється і його життєздатні функції не 

можуть бути відновлені. Біологічній смерті нерідко передує так 

звана клінічна смерть, коли у людини припиняється дихання і 

серцебиття, але протягом дуже короткого часу зберігається 

можливість повернення особи до життя внаслідок своєчасної 

медичної допомоги. Посягання на життя людини, яка перебуває в 

стані клінічної смерті, за умови усвідомлення цієї обставини 

винним, може бути кваліфіковане як закінчене вбивство, якщо 

результатом цього буде біологічна смерть, або замах на вбивство, 

якщо біологічна смерть не настала з причин, що не залежали від 

волі винного. 

Об'єктивна  сторона вбивства – вчинення протиправної дії 

(фізичний чи психічний вплив на людину) або бездіяльність (не 

вчинення будь-яких дій, що могли б відвернути смерть 

потерпілого). 

За особливостями конструкції об'єктивної сторони всі без 

винятку злочини проти життя є матеріальними за складом, тобто 

вони вважаються закінченими тільки після настання смерті 

потерпілої особи, а у разі доведення до самогубства (ст. 120) - 

суспільно небезпечного наслідку у вигляді самогубства або замаху 

на нього. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складів 

убивства та доведення до самогубства є наявність причинного 

зв'язку між діянням і наслідком. 

Обстановка скоєння злочину проти життя в деяких випадках 

здатна змінювати основний (простий) склад злочину на 
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кваліфікований (п.п. 10, 11 ч. 2 ст. 115 КК) або привілейований (ст. 

118 КК) [3]. 

Суб'єктом  вбивства може бути будь-яка особа, яка досягла 

14-ти років, за вбивства, передбачені ст.ст. 115-117, і 16-ти років – 

за вбивства, передбачені ст.ст. 118, 119 КК.Якщо злочин проти 

життя вчиняється спеціальним суб'єктом, то основний (простий) 

склад цього злочину змінюється на кваліфікований або 

привілейований.  

Суб'єктивна сторона вбивства вчинення злочину з умислом 

(прямим або непрямим) і через необережність (злочинну 

самовпевненість або злочинну недбалість). . У разі доведення до 

самогубства (ст. 120 КК) суб'єктивна сторона може мати вигляд 

умислу або необережності [2]. 

Отже, проблема злочинів проти життя та здоров’я людини 

завжди була й залишиться однією з найзлободенніших і болісних 

проблем суспільства, одним із факторів його дестабілізації. 

Ступінь цивілізованості суспільства вимірюється саме ставленням 

однієї людини до життя та здоров’я іншої, оскільки це не 

швидкоплинні цінності, а всі інші є похідними від них. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ 

 

Як відомо, КК 2001 р. встановив відповідальність за злочини 

проти громадського порядку та моральності в розділі XII. Цей 

розділ станом на 7 лютого 2013 року передбачає 13 статей (ст. ст. 

293-304 КК), що містять 38 заборонювальних і 3 роз'яснювальні 

норми, які регламентовано двома примітками (статті 301, 303 КК). 

Заохочувальних чи компромісних норм цей розділ не передбачає. 

Суспільна небезпека діянь, передбачених у розділі XII 

Особливої частини КК, полягає в тому, що вони заподіюють або 

ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському 

порядку і моральності. Сукупність цих відносин і є родовим та 

одночасно видовим об'єктом вказаних злочинів. 

Поняття "громадського порядку" у літературі трактується 

по - різному. Одні автори (І. М. Даньшін, М. І. Загородніков, С. С. 

Яценко) розглядають його в двох значеннях: у широкому і 

вузькому розумінні; інші (В. Т.Дзюба, Н. Ф. Кузнецова та ін.) 

трактують громадський порядок однозначно, не поділяючи його на 

види. 

Уперше в сучасному вітчизняному законодавстві поняття 

"громадського порядку" як категорії права з'явилося в ст. 1 Закону 

України "Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням 

футбольних матчів" від 8 липня 2011 р. (набрав чинності 1 січня 

2012 р.), як "сукупності суспільних відносин, що забезпечують 

нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, 

установ і організацій під час підготовки та проведення футбольних 

матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та 
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етичних норм ". Однак ця законодавча дефініція має певні межі, 

оскільки вказане поняття стосується певних часових 

характеристик (під час підготовки та проведення футбольних 

матчів). 

Під громадським порядком слід розуміти суспільні 

відносини, які засновані на загальноприйнятих правилах 

поведінки, моральних принципах, найважливіші з яких 

урегульовані нормами права і покликані забезпечити нормальне 

функціонування різних установ та підприємств, недоторканість 

власності, життя та здоров'я, честь і гідність людей, а також 

нормальні умови їх праці, побуту та відпочинку. 

Поняття "моральності" також неоднозначно тлумачиться в 

теорії кримінального права. При цьому, як правило, відрізняють 

терміни "мораль" та "моральність". У юридичній літературі 

"моральність" подекуди асоціюють із "громадською мораллю", 

"громадською моральністю", "суспільною мораллю" та 

"суспільною моральністю", "моральні засади суспільства", 

"моральнісними засадами суспільства". 

Слід згадати, що згідно зі ст. 1 Закону України "Про захист 

суспільної моралі" від 20 листопада 2003 р., суспільна мораль - це 

система етичних норм, правил поведінки, що склалися в 

суспільстві на основі традиційних духовних і культурних 

цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський 

обов'язок, совість, справедливість. 

Моральність як родовий об'єкт - це суспільні відносини, що 

регламентовані соціальними нормами (принципами, поглядами, 

уявленнями) та виникають як безпосереднє відображення умов 

суспільного життя у свідомості людей у вигляді певних суспільно 

значимих категорій (добра, зла та ін.) і формують поведінку людей 

у суспільстві. 

Обов'язковими та факультативними додатковими 

безпосередніми об'єктами залежно від форми вчинення злочину та 

кваліфікуючих ознак можуть виступати життя та здоров'я особи, 

відносини власності, авторитет органів державної влади, 

громадська безпека та ін. 
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В окремих злочинах, здебільшого проти моральності, 

виділяється предмет злочину та потерпілий від злочину. До 

предметів слід віднести пам'ятки - об'єкти культурної спадщини - 

ст. 298 КК, тварин - ст. 299 КК тощо. До потерпілих від злочину 

треба віднести представників влади (ч. 1 ст. 294 КК), 

представників влади або представників громадськості, які 

виконують обов'язки з охорони громадського порядку, чи інших 

громадян (ч. 3 ст. 296 КК), неповнолітніх (ч. 3 ст. 300, ч. 4 ст. 301, 

ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 304 КК), малолітніх (ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 304 

КК). 

З об'єктивної сторони більшість відповідних злочинів 

вчинюються шляхом активних дій (ст. 296 КК, ст. 293 КК, ст. 294 

КК, ст. 295 КК тощо). Окремі злочини, наприклад, знищення, 

пошкодження або приховування документів чи унікальних 

документів Національного архівного фонду - ст. 298-1 КК, може 

вчинюватися як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Більшість 

відповідних злочинів - злочини з формальними складами, тобто 

сформульовані таким чином, що вважаються закінченими з 

моменту вчинення діяння (ст. 296 КК, ч. 1 ст. 298 КК, ст. 299 КК, 

ст. 300 ККтаін.). 

Момент закінчення двох злочинів (ст. 293, ч. 2 ст. 298 КК), 

пов'язаний з настанням саме суспільно небезпечних наслідків 

(матеріальний склад злочину). 

Низку складів злочинів законодавцем сформульовано як 

формально-матеріальні (ст. 294 КК, ст. 297 КК, ст. 298-1 КК). 

Суб'єктом відповідних злочинів можуть бути фізичні осудні 

особи, які досягли на момент вчинення злочину, як правило, 16 

років. За хуліганство (ст. 296 КК) відповідальність настає з 14 

років. Деякі з розглядуваних злочинів можуть вчинюватися 

спеціальними суб'єктами злочину: службова особа - суб'єкт за ч. 5 

ст. 298 КК, батько, матір, вітчим, мачуха, опікун чи піклувальник 

або особа, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого 

чи піклування про нього - ч. 2 ст. 304 КК тощо. 

Суб'єктом окремих злочинів є повнолітня особа (ч.ч. 2, 3 ст. 

300, ч.ч. 2, 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК). 
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Суб'єктивна сторона відповідних злочинів характеризується 

умисною формою вини. У більшості випадків умисел прямий. 

Необхідною ознакою окремих відповідних складів злочинів є 

мотив та мета. Наприклад, у ст. 295 КК визначені дві мети, 

залежно від форми вчинення злочину; хуліганство має 

обов'язковий мотив - хуліганський (явна неповага до суспільства). 

Сформулюємо поняття злочинів проти громадського порядку 

та моральності - це протиправні умисні суспільно небезпечні 

діяння, що заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння 

істотної шкоди громадському порядку і моральності. 

У теорії кримінального права пропонуються різні 

класифікації таких злочинів. Виходячи з безпосередніх (родових) 

об'єктів, ці злочини можна розділити на два види: 1) злочини 

проти громадського порядку (статті 293, 294, 295, 296 КК); 2) 

злочини проти моральності, які поділяються на такі види: 1) 

злочини проти моральності у сфері культури: а) злочини проти 

моральності у сфері релігійної свободи (ст. 297 КК України); б) 

злочини проти моральності у сфері охорони культурної спадщини 

(статті 298, 298-1 КК України); в) інші злочини проти моральності 

у сфері культури (статті 299, 300 КК України); 2) злочини проти 

моральності у сфері статевої недоторканості та статевого 

самовизначення особи (статті 301-303 КК України); 3) злочини 

проти моральності у сфері сімейних відносин та інтересів 

неповнолітніх (ст. 304 КК України). 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО 

МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 
 

Згідно ст. 3 Конституції України  людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. В статті 27 Конституції зазначено, що кожен 

має невід’ємне право на життя, якого ніхто не може бути свавільно 

позбавлений [1]. 

Умисне вбивство є найбільш суспільно небезпечним 

протиправним винним діянням, передбаченим Кримінальним 

кодексом України (далі – КК). Такий злочин завжди викликає 

резонанс у суспільстві, особливо, якщо мова йде про вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини [3]. 

Вивченням цього питання займалися такі науковці, як І. В. 

Хохлова, А. В. Байлов, Є. М. Товмазова, Т. А. Павленко, В. 

Набоков, А. Н. Красиков, О. В. Шевченко, Л. Остапенко та ін. 

Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК 

України), виділено законодавцем в особливий, окремий склад 

злочину, що має лише йому притаманні специфічні властивості:  

1) таке вбивство вчиняє матір, позбавляючи життя свою 

дитину;  

2) вбивство вчиняє матір під час пологів або відразу ж 

після них;  

3) вбивство спрямоване на життя новонародженої дитини, 

яка ще тільки народжується чи щойно народилася [2, с. 165]. 

На перший план виходить така факультативна ознака, як час 

вчинення злочину – «під час пологів» або «одразу після пологів» 

та спеціальний суб’єкт злочину – «мати новонародженої дитини», 

які є обов’язковими для кваліфікації за ст. 117 КК. Крім того, 
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необхідно зазначити, що велику роль відіграє особливий 

психофізичний стан суб’єкту злочину, що дозволяє законодавцю 

визначити ст. 117 КК, як привілейовану норму закону. Об’єктом 

вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини є життя 

новонародженої дитини. Отже, потерпілим від цього злочину може 

бути лише власна новонароджена дитина матері, а тому дуже 

важливо вирішити питання про початок життя людини, з якого 

настає її кримінально-правова охорона. 

Задля того, щоб дати визначення поняття «новонароджений» 

ми звертаємо увагу до роботи Є. М. Товмазова, де він аналізує 

нормативно-правові акти у сфері медичного обслуговування, та 

приходить до такого висновку:  

1. у педіатрії – це період до 28 діб (пізній неонатальний 

період, що починається після 7 повних діб життя (з 169 години) до 

закінчення 28 діб життя);  

2. в акушерстві – це період до 7 діб (так званий 

перинатальний період або ранній пеонатальний період після 

народження, що триває 168 годин);  

3. у судовій медицині – це 24 години» [5]. 

Узагальнюючи медичні критерії визначення періоду 

народженості, вважаємо, що новонародженою слід визнавати 

дитину з моменту народження і до 28 днів життя. 

Наслідки у вигляді біологічної смерті новонародженого — 

обов'язкова ознака вбивства, коли мова йде про склад закінченого 

злочину. Протиправне посягання, яке призвело до клінічної смерті 

новонародженого, але останній врешті-решт залишився живим, за 

відповідних умов може розцінюватись лише як замах на умисне 

вбивство або як спричинення умисного чи необережного тяжкого 

тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент 

заподіяння [4, с. 109].  

Однією з необхідних умов визнання особи винною у скоєнні 

вбивства є встановлення причинового зв'язку між її діянням і 

наслідком — настанням смерті новонародженого.  

Суб'єктом таких злочинів, як правило, є жінка, яка зловживає 

алкоголем, наркотиками тощо. Якщо ж буде встановлено щодо 
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наслідків умисну форму вини, то дії винної слід кваліфікувати як 

умисне вбивство чи замах па умисне вбивство. 

 Однак суб'єктом злочину, передбаченого ст. 117 КК, 

виступає мати, яка перебуває в обумовленому пологами 

особливому психофізичному стані. Стан породіллі під час пологів 

або відразу після пологів характеризується як психопатичний 

розлад (післяпологовий психоз), який з'являється через аномалії 

характеру людини і обумовлюється особливостями нервової 

системи та психофізичною конституцією. Медициною 

встановлено, що жінка у процесі пологів не може розглядатися як 

така, що повністю усвідомлює свої дії і керує ними, оскільки сам 

пологовий акт, поєднаний із сильним фізичним і психічним 

потрясінням, внаслідок не стільки жорстоких, скільки 

продовжуваних і повторних болів, винятковому фізичному 

напруженню ставить до організму жінки велику вимогу і приховує 

в собі значну небезпеку. Характеризуючи розглядуваний злочин, 

слід підкреслити, що особливий психофізіологічний стан жінки під 

час скоєння вбивства новонародженої дитини необхідно 

відмежовувати від так званих післяпологових психозів, які 

складаються з ендогенних органічних захворювань (шизофренія, 

маніакально-депресивний психоз), що спровоковані вагітністю та 

пологами. В таких випадках мати на момент вчинення злочину 

визнається неосудною і кримінальній відповідальності не підлягає.  

Чинне кримінальне законодавство крім відповідальності за 

вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК) 

встановлює відповідальність за завідоме залишення без допомоги 

матір'ю своєї новонародженої дитини, якщо вона (мати) не 

перебувала в обумовленому пологами стані (ч. 2 ст. 135 КК). 

Розмежування цих складів злочину має велике як практичне, так і 

теоретичне значення, оскільки ступінь суспільної небезпечності 

цих злочинів різний, що впливає на призначення міри покарання, а 

також профілактику цих діянь (усунення умов, які сприяли 

вчиненню злочину, тощо).  

При вирішенні питання про відмежування умисного 

вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини від залишення без 

допомоги матір'ю своєї новонародженої дитини, якщо це діяння 
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спричинило смерть дитини (ч. 3 ст. 135 КК), передусім слід 

виходити з поняття «вбивство» [6].  

Отже, умисне вбивство відноситься до злочинів, які мають 

підвищену суспільну небезпеку. Умисне вбивство матір'ю своєї 

новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк.  

Суб'єктом злочину може бути лише мати потерпілої дитини, 

яка є осудною і на момент вчинення злочину досягла 14-річного 

віку. Убивство може кваліфікуватися за ст. 117 КК лише тоді, коли 

дитину вбила мати, яка цю дитину народила.  
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ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ  

АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має право на 

охорону здоров`я. держава забезпечує санітарно-епідемічне 

благополуччя населення. Злочини, передбачені розд. XIII 

Особливої частини КК, посягають на здоров`я населення, яке є 

родовим об’єктом цих злочинів [1]. 

Кримінальна відповідальність за ці злочини відповідає 

міжнародним договорам України, які передбачають обов’язки 

держав переслідувати осіб, винних у незаконному обігу предметів, 

що становлять підвищену небезпеку для здоров’я населення, 

передусім наркотичних засобів. До них належать Єдина конвенція 

про наркотичні засоби 1961р., Конвенція про психотропні 

речовини 1971р., [4] Конвенція ООН про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

1988р. [3]. 

Зазначений об’єкт охоплює безпеку біофізіологічного та 

психічного стану, що фактично склався, невизначеного кола осіб 

від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів, 

біологічних агентів і токсинів, радіоактивно забрудненої 

продукції, а також від поширення епідемії. 

Обов’язковою ознакою злочинів, що розглядаються (за 

винятком порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним захворюванням та масовим отруєнням – ст.325 КК), є 
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наявність предметів, що становлять підвищену небезпеку для 

здоровя людей. Вони виступають як предмети або як засоби 

здійснення цих злочинів. Такими предметами є: 

- наркотичні засоби (статті 305-309, 313-320 КК); 

- психотропні речовини (статті 305-309, 313-315, 317-320 

КК); 

- прекурсори (статті 305, 306, 311, 312, 318, 320 КК); 

- аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин 

(статті 305-309, 313-315, 317, 320 КК); 

- снотворний мак і коноплі (ст. 310 КК); 

- фальсифіковані лікарські засоби ( статті 305, 306, 321 КК); 

- отруйні і сильнодіючі речовини (ст. 321 КК); 

- отруйні і сильнодіючі лікарські засоби ( ст. 321 КК); 

- одурманюючі засоби (статті 322, 324 КК); 

- мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326КК); 

- токсини (ст. 326 КК); 

- допінг (ст. 323 КК); 

- радіоактивно забрудненні продукти харчування та інша 

продукція (ст. 327 КК). 

Об’єктивна сторона злочинів, що розглядаються, полягає у 

суспільно небезпечному і протиправному заподіянні шкоди 

здоров`ю населення. Як правило, ці злочини скаються шляхом дії, 

а деякі з них і бездіяльністю (наприклад, порушення правил 

зберігання і обліку наркотичних засобів, отруйних і сильнодіючих 

речовин, мікробіологічних та інших біологічних агентів або 

токсинів) [2]. 

Суб’єктивна сторона злочину з формальним складом 

характеризується прямим умислом. Важливе значення для 

кваліфікації злочину при цьому має встановлення наявності або 

відсутності мети збуту наркотичних засобів, фальсифікації 

лікарських засобів, радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої  продукції та інших предметів. У більшості 

злочинів з матеріальним складом вина є тільки умисною 

(наприклад, викрадення, привласнення наркотичних засобів, 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем). Разом з тим 
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для таких злочинів, як порушення правил боротьби з епідеміями; 

порушення правил поводження з біологічними агентами чи 

токсинами; заготівля, перероблення або збут радіоактивно 

забруднених продуктів харчування, характерна необережна форма 

вини до наслідків, хоча самі дії (бездіяльність) у вигляді 

порушення правил можуть бути вчинені як умисно, так і через 

необережність [2]. 

Суб’єкт злочинів, що розглядається, як правило, загальний, 

тобто ним визнається будь-яка осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. Лише за викрадення (крадіжку, грабіж, розбій) і 

вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів передбачена відповідальність осіб, які досягли 14-річного 

віку. Водночас тільки спеціальний суб’єкт є необхідним елементом 

таких злочинів, як заволодіння наркотичними засобами шляхом 

зловживання службовим становищем, незаконна видача рецепта на 

право придбання наркотичних засобів, порушення правил 

поводження з наркотичними засобами, отруйними і 

сильнодіючими речовинами, біологічними агентами чи токсинами 

[2]. 

Таким чином, злочини проти здоров`я населення – це 

передбачені кримінальним законом вині, суспільно небезпечні 

діяння, які створюють загрозу заподіяння шкоди або заподіюють 

фактичну шкоду здоров`ю невизначеного кола осіб.    

Види злочинів проти здоров`я населення.  Залежно від 

безпосереднього об’єкта, особливостей предмета та об’єктивної 

сторони злочини проти здоров`я населення можна поділити на такі 

групи: 

- злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів та інших предметів, небезпечних для здоров`я населення 

(статті 305-307, 309-311, 320-321 КК); 

- злочини, пов’язані з незаконним заволодінням 

наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх 

виготовлення (статті 308, 312, 313, 318 і 319 КК); 

- злочини, пов’язані з незаконним вживанням 

наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу (статті 314-

317, 322-324 КК); 
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- інші злочини проти здоров`я населення (статті 321, 325-

327 КК). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СУДОВОЇ СИСТЕМИ, ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ 

МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ 

 

З метою побудови національної судової системи, яка могла б 

забезпечити високий рівень захисту прав та свобод людини і 

громадянина, збудувати державу на засадах демократії, соціальної 

рівності, верховенства права, з метою підвищення її ефективності, 

прозорості та доступності, що є основними вимогами міжнародних 

експертів, органами державної влади неодноразово приймалися 

концептуальні документи у цій сфері. Зокрема, такими правовими 

актами є: схвалена постановою Верховної Ради України від 28 

квітня 1992 р. Концепція судово-правової реформи в Україні, 

схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 р. 

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затверджена рішеннями правничої Асамблеї Асоціації 
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правників України від 19 вересня 2014 р. Концепція реформування 

судової системи України, схвалена Указом Президента від 20 

травня 2015 р. Стратегія реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015– 2020 роки. 

Зважаючи на зміст згаданих документів, головним завданням 

розвитку правосуддя є утвердження верховенства права в державі 

та забезпечення права на справедливий, компетентний судовий 

розгляд незалежним судом впродовж розумного строку. 

Ключовою проблемою судової влади в Україні була і залишається 

недосконала національна судова система, про що свідчать 

численні дискусії науковців, практиків та юристів, постійні 

законопроектні пошуки досконалих положень законодавства як 

матеріального, так і процесуального права. Окрім того, 

підтвердженням цього є майже незмінні за змістом і характером 

рекомендації, зауваження і критичні оцінки, які продукуються 

різними європейськими інститутами – РЄ, зокрема, Венеціанською 

комісією як її складовою, Європейським парламентом та ЄСПЛ 

впродовж тривалого періоду. 

Слід звернути увагу на позицією Л. М. Москвич, яка 

зауважує, що суть судової реформи полягає у забезпеченні 

ефективності судової системи, для чого необхідно вирішити ряд 

проблем: 1) організаційну проблему; 2) належне фінансове 

забезпечення; 3) процесуальні (процедурні) проблеми судочинства. 

А метою судової реформи має бути забезпечення оперативності 

розгляду справ, доступність та якість правосуддя [5, с. 171–179]. 

М. І. Хавронюк вказує на такі недоліки проведення судової 

реформи: 1) надзвичайно велика кількість програм, що не 

породжують якісних змін; 2) відсутність необхідної статистичної 

бази для правильного прогнозування та неврахування наявних 

статистичних даних; 3) дублювання і не розмежування 

повноважень між вищими судовими органами; 4) неможливість 

знайти консенсус у питанні подальшого реформування судової 

влади України. 

Співробітництво України на міжнародній арені з питань 

реформування судової влади має наслідком прийняття низки 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили, аналіз яких 
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дозволяє дійти висновку, що частина рекомендацій міжнародних 

експертів та інституцій з питань судоустрою враховані, проте 

очевидним є те, що вдосконалення вітчизняної системи правосуддя 

та приведення національного законодавства у відповідність із 

міжнародними стандартами повинно ґрунтуватися на зміні 

конституційних засад, що передбачає, в першу чергу, внесення 

змін до Конституції України, а вже потім реформування 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили. Європейські 

експерти наголошують, що тривала політична та конституційна 

криза в Україні підтверджує необхідність проведення легітимної 

конституційної реформи в нашій країні [3]. 

Легітимність цієї реформи, зокрема, в частині реформування 

судової влади в Україні може бути досягнута лише у разі, якщо 

конституційні зміни будуть внесені після широкої, відкритої та 

вільної суспільної дискусії за участю опозиції, громадянського 

суспільства, і в суворій відповідності з конституційними 

положеннями про внесення змін до Основного Закону. 

Однією з гарантій справедливого правосуддя в будь-якій 

державі є ефективно організована система судів, а тому питання 

судової реформи у цьому контексті завжди були та залишаються 

актуальними. Особливий внесок у становлення інституту судової 

системи забезпечила концепція Ш.-Л. Монтеск’є, яка закріпила 

три основні принципи організації й діяльності суду в 

демократичному суспільстві: 1) народне начало; 2) незалежність; 

3) професіоналізм [7, с. 78]. Ці принципи стали основою для 

формування стандартів у сфері правосуддя для багатьох держав 

світу. 

Враховуючи сучасний стан розвитку нашої держави на етапі 

інтеграції у загальносвітову правову спільноту, виникає 

необхідність об’єктивного аналізу організаційних основ 

національної судової системи на предмет їх відповідності 

міжнародним стандартам з метою її вдосконалення та 

пристосування до нових потреб. Гармонізація положень 

національного законодавства про засади побудови національної 

системи судів із міжнародними стандартами може проводитися 

різними шляхами, зокрема, через перерозподіл юрисдикцій між 
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різними ланками системи судів, проведення їх внутрішньої та 

зовнішньої реорганізації, утворення нових судів, ліквідацію, 

реорганізацію існуючих. 

Організаційними основами національної судової системи є: 

1) функціонування судової системи в межах конституційної та 

загальної юрисдикцій; 2) побудова системи суддів загальної 

юрисдикції за принципом територіальності, спеціалізації, 

інстанційності; 3) функціонування трирівневої судової системи: 

місцеві, апеляційні,  ВСУ; 4) спеціалізація судів на розгляді 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, 

а також справ про адміністративні правопорушення. 

Статтею 124 Конституції України передбачено 

функціонування в Україні системи судів в межах загальної та 

конституційної юрисдикцій. Відповідно до ст. 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Отже, положення 

вказаної статті дозволяє громадянину або іншому суб’єкту обрати 

на власний вибір спосіб захисту та його межі. Одним із проявів 

такого способу є право на захист порушеного права в суді 

загальної юрисдикції. Водночас з метою забезпечення реалізації 

права на судовий захист особа може звернутися до 

Конституційного Суду України (КСУ) та реалізувати гарантоване 

Конституцією право на доступ до правосуддя в межах 

конституційної юрисдикції. 

Р. О.  Куйбіда звертає увагу на підпорядкованість загальної 

юрисдикції конституційній. Ця підпорядкованість обумовлена не 

тільки верховенством конституційного права над іншими галузями 

права, а й різною роллю Конституційного Суду України і судів 

загальної юрисдикції. Специфіка юрисдикції Конституційного 

Суду України полягає в тому, що предметом його розгляду є 

правові акти у відірваності від реальної життєвої ситуації. А 

предметом розгляду судів загальної юрисдикції завжди є конкретні 

правовідносини між конкретними особами. Рішення 

Конституційного Суду щодо конституційності правових актів чи 

тлумачення Конституції та законів України є обов’язковими для 
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правозастосовної практики судів загальної юрисдикції. 

Конституційний Суд у своїй діяльності не зв’язаний судовою 

практикою судів загальної юрисдикції. Проте це не означає, що 

Конституційний Суд є вищою інстанцією щодо рішень судів 

загальної юрисдикції. 

Судові рішення судів загальної юрисдикції не можуть бути 

оскаржені до Конституційного Суду і переглянуті ним [5, с. 32]. 

Інститут конституційного контролю на початку ХХ ст. відігравав 

значну роль лише у США, а після другої світової війни 

активізувався і в Європі. Інститут конституційної юрисдикції існує 

у двох моделях: 1) конституційне судочинство здійснюється 

судами загальної юрисдикції; 2) конституційне судочинство 

здійснюється спеціально створеним судовим органом. В окремих 

країнах інститут конституційної юрисдикції функціонує на 

спеціальній основі по відношенню до загальних судів, в інших 

країнах – є складовою частиною загальних судів, що 

спеціалізуються на конституційному контролі. 

Враховуючи неоднозначну практику зарубіжних країн 

стосовно функціонування системи суддів в межах конституційної 

та загальної юрисдикцій, виправдано, що на національному рівні 

серед науковців та практикуючих юристів існують різні позиції 

щодо співвідношення загального та конституційного судочинства. 

Така дискусія полягає, зокрема, у співвідношенні діяльності ВСУ і 

КСУ. Перше, неоднозначною є практика ВСУ у справах щодо 

дострокового припинення повноважень та звільнення з посади 

суддів КСУ за порушення присяги, де в окремих випадках Судова 

палата в адміністративних справах ВСУ фактично здійснювала 

перевірку і давала правову оцінку конституційності кількох рішень 

КСУ. Така практика сама по собі, як прийняття процесуальних 

документів про перегляд окремих постанов Вищого 

адміністративного суду України, особливих процесуальних 

заперечень не викликає. Проте юридична аргументація, що 

наведена в їх мотивувальній частині, є дещо дискусійною та не 

відповідає європейським інтеграційним прагненням України як за 

змістом, так і за формою, зокрема, в частині оцінки ВСУ рішень 

КСУ та визначення меж його повноважень. 
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Відповідно до ст. 150 Конституції України КСУ 

уповноважений вирішувати питання про конституційність законів 

та інших нормативно-правових актів, здійснювати офіційне 

тлумачення Конституції України та законів України. Підставами 

для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України є наявність 

неоднозначного застосування положень Конституції. Рішення і 

висновки КСУ рівною мірою є обов’язковими до виконання. 

Міжнародні експерти з питань врегулювання означеної 

ситуації зауважують про необхідність неформального діалогу між 

суддями вищих судів (Верховних Судів, Конституційних Судів) 

стосовно вирішення питань щодо тлумачення норм національного 

права та застосування норм міжнародного права. Венеціанська 

комісія у Висновку «Про конституційну ситуацію в Україні» 

 від 17 грудня 2010 р. наголошує, що судова практика КСУ має 

бути послідовною, обґрунтованою, аргументованою з метою 

забезпечення принципу правової визначеності, що є ключовим 

елементом верховенства права [3]. Зокрема, піддається критиці 

неоднозначна практика КСУ стосовно прийняття вагомих 

конституційних змін в 

Україні, в частині зміни політичної системи та розподілу 

повноважень між Президентом та Парламентом, що 

прослідковується при зміні владних політичних сил [197; 198]. 

Державні Конституційні суди є органами, які можуть 

шляхом тлумачення положень Конституції запобігти свавіллю 

влади, даючи найкраще з можливих тлумачень конституційної 

норми у певний період [3]. Водночас позитивістський підхід КСУ 

до тлумачення норм Конституції та законів України, а також 

політичний характер формування його персонального складу не 

сприяє встановленню верховенства права та визначення його 

складової – принципу правової визначеності. 

Міжнародними стандартами гарантується право кожного на 

перегляд первинного рішення суду. Так, у Рекомендації № R94(12) 

Комітету міністрів Ради Європи «Щодо незалежності ролі суддів», 

від 13 жовтня 1994 р. [6, с. 14], поряд з нормами, які стосуються 

статусу суддів, вказується, що рішення суддів не повинні 
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переглядатися інакше, як через визначену законом процедуру 

апеляцій. Наведене дає змогу визначити необхідність 

функціонування у кожній національній судовій системі не менше 

двох судових інстанцій. Положеннями Хартії Європейського 

Союзу про основні права від 07 грудня 2000 р. закріплено право на 

ефективне оскарження (ч. 1 ст. 47 Хартії). Реалізація такого права 

неможлива без використання принципів ступінчастості та 

інстанційності побудови судової системи, а його забезпечення 

вимагає закріплення відповідних законодавчих положень, зокрема, 

щодо наближення судів до населення. 

Принцип інстанційності побудови національної судової 

системи повинен забезпечувати досягнення таких цілей: по-перше, 

забезпечити винесення справедливого судового рішення у кожній 

справі, розглянутій у суді (шляхом гарантування права на 

оскарження судового рішення при наявності сумніву в його 

законності або обґрунтованості); по-друге, забезпечити 

можливість особі захистити свої права у суді у розумні строки та 

без зайвих витрат. Тому національні судові системи слід будувати 

у відповідності до вказаних цілей для того, щоб захистити 

громадян від судової помилки через перегляд помилкового 

судового рішення у додаткових судових інстанціях та забезпечити 

ефективність роботи судової системи без довготривалих судових 

слухань справ, що проходять всі можливі інстанції, значних 

фінансових витрат з бюджету держави на функціонування судових 

установ та великих судових витрат сторін. Саме тому відповідні 

міжнародні стандарти передбачають функціонування в кожній 

національній судовій системі не менше двох судових інстанцій, і 

не йдеться про обов’язкове створення третьої інстанції або ж 

створення інших судових інстанцій. Розгалуженість судових 

інстанцій не є гарантією дотримання прав і свобод людини і 

громадянина на судовий захист, тим більше, що велика кількість 

судових інстанцій може розцінюватися як ризик недотримання 

розумного строку розгляду справи у суді, про що свідчить 

численна практика ЄСПЛ. 

Міжнародні експерти рекомендують на законодавчому рівні 

визначити прискорювальні або компенсаторні заходи у випадках 
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надто тривалого судового провадження. А саме, ухвалити 

спеціальний закон щодо тривалості провадження та запровадити 

грошову компенсацію у випадку невиправдано тривалого судового 

провадження у кількості, що сумісна з прецедентним правом 

ЄСПЛ. Основні критерії для присудження моральної шкоди і 

загальні критерії для визначення матеріальної шкоди мають бути 

чітко і детально виписані в законі. У країнах, де існують системні 

проблеми з тривалістю судового провадження, такі критерії мають 

бути попередньо оцінені Комітетом Міністрів Ради Європи у 

співпраці із ЄСПЛ (п. 245 та 247).  

У переважній більшості країн є значні обмеження як на 

апеляційний, так і на касаційний перегляд судових рішень за 

сумою позовних вимог, характером спору або за суб’єктом 

звернення. 

На вищий судовий орган кожної країни покладається два 

основних завдання: розгляд справ за останньою інстанцією з 

винесенням судових рішень, які оскарженню в рамках 

національної судової системи не підлягають, і забезпечення 

єдності судової практики. Закріплення на законодавчому рівні 

правового статусу 

Спрощення судової системи шляхом перегляду 

процесуальних повноважень вищих спеціалізованих судів та ВСУ 

сприятиме спрощенню інстанційності національної судової 

системи; унеможливить дублювання функцій окремих судових 

інстанцій; сприятиме винесенню справедливого судового рішення 

у кожній справі, розглянутій у суді (шляхом гарантування права на 

оскарження судового рішення за наявності сумніву в його 

законності або обґрунтованості); забезпечить особі можливість 

захистити свої права у суді у розумні строки та без зайвих витрат, 

що відповідає міжнародним стандартам; збереже за ВСУ статус 

найвищого суду загальної юрисдикції; скасує четверту судову 

інстанцію, тим самим полегшить структуру судової системи. 

Вартою уваги є позиція науковців, відповідно до якої 

судовий процес має основоположне значення в організації судової 

влади та побудові судової системи [8, с. 24–45]. З позицій судового 

процесу підлягає переосмисленню роль судів апеляційної та 
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касаційної інстанцій. Апеляційна інстанція повинна не виправляти 

помилки судів першої інстанції, а стати судом, який закладає 

основи єдності правозастосування. У свою чергу, основним 

завданням суду касаційної інстанції повинна стати не робота над 

помилками судів нижчих інстанцій, а якість касаційного перегляду 

та забезпечення правильного застосування норм матеріального і 

процесуального законодавства у судах відповідних судових 

юрисдикцій. Тому питання щодо запровадження касаційних 

процесуальних фільтрів, за допомогою яких суд касаційної 

інстанції міг би діяти як суд, відповідальний за стан 

правозастосування у відповідній судовій юрисдикції, є досить 

актуальним [4, с. 73]. 

Від часу ратифікації Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод більш детально на національному рівні 

почали розглядати принцип доступності до правосуддя. Для 

встановлення сутності цього принципу його досліджують через 

призму практики ЄСПЛ. Орієнтуючись на міжнародні стандарти 

доступності до правосуддя, на національному рівні встановлені та 

гарантовані державою механізми реалізації права особи на 

справедливий, неупереджений та своєчасний судовий розгляд 

справи з метою захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Зауважимо, 

що згаданий принцип є конститутивним положенням Хартії 

Європейського Союзу про основні права від 07 грудня 2000 р. 

Враховуючи євроінтеграційні прагнення України та бажання 

найближчим часом стати повноправним членом ЄС, ефективне 

впровадження на практиці існуючих законодавчих положень щодо 

реалізації принципу доступності до правосуддя, а також 

вдосконалення цього процесу, як в межах законодавчих положень, 

так і в межах правореалізаційної політики є необхідною умовою 

для України. 

Аналізуючи міжнародні стандарти у сфері судоустрою, 

зауважимо, що конкретних стандартів побудови судової системи у 

демократичній й правовій державі в межах розподілу спеціалізації 

не існує. Водночас, у контексті аналізу положень національного 

законодавства щодо побудови судової системи України за 
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принципом спеціалізації та з метою вдосконалення такої системи, 

вартими уваги є положення Висновку (2012) № 15 

Консультативної Ради Європейських суддів (КРЄС) стосовно 

спеціалізації суддів, прийнятого на 13-ому пленарному засіданні 

КРЄС (Париж, 05–06 листопада 2012 р.), яким закріплено загальні 

положення, якими повинні керуватися країни при запровадженні 

системи судової спеціалізації з метою забезпечення її 

ефективності, доступності та прозорості. 

КРЄС зауважує, що створення спеціалізованих палат або 

судів не повинно негативно впливати на коло повноважень 

загального судді та має забезпечувати однакові гарантії та якість 

правосуддя в усіх справах; спеціалізація не може бути перепоною 

для забезпечення вимог стосовно якості судового рішення; у 

спеціалізованих судах мають застосовуватися загальні 

процесуальні норми (особливі процесуальні норми допустимі у 

разі, коли вони задовольняють одну з потреб, яка призвела до 

створення спеціалізованого суду, наприклад, процеси, пов’язані із 

сімейним правом, де допит дітей є предметом особливого 

регулювання); не повинно бути переваг щодо розгляду справ 

спеціалізованими судами; спеціалізація виправдана у разі, якщо 

вона сприяє адмініструванню судочинства та є сприятливою для 

гарантування якості процесу і судових рішень [2]. 

Спеціалізація повинна бути мобільною та гнучкою, судді 

повинні мати можливість змінювати суд, спеціалізацію впродовж 

суддівської кар’єри, переходити зі спеціалізованого до загального 

суду і навпаки. Така гнучкість та мобільність не повинна 

загрожувати принципу незмінюваності та незалежності суддів. 

При впровадженні спеціалізації суддів слід забезпечити принцип 

рівного статусу для загальних та спеціалізованих суддів, який, з-

поміж іншого, повинен поширюватися на суддівську винагороду, 

право бути членами суддівських організацій, право на підготовку 

та підвищення кваліфікації в межах обраної спеціалізації. 

Спеціалізація судів та суддів є обов’язковою умовою 

підвищення якості судової діяльності. Запровадження спеціалізації 

(як внутрішньої, так і зовнішньої) є науково обґрунтованою, 

законодавчо обумовленою вимогою часу, відповідає сучасним 
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потребам суспільства для забезпечення більш ефективного і 

професійного здійснення захисту прав, свобод та охоронюваних 

законом інтересів людини, юридичних осіб у правовій державі. 

Спеціалізація у сфері судочинства – важливий принцип 

відповідності судових систем міжнародним стандартам. Практика 

створення спеціалізованих судів є одним із засобів підвищення 

ефективності судової системи, її розвантаження і забезпечення 

адекватного судового адміністрування. 

Зауважимо, що велика кількість спеціалізованих судів не 

завжди свідчить про розвиток суспільства та розвиток держави як 

правової. Розгалужена спеціалізація судів може спричинити 

труднощі для фізичних та юридичних осіб з визначенням того, до 

якого суду вони мають звернутися за захистом своїх порушених 

прав. 

Практика європейських країн показує, що спеціалізація 

судової діяльності може виявлятися як у формі відокремлених 

судових органів з рівною або меншою кількістю рівнів, так і у 

формі спеціалізованих суддів при загальних судах, які мають 

відповідну підготовку. Введення додаткових штатних одиниць 

суддів з розгляду сімейних спорів, трудових, суддів з розгляду 

справ за участю неповнолітніх при судах з розгляду цивільних, 

кримінальних справ й справ по адміністративних 

правопорушеннях не потребує значних коштів та підвищує 

ефективність правосуддя. Такий європейський досвід необхідно 

застосувати і в Україні [6, с. 51]. 

Аналізуючи положення національного законодавства 

стосовно спеціалізації судової системи важливо мати на увазі такі 

аспекти. По-перше, перелік апеляційних та касаційних судів в 

межах їх спеціалізації відповідає практиці європейських країн та 

не порушує загальновизнані міжнародні стандарти розбудови 

судової системи. 

Суцільна спеціалізація апеляційних і вищих судів 

унеможливлює диспропорцію судової системи та забезпечує 

однаковий підхід в межах інстанційності щодо розгляду справ 

окремої юрисдикції. 
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По-друге, на противагу позитивним аспектам побудови 

судової системи за принципом спеціалізації, незрозумілою є 

позиція законодавця щодо наділення місцевих загальних судів 

повноваженнями розглядати поряд із цивільними та 

кримінальними справами адміністративні справи. Для цього 

існують місцеві адміністративні суди із відповідними 

повноваженнями. Мета існування адміністративної юстиції саме в 

тому, щоб всі адміністративні спори розглядалися 

адміністративними, а не загальними судами. Європейські експерти 

рекомендують систему місцевих адміністративних судів привести 

у відповідність до системи загальних місцевих судів. 
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спадкування є одним із центральних в системі цивільного права, 

норми спадкового права встановлюють загальні правила переходу 

прав та обов’язків від спадкодавця до його спадкоємців. У 

законодавстві України існують колізійні норми щодо прийняття та 

оформлення спадщини на землю. У ст.1225 Цивільного кодексу 

України від 16 січня 2003 р. передбачено, що право власності на 

земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних 

підставах, із збереженням її цільового призначення. 

Суть дослідження права власності на земельні ділянки при 

спадкуванні полягає в наявності недоліків регулювання і протиріч 

при проведенні співвідношення конкретних правових норм 

чинного цивільного та земельного законодавства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні 

положення інституту права власності на землю та окремі аспекти 

спадкування земель розглядалися в дослідженнях В.І. Андрейцева, 

О.А. Вівчаренка, І.І. Каракаша, Т.О. Коваленко, Н.С. Кузнецової, 

П.Ф. Кулинича, В.Л. Мунтяна, В.В. Носіка, В.Л. Мунтяна, 

О.А. Підопригори, О.О. Погрібного, З.В. Ромовської, В.І. Семчика, 

Є.О. Суханова, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги, В.І. Янчука, 

А.М.Мірошниченко, О.В. Бевз, С.В. Губарєв, А.Л. Зайцев, П.Ф. 

Кулинич,  Л.В. Лещенко та ін.  

Формулювання мети статті. Мета даної статті полягає в 

дослідженні проблем нормативного регулювання відносин, що 

виникають при спадкуванні земель під час прийняття спадщини. 

Виклад основного матеріалу. Земля має особливу 

значимість, оскільки вона є запорукою життєдіяльності 

суспільства шляхом її використання як засобу виробництва. 

Значення земельної ділянки у суспільстві завжди було 

великим, часто її розглядають як об’єкт який можна успадкувати 

[3, с. 5]. 

Згідно з ч.1 ст.79 Земельного кодексу України земельна 

ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами 

[4, с. 7]. 

Земельна ділянка належить до об’єктів, що мають специфічні 

особливості набуття прав та обов’язків на неї. Право власності на 
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землю набувається та реалізується його суб’єктами виключно та 

відповідно до закону. Отже суб’єктивне право на земельну 

ділянку, тобто повноваження (правомочності) суб’єктів по 

відношенню земельної ділянки як об’єкта права, виникає на 

підставі та в порядку визначеному Земельним кодексом та іншими 

законами України, що регулюють земельні відносини. Підставою 

виникнення права власності на землю виступають юридичні 

факти, з якими закон пов’язує виникнення права власності [2, с. 3]. 

Однією із підстав набуття права власності на землю є 

прийняття спадщини фізичними та юридичними особами, 

територіальними громадами, державою. Раніше до набрання 

чинності закону України «Про Державний земельний кадастр», 

внесення змін до Земельного кодексу України (далі – ЗК), закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», до 01.01.2013 р., спадкоємець для 

посвідчення своїх прав на земельну ділянку був зобов’язаний 

отримати державний акт про право власності на земельну ділянку, 

що значно затягувало процес набуття прав на успадковане майно. 

Сучасний законодавець прагне спросити систему оформлення 

спадкових прав на земельну ділянку. У разі наявності у 

спадкоємця усіх необхідних документів, реєстрація прав на 

успадковану ним земельну ділянку здійснюється нотаріусом з 

подальшою видачею витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності. 

Разом з цим, і зараз існує ряд проблем при оформленні 

спадщини на земельну ділянку та реєстрації прав на неї, які 

потребують вирішення, а законодавство – вдосконалення. 

Як зазначає Л. В. Лещенко відповідно до ст. 1216 ЦК 

спадкуванням у найбільш загальному вигляді визнається перехід 

спадщини від спадкодавця до спадкоємців, однак при цьому ЦК не 

містить самого визначення спадщини, у ст. 1218 ЦК лише 

зазначається склад спадщини, до якого входять усі права та 

обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття 

спадщини. Тобто стаття поширюється на всі спадкові 

правовідносини. При аналізі даної норми ЦК слід звернути увагу 

на певні її особливості. Так, законодавець виходить з того, що 
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спадщину становлять саме права та обов’язки, а не конкретні 

предмети, речі, майно. Відповідно, об’єкти, щодо яких у 

спадкодавця не було прав, не можуть переходити до його 

спадкоємців. Це саме стосується і обов’язків спадкодавця. Зміст ст. 

1218 ЦК про включення до складу спадщини усіх прав і обов’язків 

свідчить про невичерпний характер складу спадщини. Більше того, 

є підстави вважати, що до спадкоємців переходить не тільки право 

власності, а й інші права, носієм яких за життя був спадкодавець. 

При цьому галузева належність цих прав може знаходитись поза 

межами цивільно-правового регулювання. Слід сказати, що в 

аналізованій статті навіть приблизно не перераховані права і 

обов’язки, які включаються до складу спадщини. Це є певним 

упущенням законодавця. Для того, щоб забезпечити відповідним 

чином формування належної нотаріальної та судової практики, 

необхідно було б перерахувати у ст. 1218 ЦК найбільш важливі, 

практично значущі права й обов’язки, які включаються до складу 

спадщини [6, с. 4]. 

Визнаючи в принципі право власності повною владою над 

річчю, держава в той же час залишає за собою право накладати на 

неї ті, або інші обмеження, які вона визначить необхідними. 

Обмеження права власності на землю цілком виправдані у зв’язку 

з обмеженістю і незамінністю її в процесі господарської та іншої 

діяльності [2, с.5]. 

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування 

норм Земельного кодексу України» визначено, що за змістом ст. 81 

та 145 ЗК України допускається, що земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення мають право набуватися 

іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичним 

особам та іноземними державам, проте лише у спадщину. 

Встановлюється зобов’язання відчужити їх протягом року, 

оскільки успадковані земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення не можуть перебувати у приватній власності осіб без 

громадянства або іноземних громадян. У разі невиконання цієї 

вимоги настають передбачені пунктом «д» ст. 143 ЗК України 

наслідки, а саме: право власності на земельну ділянку може бути 
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примусово припинене за рішенням суду [7]. Як зазначає у своїй 

статті О. В. Бевз, у дійсності може статися, що іноземний 

громадянин намагався відчужити земельну ділянку, але не 

знайшов покупців, що запропонували йому задовільні умови. 

Видається доцільним закріпити норму, що у випадку, коли 

земельна ділянка не була відчужена протягом року, вона 

викупається державою за вартістю, визначеною компетентним 

державним органом на підставі експертної грошової оцінки [1]. 

У пункті 15 Перехідних положень ЗК України 

встановлюється мораторій на відчуження окремих різновидів 

земель. На думку А. М. Мірошниченка, мораторій суперечить ст. 

41 Конституції України та параграфу 1 ст. 1 Протоколу 1 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

оскільки за відсутності правомірного суспільного інтересу та без 

будь-якого відшкодування позбавляє власників отримувати 

економічний ефект від їхнього майна. Перспективним видається 

звернення до Європейського суду з прав людини за захистом своїх 

прав з достатньо високими шансами на позитивний результат, 

оскільки ефективних національних засобів захисту проти даного 

порушення немає [8, с. 151].  

Проблемним є питання співвідношення мораторію з 

обов’язком іноземних фізичних та юридичних осіб відчужити 

отримані у спадщину земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення. На думку П. Ф. Кулинича, мораторій на такі випадки 

не поширюється, виходячи з системного тлумачення ЗК України та 

з урахуванням ступеню пріоритетів, які забезпечуються його 

окремими нормами [5, с. 32]. 

Висновки. Однією із підстав набуття права власності на 

землю є прийняття спадщини, яке включає в себе багато нюансів. 

Зроблено логічне узагальнення щодо існування особливого 

порядку прийняття та оформлення спадщини у разі наявності в 

спадковому майні земельних ділянок, що зумовлюється визнанням 

за землею статусу особливого об’єкта цивільного обігу. 

Суб’єктивне право на земельну ділянку, тобто повноваження 

(правомочності) суб’єктів по відношенню земельної ділянки як 

об’єкта права, виникає на підставі та в порядку визначеному 
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Земельним кодексом та іншими законами України, що регулюють 

земельні відносини. 

Незважаючи на те, що законодавець прагне спростити 

процедуру прийняття спадщини,і зараз існує ряд проблем при 

оформленні спадщини на земельну ділянку та реєстрації прав на 

неї, які потребують вирішення, а законодавство – вдосконалення. 

Існує також проблематика набуття права власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення для 

іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та 

держав в порядку спадкування. Питання співвідношення 

мораторію з обов'язком іноземців відчужити отримані у спадщину 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

вирішується шляхом не поширення мораторію на такі випадки. 
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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

В основі майже всіх суспільних перетворень лежить саме 

рівень використання творчого інтелектуального капіталу держави, 

ефективність функціонування системи і механізму державної 

охорони та законодавчого регулювання прав інтелектуальної 

власності. Інтелектуальна діяльність та її результати все більше 

набувають пріоритетного значення в усьому світі, стають 

визначальною і вирішальною рушійною силою будь-якого 

розвитку. Разом з цим, від того, наскільки значним є 

інтелектуальний потенціал суспільства, залежить успіх вирішення 

багатьох важливих політичних, економічних, соціальних проблем, 

що й підкреслює актуальність розгляду даного питання. 

Метою є аналіз чинного законодавства з питань 

інтелектуальної власності, виявлення його недоліків, основних 

проблем правового регулювання прав інтелектуальної власності та 

напрямків їх усунення. 

Сфера інтелектуальної власності є могутнім ресурсом 

розвитку та стабілізації економічного ринку, але її роль у розвитку 

вітчизняної економіки явно недооцінюється. Наука, культура та 

техніка можуть динамічно розвиватися лише за наявності 

відповідних умов, в тому числі відповідних правових підстав. 

Відповідно норми, що містяться у чинному законодавстві з питань 

інтелектуальної власності, не є досконалими, містять чимало 

правових колізій, не збігаються між собою, суперечать одна одній і 
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взагалі залишають відкритими багато правових питань у цій сфері 

[3]. Це, у свою чергу, не дає можливості створити надійний 

правовий захист результатів інтелектуальної діяльності та 

стимулювати інтелектуальну, творчу активність. 

Однією з причин цього є те, що законодавство, яке 

регламентує відносини з приводу результатів, наприклад, 

матеріального виробництва, розвивалося більше двох тисяч років і 

стабілізувалось. У порівнянні з цим існування власного 

самостійного законодавства у сфері інтелектуальної власності 

становить лише декілька десятків років, тобто досить малий 

термін. 

Законодавство про інтелектуальну власність за своїм 

характером є комплексним, його основу становлять положення 

Конституції України, яка у ст. 41 закріплює право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї 

інтелектуальної творчої діяльності, відповідно ст. 54 гарантує 

громадянам свободу літературної, художньої та технічної 

творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв’язку з 

різними видами інтелектуальної діяльності [1]. 

Норми про захист права інтелектуальної власності знайшли 

своє відображення у Цивільному, Господарському, Кримінальному 

кодексах України, у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення та у спеціальних законах України у сфері 

інтелектуальної власності (зокрема, закони України «Про 

авторське право і суміжні права» від 11.07.2010 р., «Про охорону 

прав на промислові зразки» від 15.12.2013 р., «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» від 01.06.2014 р., «Про охорону прав 

на зазначення походження товарів» від 21.12.2010 р. 

Основним системним законодавчим актом у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності є Цивільний кодекс України, який 

вперше об’єднав норми, що забезпечують охорону прав на 

результати творчої інтелектуальної діяльності, в окремій книзі [4]. 

Важливо зазначити, що протягом останнього десятиріччя в 

Україні відбувався досить інтенсивний процес становлення 

державної політики щодо правової охорони інтелектуальної 
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власності, ядром якої є Державна служба інтелектуальної 

власності. Нині вона сформована і здатна виконувати основні 

функції. Її діяльність регулюється 37 законами і понад 100 

підзаконними актами, які поширюють свою дію на об’єкти 

інтелектуальної власності й на сферу захисту від недобросовісної 

конкуренції. Наявність комплексної галузі законодавства, що 

регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, свідчить про 

розуміння значення цієї сфери людської діяльності для держави. 

Отже, право інтелектуальної власності потребує надійного й 

ефективного правового механізму охорони та захисту. Творці 

мають всіляко заохочуватися до творчої інтелектуальної 

діяльності, а держава – більше піклуватися про свій найцінніший 

капітал – інтелектуальну власність. 
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ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Вступ. Фінансова система, передусім бюджетна й податкова 

суттєво впливають на формування і зростання валового 

внутрішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл і 

споживання, а відтак і на розвиток окремих підприємств і галузей 

народного господарства, на становище і рівень життя широких 

верств населення. Важливим інструментом управління фінансами 

підприємств є фінансовий план. 

Виклад основного матеріалу. Фінансове планування – 

процес систематичної підготовки управлінських рішень, які прямо 

або опосередковано впливають на обсяги фінансових ресурсів, 

узгодження джерел їх формування та напрямів використання 

відповідно до виробничих і маркетингових планів, а також 

величини показників підприємства в плановому періоді, що 

забезпечують рішення завдань найбільш раціональним шляхом для 

досягнення його цілей у перспективному періоді. 

Предметом фінансового планування є сукупність 

інструментів фінансового механізму, які забезпечують оцінку 

фінансово-економічних управлінських рішень у межах фінансової 

політики підприємства. Мета фінансового планування формується 

на підставі обраних критеріїв реалізації фінансових рішень, які, як 

правило, спрямовані на максимізацію продажів, прибутку, 

власності власників підприємства.  

У ході фінансового планування будь-яке підприємство 

всебічно оцінює стан своїх фінансів, виявляє можливості 

збільшення фінансових ресурсів, напрями їх найбільш 

ефективного використання. Управлінські рішення в процесі 
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планування приймаються на основі аналізу фінансової інформації, 

яка у зв'язку з цим повинна бути достатньо повною і достовірною. 

Фінансове планування потребує широкого використання 

економіко-математичного моделювання. Цей спосіб уможливлює 

знаходження кількісного вираження взаємозв'язків між 

фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. 

Економіко-математична модель - це точний математичний опис 

факторів, які характеризують структуру та закономірності зміни 

даного економічного явища і здійснюються з допомогою 

математичних прийомів. Економіко-математичне моделювання дає 

змогу перейти в плануванні від середніх величин до оптимальних 

варіантів. Підвищення рівня наукової обґрунтованості планування 

потребує розробки кількох варіантів планів виходячи з різних умов 

та шляхів розвитку підприємства з наступним вибором 

оптимального варіанта фінансового плану. 

Висновки. Формування цілісного розуміння про складові 

частини фінансового планування дає можливість більш глибоко і 

чітко визначити значення фінансового планування як самостійної 

функціональної області фінансового менеджменту, значною мірою 

забезпечує його ефективність у сучасних економічних умовах. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ПРАВА 
 

Необхідність задоволення реальних потреб практики у 

процесі демократичної трансформації різноманітних сфер 

соціального буття в Україні, актуалізує проблему наукової 

розробки не тільки спеціальних, формально-юридичних, а й 

загально соціологічних і соціально-філософських проблем права.  

Філософія та  процес її застосування посідають у людській 

культурі, зокрема,  у правовій, особливе місце, бо у центрі їхньої 

уваги завжди явно або неявно перебувала і перебуває Людина, 

яка живе, мислить, вірить, оцінює, має свою світоглядну 

орієнтацію, прагне до обґрунтування оптимального варіанта 

поведінки, на підставі якого або пристосовується, або перетворює 

світ, що у свою чергу справляє перетворюючий вплив на цілісну 

природу самої Людини. 

Однією з найважливіших особливостей людини як 

соціально-біологічної істоти є те, що вона - завжди відкрита 

соціальна система, хоча повністю людина може розкритися тільки в 

іншій людині, в суспільстві в цілому, де закладені можливості її 

подальшого розвитку [4, с. 11]. У цьому розумінні людина має 

розглядатися як основне соціальне джерело права, і головна мета 

суспільного, зокрема, правового, розвитку. Філософія ж 

стосовно людини виступає в першу чергу як наука гуманітарна, 

тобто наука про людину в її духовній специфіці, а не наука про 

безмовну річ і природне явище, біологічну істоту. Філософія, 

зазначав М. Хайдеггер, це "...вирва, всередину якої затягує 

людину, щоб тільки так вона без фантазування змогла зрозуміти 

свою власну присутність" [5 с. 342]. 

Юридична  наука  як  різновид  суспільних,   гуманітарних  

наук   є відбиттям правового, світогляду, де, по суті, формується 

правова культура суспільства. Нині саме пам'ятки правової думки 

на класичних прикладах самостійно учать мислити, шукати правові 
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тлумачення й оцінки юридичних фактів, норм тощо, засвоювати не 

тільки "букву", а й відчувати "дух" закону [1, с. 17]. 

Як зазначають сучасні вітчизняні філософи права П.Д 

Біленчук., В.Д. Гвоздецький та С.С Сливка.: «ігнорування 

гуманного світоглядного підґрунтя права в теорії і юридичній 

практиці веде, як засвідчує світовий досвід політичного розвитку, 

до звуженого, усіченого праворозуміння і, головне, до 

нехтування у правовій дійсності людським виміром 

суспільного порядку, інтересами людини, тим самим 

перешкоджаючи суспільному правовому прогресові» [3, с.29]. 

У 1923 році лауреат Нобелівської премії миру, німецький 

філософ Альберт Швейцер, виражаючи прогресивну думку своїх 

сучасників, писав: "Ми живемо в час відсутності права. 

Парламенти легковірно фабрикують закони, які суперечать праву. 

Держави поводяться зі своїми громадянами свавільно, ніскільки 

не переймаючись турботою про збереження в людях хоча б якогось 

почуття права. Як результат, віру в право було в нас цілковито 

підірвано. Юристи допустили занепад права і правосвідомості. Але 

вони у цьому не винні. Просто у мисленні тих часів було відсутнє 

уявлення про те, на якому підґрунті має утверджуватися живе 

поняття права. Право стало жертвою відсутності світогляду, і лише 

на ґрунті нового світогляду воно здатне знову відродитися. Було б 

не розумно намагатися заперечувати зв'язок, що існує між правом 

і світоглядом. Світогляд є зародком усіх ідей і переконань, які 

зумовлюють характер поведінки індивіда і суспільства" [6, с.89-90]. 

Суттєвим методологічним аспектом розвитку сучасної 

юридичної науки, є застосування філософських підходів і методів 

осягнення ідей правової дійсності та закономірностей 

юридичної практики. Знання філософії права або філософські 

знання про право пов'язані з потребою сучасної людини системно 

усвідомлювати різнобічну правову дійсність, протилежності і 

взаємодоповнення між правом у собі і для себе і тим явищем, якому 

зовнішнє свавілля надає силу права, тим, що є, і тим, що має бути.  

Предметом філософії права є не просто юридична діяльність 

чи юридичний процес, які для неї, свого роду, є речами у собі, а 

закономірності впливу права на людину, поведінку і її розвиток, 
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передусім духовний, на усвідомлення людиною свого місця у світі, 

у взаємовідносинах з іншими людьми та їхніми різноманітними 

утвореннями. У центрі її уваги - вчення про людину в праві й 

право в людині і для людини, тому її головним пізнавальним 

принципом може бути сформульований принцип, що відбиває 

зміст відомого вислову: "Пізнай самого себе, пізнай себе у світі й у 

собі пізнай Всесвіт". 

Правознавець - філософ предметом свого дослідження 

повинен мати не просто абстрактну норму, а людину, від якостей 

якої він не може абстрагуватися, навіть, якщо сутність останньої 

реалізована як соціальне джерело відчужених структур. Тому 

формою вираження як юридичних знань, так і знань у галузі 

філософії права є діалог, у якому активність обох сторін (суб'єкта 

й об'єкта, який у даному випадку є просто іншим суб'єктом) 

дуже висока, і важлива не стільки точність, що досягається за 

рахунок різкого "огрубіння" предмета дослідження, скільки 

глибина проникнення в досліджуваний об'єкт, яким у соціальних, 

а може, і природничих науках, в кінцевому підсумку виступає 

поведінка індивіда. У цьому розумінні варті уваги слова М. М. 

Бахтіна: "Пізнання тут спрямоване на індивідуальність. Це сфера 

відкриттів, одкровень, пізнавань, повідомлень. Тут важливі і 

таємниця, і неправда (а не помилка)" [2, с.206]. 

Розуміючи право як синтез необхідності та свободи 

людини, філософи права розглядають його як творчість, що завжди 

є процесом створення нового, а не лише певною комбінацією 

наявних елементів. Творчість саме і характеризує духовну сторону 

права. З огляду на це, не тільки правомірним, а й необхідним є 

використання і поняття "буква закону", і поняття "дух права", що 

характеризує гуманістичну спрямованість правового порядку 

суспільних відносин. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Вступ. З кожним етапом розвитку економіки валютна 

система відіграє все більш важливу роль у світогосподарських 

зв'язках. Вона безпосередньо впливає на соціально-економічне 

становище країни, на зростання виробництва, експортно-імпортні 

операції, на інфляцію та ціни, заробітну плату тощо. В економічній 

науці проблеми валютної системи достатньою мірою досліджені, 

однак в сучасних умовах існує потреба подальшого дослідження 

процесу застосування інструментів для недопущення прискорення 

зростання цін, впливу застосування заходів валютної політики на 

різні сектори економіки. 

Виклад основного матеріалу. Валютна система України ˗ 

це система організації валютних відносин країни з іншими 

країнами і міжнародними фінансовими організаціями, побудована 

на національному законодавстві з урахуванням норм 

міжнародного права. 

Формування валютної системи України розпочалося 

одночасно з формуванням національної грошової системи, 

складовою якої вона є. Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» сформовані правові норми щодо організації валютного 
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регулювання і контролю в Україні: установлено ліцензування НБУ 

комерційних банків на здійснення операцій в іноземній валюті; 

дозволено НБУ купувати і продавати іноземну валюту, 

представляти інтереси України у відносинах з центральними 

банками інших країн та у міжнародних валютно-фінансових 

органах; зобов’язано НБУ організувати накопичення та зберігання 

золотовалютних резервів.  

Сучасною рисою економіки України є нестабільність її 

національної валюти і зростання темпів інфляції. За таких умов 

перевага надається тій іноземній валюті, яка є резервною у світі, 

або до якої зберігається висока довіра. Для України – це 

американський долар. Попри те, що долар в Україні не став 

офіційним платіжним засобом, більшість великих угод 

здійснюється за посередництва долара. Результатом обігу двох 

валют в Україні стало формування бімонетарної системи. У 

результаті спостерігаємо ще більше розхитування економічних 

процесів. 

Протягом останніх років процеси становлення і розвитку 

валютної системи в Україні супроводжувалися глибокою 

економічною кризою. Зрозуміло, значне скорочення обсягів 

виробництва, висока інфляція, низька якість продукції, безробіття, 

необхідність структурної перебудови виробництва – всі ці 

проблеми потребують великих грошових ресурсів. З одного боку 

дефіцит державного бюджету як наслідок економічної кризи 

призвів до відсутності державних коштів, з іншого – низький 

рівень доходів основної маси населення не дає змоги в достатній 

мірі залучити кошти громадян. Однак на нашу думку, однією з 

найгостріших проблем, яку сьогодні необхідно розв’язати 

Україні, – знаходження коштів для свого подальшого успішного 

розвитку. 

На даний момент в Україні завершився процес 

трансформації грошової одиниці – гривні в режимі часткової 

внутрішньої конвертованості, що сприяє припливу іноземного 

капіталу, розбудови економіки України, її поступовій інтеграції у 

світову економіку. 
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Висновки. На сьогодні в Україні існує ряд проблемних 

завдань пов’язаних з функціонуванням валютної системи, які 

потребують швидкого та ефективного вирішення, щодо 

перспектив її розвитку у майбутньому. На наш погляд, для 

подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно 

вирішити наступні проблемні завдання: 

- забезпечення фінансової стабільності та інтегрування 

України до Євросоюзу;  

- відповідність умов кредитування України міжнародними 

фінансовими інститутами пріоритетами її економічного та 

соціального розвитку; 

- спрямування цих ресурсів на забезпечення економічного 

розвитку; 

- зростання структурних перетворень, формування 

розвиненого внутрішнього ринку та припинення практики їх 

використання для фінансування поточних витрат;  

- мобілізація та ефективне використання внутрішніх 

фінансових ресурсів; 

- дотримання економічного обґрунтування і загально 

визначених меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості 

відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави;  

- залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування 

міжнародних фінансових відносин України. 

Правильне впорядкування валютної системи має вирішальне 

значення для нормального функціонування валютного ринку, як і 

всередині держави, так і на міжнародному рівні. 
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ ТА 

СКЛАДОВІ 
 

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки 

обумовив появу в українському законодавстві, юридичній та 

економічній літературі ряду нових понять, таких як комерційна 

таємниця, ділова інформація, секрет виробництва, торговельний 

секрет, ноу-хау, конфіденційна інформація, інформація 

обмеженого доступу. Ці поняття можна об'єднати найбільш 

вживаним терміном – комерційна таємниця. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми охорони 

комерційної таємниці досліджувались як ученими-юристами 

О.А. Підопригора, О.Х. Юлдашев, В.О. Жаров, Ю.М. Капіца, 

О.П. Орлюк, В.С. Дроб’язко, І.Ю. Кожарська, так й економістами 

І.І. Дахно, В.Д. Базилевич та В.В. Ільїн, П.М. Цибульов. 

Метою даної статті є дослідження системи правового 

захисту комерційної таємниці підприємства, її елементів та 

складових. 

Виклад основного матеріалу. Закони України «Про 

інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про захист від 
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недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р., «Про банки і 

банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., «Про захист 

економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. та інші, а також 

Господарський та Цивільний кодекси регулюють спеціальний 

правовий режим охорони комерційної таємниці та інших видів 

інформації, пов'язаної з необхідністю захисту законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності [1, с. 51]. 

Вказані та інші законодавчі акти, спрямовані на розвиток 

правил чесної конкуренції, в той же час забороняють вторгнення в 

сферу чужих технологічних та комерційних секретів 

недозволеними методами. Вони дають підприємствам підґрунтя 

для створення правових систем захисту комерційної таємниці, які 

дозволяють організувати охорону відомостей, які складають 

комерційну таємницю, що належать їм. Одночасно вказані та інші 

закони України містять правові основи відшкодування 

підприємствам матеріальної та моральної шкоди, яку можуть 

заподіяти підприємству своїми неправомірними діями конкуренти, 

персонал підприємства, представники органів державної влади і 

управління [2, с. 25]. 

З метою захисту своїх законних прав та інтересів щодо 

захисту комерційної таємниці суб'єкти господарювання можуть на 

законодавчій основі створювати систему захисту комерційної 

таємниці підприємства. Мотивами порушення питання про 

створення такої системи можуть бути: досягнутий підприємством 

високий рівень науково-виробничої діяльності, виконання будь-

яких унікальних робіт, надання кваліфікованих послуг, поява 

нових технологій на основі ноу-хау, оригінальні комп'ютерні 

програми, розроблені стратегічні програми розвитку 

підприємства, планування рекламних заходів і т. ін., що 

потребують застосування захисних режимних заходів [3, с. 102]. 

Ще одним мотивом створення правової системи захисту 

комерційної таємниці повинно бути чітке розуміння керівником 

підприємства, що без створення такої системи будь-які юридичні 

претензії до недобросовісних конкурентів, клієнтів, штатних 

співробітників підприємства, посадових осіб органів державного 

управління виявляться безпідставними і не будуть мати юридичної 
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сили. Накопичений практичний досвід свідчить, що підготовку до 

створення системи правового захисту комерційної таємниці 

підприємства слід починати зі здійснення поглибленого аналізу 

всієї господарської, науково-виробничої, фінансової, 

управлінської, маркетингової та іншої діяльності підприємства 

[4, с. 112]. 

Після проведеного детального аналізу діяльності 

підприємства та в залежності від його результатів керівник 

підприємства на основі Закону «Про інформацію», ст. 52 Закону 

«Про банки і банківську діяльність» може прийняти рішення про 

встановлення режиму доступу до інформації ділового, 

професійного, виробничого, банківського та іншого характеру, яка 

може бути віднесена, на підставі зазначених законів, до категорій 

«комерційна таємниця», «банківська таємниця», «конфіденційна 

інформація» [7, с. 250]. 

Теоретичні розробки спеціалістів в галузі захисту 

інформації, а також практика збереження секретів західними 

фірмами інформації обмеженого доступу свідчить про те, що 

основними елементами та складовими системи правового захисту 

комерційної таємниці є: 

Юридичне закріплення в основоположних документах 

підприємства: статуті, засновницькому та колективному 

договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку права на 

комерційну таємницю. Основою для юридичного закріплення 

права підприємства на комерційну таємницю є положення, що 

містяться в Господарському та Цивільному кодексах, законах 

України «Про інформацію», «Про колективні договори та угоди», 

а також Кодексі законів про працю України. 

Визначення відомостей, які підлягають захисту як 

комерційна таємниця, розробка переліку таких відомостей, 

затвердження його як офіційного нормативного документа 

підприємства, доведення його до відома персоналу підприємства, 

який має безпосереднє відношення до цих відомостей за посадою 

чи характером виконуваної роботи. Основою для визначення 

відомостей, які будуть захищатись як комерційна таємниця, є 

також положення, що містяться в Господарському та Цивільному 
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кодексах, законах України «Про інформацію», «Про колективні 

договори та угоди», Кодексі законів про працю України. 

Якісний підбір персоналу підприємства для роботи з 

відомостями категорії «комерційна таємниця», виховання та 

навчання співробітників у зв'язку з їх роботою з такого роду 

інформацією, підготовка для них методичних положень, 

інструкцій, пам'яток, пов'язаних з поводженням з комерційною 

таємницею, створення матеріальних і моральних стимулів, що 

спрямовані на збереження комерційної таємниці. 

Визначення порядку допуску та доступу до комерційної 

таємниці підприємства його співробітників, представників органів 

державного управління, партнерів, клієнтів, отримання від них 

юридичних документів, які зобов'язують їх на правовій основі 

зберігати комерційну таємницю. Ця вимога базується на 

конституційних положеннях, законах про органи виконавчої влади 

та інших. 

Встановлення порядку збереження комерційної таємниці при 

укладанні господарських та інших підприємницьких договорів, а 

також ведення ділових переговорів, відвідання підприємства перед 

укладенням договорів. Цей елемент систем захисту комерційної 

таємниці базується на вимогах ЦК України, ряді указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України, міжнародних 

договорах України. 

Створення на підприємстві порядку поводження з 

інформацією обмеженого користування, який виключає 

можливість витоку інформації при роботі з комерційною 

таємницею, при розробленні рекламних матеріалів, при веденні 

співробітниками ділових переговорів, під час наукових 

конференцій, семінарів, виступів у пресі. Даний елемент системи 

правового захисту комерційної таємниці повинен враховувати 

вимоги ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про науково-технічну 

інформацію» від 25 червня 1993 р. 

Визначення порядку взаємодії підприємства з 

представниками правоохоронних органів, контрольно-

спостережних органів виконавчої влади, які на законодавчій 

основі можуть мати доступ до комерційної таємниці при 
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виконанні ними своїх службових завдань та функцій. Даний 

елемент системи правового захисту комерційної таємниці повинен 

будуватися з урахуванням вимог законів про органи виконавчої 

влади. 

Організація спеціального діловодства документів категорії 

«комерційна таємниця». Цей елемент системи захисту комерційної 

таємниці регулює порядок роботи та поводження з такими 

документами, їх підготовкою, обліком, розмноженням, 

пересиланням, зберіганням, періодичною перевіркою їх наявності 

та знищення. Цей елемент системи захисту комерційної таємниці 

повинен враховувати вимоги Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.93р. №46-93 

[6, с. 223].  

Висновки. Викладені елементи та складові системи 

правового захисту комерційної таємниці повинні бути задіяні та 

використані в повній єдності та взаємодії. Якщо хоча б одна із 

складових викладеної вище системи не буде задіяна, то система не 

виконає свого призначення, оскільки може статися витік 

відомостей, які складають комерційну таємницю, та підприємство 

може втратити юридичні підстави для підняття питання про 

відшкодування нанесених конкурентом або персоналом 

підприємства матеріальних збитків. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Вступ. Провідними факторами формування здоров’я в 

сучасних умовах вважають інформаційне та емоційне 

навантаження, яке викликане такими соціальними детермінантами, 

як економічна і політична кризи, соціальні трансформації, що в 

Україні обтяжені військовими діями. За прогнозами цей комплекс 

загроз для здоров’я людини матиме тривалий характер [3]. Разом із 

тим, для збереження здоров’я людини суспільні детермінанти 

здоров’я, що формують умови існування, потребують соціально-

психологічної адаптації, що означає не тільки пристосування, але й 

активну взаємодію з умовами існування та відповідну їхню зміну 

за потребами людини. 

Сьогодні ситуація в країні характеризується симптомами 

адаптаційного неврозу, ознаками якого є страх, невпевненість у 

завтрашньому дні, відсутність віри у майбутнє. Домінування 

впродовж останніх років таких характеристик, як психічна 

напруженість, дискомфорт, пригніченість, соціальний песимізм, 
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розчарування в системі державної влади підтверджується самим 

життям і соціологічними дослідженнями [1, 3]. 

Найбільшим потрясінням для людей є війна, оскільки 

людина потрапляє у ненормальні для психіки умови. Дослідження 

[1, 2] виявили, що набагато масштабнішими за суто фізичні 

ураження є відстрочені наслідки війни, що впливають не тільки на 

психічне здоров’я людей. Підлягають деформації також психічна 

врівноваженість і світогляд учасників бойових дій, як і вся їхня 

подальша доля. Для багатьох із них характерними є розгубленість і 

неспроможність до індивідуальної адаптації. Більшість 

пристосовується до сучасних умов життя, які набули форми 

виживання. Найнебезпечнішим є те, що затяжна системна криза 

породжує та закріплює певний психологічний стереотип, 

зумовлений негативним упередженим ставленням індивіда до себе, 

до інших людей, до своєї країни [1]. 

Доцільно зазначити, що адаптаційний процес відбувається на 

двох рівнях: індивідуальному і груповому. Перша форма 

адаптації – сукупність індивідуальних засобів, адекватних 

соціальним цілям. До них можна віднести статус, освіту, 

професіональний рівень, стиль життя, вольові та психічні риси 

індивіда, ступінь комфортності та інші фактори стратифікації. У 

традиційному суспільстві ця сукупність має усталені стандарти, 

що відповідають кардинальному завданню другої форми 

адаптації – входженню індивіда до відповідного соціального кола 

чи групи [1]. Тобто певні соціальні групи втрачають звичне для 

них місце в суспільстві, і відповідні соціальні статуси стають 

невизначеними, їх ранги знижуються, престиж падає. Індивід 

вимушений коригувати життєву стратегію: з одного боку, робити 

принциповий вибір між соціальними групами, з іншого – шукати 

нові засоби адаптації (інтуїтивно шукати групи, які органічно 

поєднуються з відповідним способом життя, ставати на шлях 

пристосування до інших цінностей) [1, 4]. 

Результати дослідження. Пошук шляхів соціально-

психологічної адаптації особистості до постійно змінних умов 

життя вимагає від учених практичної орієнтації їх досліджень і 

розробок у сфері життєвої орієнтації, до яких залучились учені і 
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практики різних напрямів: державного управління, медицини, 

освіти, соціальної політики; психології, соціології. Виділяють різні 

профілі соціально-реабілітаційної діяльності: медико-соціальний, 

професійно-трудовий, соціально-психологічний, соціально-

побутовий [1]. Етапність, диференційованість, комплексність, 

послідовність і безперервність у проведенні реабілітаційних 

заходів – головні принципи соціально-психологічної реабілітації. 

На нашу думку, при створенні моделі соціальної адаптації 

громадян, які брали участь у бойових діях, необхідно зважати на 

відновлювальний характер адаптаційного періоду для означеної 

категорії населення. Такий підхід залежить від контингенту 

населення, що потребує допомоги. 

Колишні військовослужбовці при переході до мирних умов, 

передусім, переборюють наслідки обставин бойових дій і 

поновлюють втрачені соціальні зв’язки, тому слід більше зважати 

на розробку соціальної реабілітації, якої вони потребують. 

Соціальна реабілітація – це низка заходів, спрямованих на 

відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’ї та 

дієздатності, мета якої – забезпечення соціалізації особистості та 

відновлення її до попереднього рівня (при цьому мова йде про 

відновлення не тільки здоров’я, але і соціального статусу 

особистості, правового стану, морально-психологічної рівноваги, 

впевненості в собі) [1, 3]. 

Головним психотравмуючим впливом бойових дій є 

достатньо тривале перебування військовослужбовців в умовах 

специфічного бойового стресу, який накладає свій негативний 

відбиток. Безпосередньо, в період бойових дій стрес виконує певну 

позитивну функцію для людини, але вже після закінчення війни 

стрес стає негативним, руйнуючим фактором. Люди, в яких 

відзначають реакції дезадаптації, потребують медично-

психологічної допомоги, особливих заходів психокорекції та 

психотерапії [1, 2]. 

Психологічна допомога учасникам бойових дій повинна 

включати декілька напрямів: навчання навичкам саморегуляції; 

соціально-психологічні тренінги з метою підвищення адаптивності 

та особистісного розвитку; допомогу в професійному 
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самовизначенні, профорієнтацію з метою перекваліфікації та 

подальшого працевлаштування [1]. 

Успішність процесів суспільної трансформації, які 

відбуваються у складних умовах економічної, соціальної кризи і 

військових дій, залежить від ефективної скерованості суспільних 

змін і врахування викликів і вимог, що сформувались на даний час 

в Україні, зокрема, адекватної соціально-психологічної адаптації 

до нових умов, що є також актуальним як для збереження здоров’я 

населення країни, так і для формування нового здорового 

суспільства [1]. 

Перед суспільством стоїть чітке завдання: знайти підходи і 

методи, які б утворили ідеологічні і практичні стрижні 

перетворень і позитивних змін у суспільстві і державі. При цьому 

слід враховувати, що, з огляду на численні суперечності в 

суспільному житті та непередбачувані обставини, реалізація 

державної стратегії соціально-психологічної адаптації населення 

не буде легкою, відбуватиметься протягом тривалого періоду і 

потребуватиме об’єднаних зусиль багатьох галузей управління. В 

процесі формування стратегії соціально-психологічної адаптації 

провідну роль має відігравати державне управління різного рівня 

організації, що базується на: 

 науковому обґрунтуванні відповідальності й участі 

системи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в цих процесах; 

 обґрунтованому впровадженні в практику державного 

управління і місцевого самоврядування ефективних сучасних 

технологій і методів соціально-психологічної адаптації населення; 

 налагодженні підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів компетентних 

щодо реалізації стратегії соціально-психологічної адаптації та 

реабілітації населення [1]. 

Проблеми утворення державної стратегії соціально-

психологічної адаптації населення в контексті суспільно-

політичних реформ потребують таких дій різних зазначених вище 

галузей науки й управління: 
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 організації моніторингу рівня соціально-психологічної 

адаптованості різних верств і категорій населення України, 

військовослужбовців і їхніх сімей до умов, пов’язаних із 

суспільними змінами та зовнішньою військовою агресією; 

 налагодження чіткої координації зусиль держави, 

приватного сектору та громадськості щодо прискореної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації достатньої 

кількості фахівців, здатних надавати населенню та учасникам 

бойових дій належну соціально-психологічну допомогу; 

 впровадження ефективних інноваційних технологій і 

методів соціально-психологічної адаптації та реабілітації 

населення; 

 створення розгалуженої мережі територіальних центрів 

надання соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали в АТО [1]. 

Висновки. Представлені погляди науковців надають 

можливість констатувати, що в Україні назріла необхідність 

державної координації розрізнених зусиль представників сфери 

освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери та громадських 

організацій щодо соціально-психологічної адаптації населення до 

сучасних складних умов. З цією метою було запропоновано 

залучити до розпочатої роботи всі зацікавлені організації в 

здійсненні соціально-психологічної адаптації населення та 

учасників бойових дій, як-то – соціальні служби, заклади медичної 

допомоги та освіти та ін. Нагальною необхідністю є об’єднання 

зусиль різних секторів та утворення національної стратегії 

соціально-психологічної реабілітації населення. 

Об’єктивною причиною необхідності наукового осмислення 

соціально-психологічних ризиків у нашому суспільстві також є 

накопичення упродовж багатьох років негативних домінант і 

потреба в забезпеченні виходу держави на траєкторію сталого 

розвитку, розбудови демократичних засад державотворення. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Не зважаючи на важливість 

фінансової стійкості як критерію надійності підприємства, 

стабільності фінансової діяльності, ефективності управління 

фінансовими ресурсами, розробка теоретико-методологічних засад 

ще не досягли належного рівня в науковій літературі. Останнє 

зумовлює відсутність належного місця оцінки фінансової стійкості 

підприємств в практичній роботі суб'єктів господарювання. Щоб 

дослідити стійкість підприємств потрібно розглянути методичні 

підходи для її визначення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова 

стійкість являє собою комплексне поняття, яке формується під 

впливом різноманітних фінансово-економічних процесів, і є 

головним компонентом загальної економічної (ринкової) стійкості 
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підприємства. Фінансова стійкість є відображенням визначеного 

стану фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, при 

якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, 

здатне забезпечити безперервний ефективний процес виробництва 

і реалізації продукції, зменшення затрат по його розширенню та 

оновленню, розвиток інших сфер діяльності на основі збільшення 

прибутку і активів при збереженні плато- та кредитоспроможності 

в умовах допустимого рівня ризику.  

Рівень фінансової стійкості впливає і на можливості 

підприємства. Визначення меж фінансової стійкості належить до 

найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня 

фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 

підприємства й відсутності засобів для розвитку виробництва, а 

надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на 

підприємстві зайві запаси і резерви. Фінансова стійкість має 

характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який 

відповідає вимогам ринку, а їхній розподіл і використання мають 

забезпечувати розвиток підприємства на основі зростання 

прибутку й капіталу при збереженні платоспроможності в умовах 

допустимого рівня ризику. 

Розглядають чотири типи фінансової стійкості:  

– перший тип фінансової стійкості – абсолютна стійкість 

фінансового стану підприємства, коли запаси і витрати менше 

суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-

матеріальні цінності;  

– другий тип фінансової стійкості – нормальна стійкість 

фінансового стану, коли гарантується платоспроможність 

підприємства;  

– третій тип фінансової стійкості – нестійкий 

(передкризовий) фінансовий стан, коли відбувається порушення 

платоспроможності, але зберігається можливість відтворення 

рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок 

залучення тимчасово вільних джерел засобів в оборот 

підприємства; 

– четвертий тип фінансової стійкості – кризовий фінансовий 

стан, коли підприємство знаходиться на межі банкрутства, за якого 
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запаси і витрати більші суми власних оборотних коштів, кредитів 

під товарно-матеріальні цінності та залучених тимчасово вільних 

джерел засобів. Рівновага платіжного балансу в даній ситуації 

забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, 

кредитах банку, постачальниках, бюджету тощо [3]. 

Сучасний стан економіки країни залишає бажати кращого: в 

Україні на сьогоднішній день вирує важка економічна криза, 

відбуваються різні інфляційні процеси. Політична ситуація також 

негативно впливає на підприємства, адже через воєнні дії в країні, 

підвищуються ціни на все, й як наслідок споживачі втрачають 

свою платоспроможність, зменшується попит на товари, падають 

обсяги доходів та прибутків підприємств. Одним з основних 

факторів, які впливають на фінансову стійкість є 

неконкурентоспроможність українських товарів на світовому 

ринку. В таких умовах, необхідно правильно побудувати стратегію 

управління фінансовою стійкістю, шукати шляхи її покращення. 

Узагальнюючи методики оцінки фінансової стійкості, можна 

виокремити наступні напрями її дослідження, які можна вважати 

фундаментальними: визначення рівня забезпеченості запасів 

джерелами їх формування; аналіз часткових показників 

(коефіцієнтів) фінансової стійкості в динаміці та порівняння їх з 

нормативними значеннями; обчислення інтегрованого показника, 

який формується з декількох найбільш вагомих коефіцієнтів. 

Найпоширенішими у вітчизняній практиці є перші два підходи. 

Висновки. Об’єктивна оцінка фінансового стану і 

фінансової стійкості підприємства дає змогу керівному органу 

сформувати оптимальне співвідношення продуктивних активів, 

збалансувати структуру капіталів, встановити найбільш 

раціональне спрямування наявних ресурсів, підвищуючи при 

цьому його інвестиційну привабливість і позиціювання на ринках. 
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МІСЦЕ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ В ЦИВІЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. За останні десятиліття проводилося 

чимало наукових досліджень, що присвячувалися вивченню як 

оплатних (договори купівлі – продажу, міни, поставки, найму) так 

і безоплатних договорів (договори дарування, позички, зберігання, 

доручення). Попри те, що від належності цивільно-правового 

договору до того чи іншого договірного типу залежить механізм 

його правового регулювання, а  також можливість застосування 

до нього тих чи інших правових норм за аналогією, у  доктрині 

цивільного права України все ще  залишається малодослідженою 

проблема визначення того місця, яке займає договір позички у 

системі цивільного права України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 

аспекти існування та застосування на практиці договору позички 

були досліджені наступними науковцями: Бондарчук О.А., 

Ночовкіна О.В., Бойко Н.М., Д’ячкова Н.А., Тучин Ф.А. та інші. 
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Однак, позиції, висловлені вказаними науковцями містять 

протиріччя та не визначають у повній мірі конкретний предметний 

склад договору позички. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є 

визначення місця, яке договір позички займає в цивільному 

законодавстві України, шляхом визначення предмету договору 

позички та специфіки його регулювання цивільним 

законодавством України. 

Виклад основного матеріалу. Серед розмаїття цивільно-

правових договорів, в групі безоплатних угод значущу роль має 

договір позички. Ознаки зазначеного договору можливо виділити в 

достатньо широкому спектрі суспільних відносин як між 

фізичними особами (безоплатне користування фізичною особою 

індивідуально визначеною річчю, такою як транспортний засіб, 

переданою власником користувачеві), так і у відносинах з 

юридичними особами в сфері надання окремо визначених послуг 

(надання у користування книг бібліотеками читачам), більш того 

договір позички можливо виокремити у відносинах пов’язаних зі 

спонсорською допомогою (передача суб’єктом господарювання 

об’єкту нерухомого майна з метою строкового використання 

підприємствам, установам чи організаціям з державною чи 

комунальною формою власності). Таким чином, враховуючи 

широке поширення досліджуваного договору в суспільстві та 

державі, проблеми правового регулювання відносин пов’язаних з 

договором позички набувають достатньо важливого значення [3]. 

Договір безоплатного користування річчю – договір 

позички – відомий нашому законодавству ще з часів римського 

права. У Давньому Римі позичка входила до кола реальних 

договорів поряд з позикою, зберіганням та заставою. За договором 

позики будь-яка незамінна річ передавалася позичкодавцем для 

безоплатного і тимчасового користування наймачу 

(користувачеві), який, зі свого боку, зобов’язувався користуватися 

річчю відповідно до договору, а потім повернути непошкодженою 

позичкодавцю. У побуті під позичкою розуміли щось невизначене: 

позичкою називали іноді як позику (як оплатну, так і безоплатну), 

так і безоплатне надання речей [2]. 
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Безумовно, найголовнішою ознакою договору позички 

є безоплатність, а це наближує його до договору дарування. Свого 

часу І. С. Перетерський навіть вважав договір позички різновидом 

договору дарування, але на тій лише підставі, що в межах зносу 

речі, яка безоплатно використовувалась позичкоотримувачем, той 

так само набуває вигоду за  рахунок позичкодавця, як  

обдаровуваний за  рахунок дарувальника. Проте з цією точкою 

зору не  можна беззастережно погодитися, адже безоплатність  — 

це  єдина спільна ознака даних договорів, але існують ознаки, за  

якими вони відрізняються, і їх значно більше [3]. 

Крім того, вважається необхідним додати, що в Цивільному 

Кодексі України (далі – ЦКУ), в статті 184, законодавчо закріплене 

поняття «річ, визначена індивідуальними ознаками» [1]. Таким 

чином, законодавець дає зрозуміти, що поняття «річ, визначена 

індивідуальними ознаками» може застосовуватись при 

регулюванні різноманітних суспільних відносин нормами 

цивільного закону. Дослідивши зазначений термін та норми 

чинного законодавства з цього приводу, доходимо висновку про 

те, що в разі пошкодження чи втрати індивідуально визначеної 

речі, її повернення в натурі позичкодавцю є неможливим. В 

зазначеному випадку все, що може запропонувати користувач 

позичкодавцю – відшкодування шкоди в розумінні цивільного 

закону [4]. Індивідуалізовані речі досить часто є унікальними, 

єдиними за родовими ознаками, наприклад, оригінал твору 

мистецтва, рукопис і таке інше. Науковцями нерідко вказується, 

що речі, визначені індивідуальними ознаками є не тільки унікальні 

речі (єдині за родовою ознакою у певний період часу, але й речі, 

кількість яких є дуже малою, у зв’язку з чим вони набувають 

певної цінності), а так само інші речі, які все ж носять 

індивідуальний характер та виділяються з речей тієї родової 

ознаки будь – яким чином [2]. 

Право володіння предметом позички для користувача 

обмежено, річ передається йому лише у користування. Д.І.Мейєр 

вказував «… право, яке встановлюється за договором позички, 

абсолютне праву, яке встановлюється за договором майнового 

найму, - право користування річчю відповідно до її призначення 
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без пошкодження останньої, окрім права володіння річчю, що 

характерно лише для договору найму (оренди), напевно й тому 

законодавець використовує до договору позички норми 

Цивільного кодексу, що регламентують орендні відносини» [4]. 

Не слід вважати такими, що підпадають під договір позички, 

відносини щодо безоплатного користування майном, коли це є 

наслідком укладення сторонами іншого оплатного договору. 

Наприклад, особа, яка придбала путівку до будинку відпочинку, 

може безоплатно отримувати у користування пляжний, 

спортивний чи будь-який інший інвентар. Але в цьому випадку 

об'єктивно такі відносини позбавлені безоплатності. Вказана особа 

заплатила за користування інвентарем при придбанні путівки. 

Тому для подібних відносин слід застосовувати положення про 

договір оренди [3]. 

Договір позички може бути як реальним, так і 

консенсуальним, залежно від того, як сторони визначили порядок 

його укладення. Якщо сторони встановили, що договір буде 

вважатися укладеним з моменту передачі речі у користування - 

договір вважається реальним. Якщо ж момент укладення договору 

приурочується до досягнення згоди за всіма істотними умовами, - 

в наявності консенсуальний договір. Якщо сторони не зазначили в 

договорі момент укладення, договір треба вважати 

консенсуальним. 

Уразі якщо договір позички є консенсуальним, він набуває 

рис двостороннього договору. Позичкодавець при цьому 

зобов'язаний передати річ у користування, а користувач повернути 

річ протягом визначеного терміну. Якщо при укладенні договору 

позички застосовується конструкція реального договору, то він є 

одностороннім, оскільки, передаючи річ у користування, 

позичкодавець у подальшому має лише права, а користувач - лише 

обов’язки. 

Однією з ознак договору позички є його тривалий характер. 

Передачею речі юридичний зв`язок між сторонами не 

закінчується, а лише виникає [4]. 

Форма договору позички визначається як загальними 

правилами про форму правочинів, так і спеціальними нормами ст. 
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828 ЦК України [1]. Так, ч. 1 ст. 828 дозволяє використовувати 

усну форму договору лише у відносинах між фізичними особами 

щодо речей побутового призначення. Для інших договорів (між 

юридичними особами, між фізичними та юридичними особами, а 

також між фізичними особами, але щодо речей непобутового 

призначення) обов`язковою є письмова форма. Для деяких видів 

майна закон передбачає нотаріальну форму договору позички [2]. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 828 ЦК нотаріально посвідчується 

договір позички транспортних засобів за участю фізичних осіб. А 

відповідно до ч. 3 ст. 828, яка відсилає до норм ст. 793 ЦК 

України, нотаріальному посвідченню також підлягає договір 

позички будівлі або іншої капітальної споруди (або її частини) на 

строк три роки і більше [1]. Договір позички будівлі або іншої 

капітальної споруди (або її частини), який укладається на строк 

менше трьох років, має бути укладений в простій письмовій формі 

[4]. 

Істотними умовами договору позички є умови про його 

предмет та безоплатність. Предмет є істотною умовою будь-якого 

договору (ст. 638 ЦК) [1]. Щодо безоплатності, така умова є 

необхідною для договорів даного виду, оскільки безоплатний 

характер користування річчю є кваліфікуючою ознакою позички, 

за якою даний договір відрізняється від договору майнового найму 

[3]. 

Висновки. Цивільним Кодексом України 2003 року зі 

змінами та доповненнями, а саме статтею 827 встановлено, що за 

договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно 

передає або зобов`язується передати другій стороні 

(користувачеві) річ для користування протягом встановленого 

строку. Таким чином, приймаючи до уваги законодавчо визначене 

поняття, можливо дійти до висновку, що найчастіше предметом 

договору позички є індивідуально визначена річ. 

Договір позички може бути як реальним, так і 

консенсуальним, залежно від того, як сторони визначили порядок 

його укладення. 

Форма договору позички визначається як загальними 

правилами про форму правочинів, так і спеціальними нормами ст. 
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828 ЦК України. Так, ч. 1 ст. 828 дозволяє використовувати усну 

форму договору лише у відносинах між фізичними особами щодо 

речей побутового призначення. 
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ENGAGEMENT FÜR DAS LEBEN IN FREIHEIT 

UND WÜRDE 
 

«Menschenrechte berühren nahezu alle Politikbereiche, in der 

Innen- wie in der Außenpolitik» [1], sagt Bundesaußenminister Frank-

Walter Steinmeier. Das GRUNDGESETZ stellt in Artikel 1 die Würde 

des Menschen und das Bekenntnis zu den unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten ganz bewusst an den Anfang. Die 

Menschenrechte werden als „Grundlage jeder menschlichen 

Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ [2] 

genannt. Daraus leitet sich auch der Einsatz Deutschlands für die 

Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten weltweit ab. 

Verbindliche Vereinbarungen sind dafür unerlässlich. 
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Deutschland ist Vertragsstaat der wesentlichen 

Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (VN) und der 

Mehrheit ihrer Zusatzprotokolle. Zuletzt wurde von Deutschland das 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter sowie die 

Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, beide sind seit 2009 in 

Kraft. Deutschland hat als erster europäischer Staat auch das 

Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention, das ein 

Individualbeschwerdeverfahren ermöglicht, ratifiziert.  

Die Individualbeschwerde gibt Kindern und Jugendlichen 

weltweit ein Instrument, um selbst ihre Rechte durch Anrufung des 

VN-Ausschusses für Kinderrechte durchsetzen zu können. Im Rahmen 

der Vereinten Nationen setzt sich die Bundesregierung für eine rasche 

Ratifikation durch weitere Staaten ein. Seit vielen Jahren engagiert sich 

Deutschland dafür, dass Kinder nicht als Soldaten missbraucht werden. 

Damit traumatisierte Kinder in einen sicheren Alltag zurückfinden 

können, werden sowohl in Deutschland als auch international 

Betreuungs- und Bildungsangebote, therapeutische Maßnahmen sowie 

die Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Kinderrechte und den 

politischen Dialog mit Konfliktparteien gestärkt. 

Der Inklusionsgedanke gewinnt seit einigen Jahren zunehmend 

an Bedeutung – also die Vorstellung, dass alle Menschen miteinander 

lernen, leben und arbeiten und gleichberechtigt am politischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen. Um international 

ein Zeichen für Inklusion und Teilhabe in der SCHULE zu setzen, 

wurden im Januar 2016 bereits zum zweiten Mal Unterrichtsprojekte 

mit dem Inklusionspreis des Auswärtigen Amts ausgezeichnet. Den mit 

100000 EURO dotierten ersten Preis erhielt die Europa-Schule in Kairo 

für ihr Projekt „Anders sein“. Darin erfuhren die Schüler in 

nachgestellten Situationen körperliche Einschränkungen, Sehstörungen 

oder Konzentrationsschwäche. Später reagierten sie nachweislich 

rücksichtsvoller auf ihre Klassenkameraden mit Behinderung. 

Ein zentrales Anliegen der Außen- und Entwicklungspolitik der 

Bundesregierung ist es, die Menschenrechtssituation für Frauen und 

Mädchen in der Welt zu   verbessern. Nach dem Leitsatz „Gleiche 

Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Chancen und gleiche Macht“ verfolgt 

Deutschland einen mehrgleisigen Ansatz, um Gleichberechtigung zu 
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fördern. Beispielsweise plant und setzt es alle entwicklungspolitischen 

Vorhaben genderdifferenziert um („Gender-Mainstreaming“) und 

berücksichtigt damit unterschiedliche Lebenssituationen von Frauen 

und Mädchen beziehungsweise Männern und Jungen. Das kann etwa 

speziell zusammengestellte Hilfsgüterpakete betreffen, oder den Bau 

von getrennten Waschräumen in Flüchtlingslagern. 

Mit speziellen Fördermaßnahmen in Partnerländern will 

Deutschland geschlechtsspezifische Benachteiligungen gezielt abbauen: 

Ob Bildungsarbeit zu Frauenrechten in Nicaragua oder 

Präventionsmaßnahmen zu Gewalt gegen Frauen in Peru und Bolivien 

oder im Politikdialog – die Bundesregierung setzt sich auf allen 

Ebenen dafür ein, dass die Rechte von Frauen und Mädchen geachtet 

und gewährleistet werden. Den Handlungsrahmen bietet dafür das VN-

Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau. 

Vereinbarungen und Abkommen genügen aber nicht, wenn es 

darum geht, Menschenrechte durchzusetzen. Es braucht immer wieder 

Menschen, die den Mut aufbringen, trotz drohender Angriffe und 

Repressionen ihre Stimme gegen Menschenrechtsverletzungen zu 

erheben. Der Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und 

Menschenrechtsverteidigern zählt deshalb zu den zentralen 

Aktionsfeldern deutscher Aussenpolitik.  

Die Bundeskanzlerin, der Außenminister und andere hochrangige 

Vertreter Deutschlands treffen sich immer wieder mit Aktivistinnen und 

Aktivisten, mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Anwältinnen und 

Ärzten: Aufmerksamkeit ist eines der vielen Mittel, um sie zu schützen. 

Zugleich setzt sich Deutsche Aussenpolitik auf verschiedenen Ebenen 

für die Abschaffung der Todesstrafe und gegen Folter ein. 

Deutschland sucht weltweit das Gespräch über grundlegende 

Fragen des Rechtsstaats und führt etwa auf Regierungsebene intensive 

bilaterale Rechtsstaatsdialoge mit China und Vietnam. 

Rechtsstaatlichkeit schlägt sich in besonderem Maße im Straf- und 

Strafverfahrensrecht nieder. Fördermaßnahmen Deutschlands in diesem 

Bereich sind die Beratung bei der Erarbeitung von Gesetzen, bei der 

Neuordnung von Zuständigkeiten zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Gerichten und bei der Stärkung der Institutionen durch Aus- und 
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Fortbildung von Staatsanwälten, Richtern und Strafverteidigern. In Peru 

unterstützte die Bundesregierung die Reform der 

Strafverfahrensordnung von 2002 bis 2015 auch finanziell mit etwa 

sechs Millionen EURO [3]. 

Menschenrechte betreffen aber nicht nur den Schutz vor 

Angriffen und Benachteiligungen. So ist in vielen Ländern das 

Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung gefährdet: Mehr als 

660 Millionen Menschen haben weltweit keinen   Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und 2,5 Milliarden Menschen keine angemessene 

Sanitärversorgung. An den daraus resultierenden Krankheiten sterben 

jedes Jahr mehr Kinder als an Malaria, Masern und Aids zusammen. 

2013 gelang es Deutschland und Spanien, die VN-Generalversammlung 

zu überzeugen, erstmals das Menschenrecht auf Wasser und 

Sanitärversorgung explizit anzuerkennen. 2015 schrieb die 

Generalversammlung in einer erneuten Resolution zu diesem Thema 

ein eigenständiges Recht auf Sanitärversorgung fest.  
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПРОЦЕСІ 
Постановка проблеми. Конституція України гарантує 

свободу підприємницької діяльності, захист конкуренції в 

підприємницькій діяльності. 
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Підприємницька та інша господарська діяльність є 

складовою частиною суспільних відносин у будь-якій державі, 

забезпечують її існування та прогресивний розвиток. У зв'язку з 

цим істотного значення набувають ті галузі права, які захищають 

стабільний порядок відносин у зазначених сферах, серед яких 

окреме місце займає господарсько-процесуальне право.  

Так, на наш погляд, господарсько-процесуальне право можна 

визначити як сукупність правових норм, що регулюють 

організацію господарських судів, а також порядок розгляду та 

вирішення господарським судом справ, що виникають у сфері 

відносин з організації та функціонування економічного механізму, 

націленого на систематичне отримання прибутку, а також при 

здійсненні іншої господарської діяльності [2, с. 13]. 

Основним завданням господарського судочинства з огляду 

на ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - 

ГПК України) є захист порушених або оспорюваних прав та 

охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання. Для 

реалізації зазначеного завдання слугує, в тому числі й інститут 

запобіжних заходів у господарському процесі, покликаний 

гарантувати належне ефективне виконання судових рішень, 

запобігти порушенню прав і заподіянню значних збитків 

заявникові, а також запобігти втраті доказів, необхідних для 

вирішення господарського спору по суті.  

Необхідність у вжитті запобіжних заходів виникає тоді, коли 

є реальна загроза недобросовісної поведінки відповідача, що може 

привести до порушення прав заявника і втрати необхідних для 

розгляду справи доказів. Для застосування запобіжних заходів 

недостатньо суб'єктивного побоювання про майбутнє порушення 

прав або про втрату доказів: слід переконати суд в обґрунтованості 

подібних побоювань, причому питання про вжиття запобіжних 

заходів у будь якому випадку вирішує суд. 

 Актуальність вибраної теми. До господарського суду 

зацікавлені особи звертаються з метою захисту своїх порушених 

або прав і охоронюваних законом інтересів. Розглядаючи справу 

по суті, приймаючи рішення, господарський суд захищає порушені 

або оспорюванні суб'єктивні майнові права та охоронювані 
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законом інтереси громадян, які здійснюють підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи, та юридичних осіб 

різних форм власності. 

Але реальне поновлення цих прав та інтересів можливе лише 

в рамках виконавчого провадження, на стадії примусового 

виконання судового рішення. Виконання судового рішення в 

межах виконавчого провадження зазвичай можливе лише за 

наявності у боржника необхідних коштів або майна. Саме для 

забезпечення реального виконання судового рішення та 

поновлення порушеного суб'єктивного права процесуальне 

законодавство передбачає можливість застосування господарським 

судом заходів забезпечення позову. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основна 

теоретична база, присвячена питанням забезпечувальних заходів 

була розроблена вченими ще в дореволюційний період. Так, уже в 

20-і рр. XX ст. з даного питання було видано деяку кількість 

журнальних публікацій, тому що існуючі економічні відносини 

того часу викликали практичну потребу й теоретичний інтерес до 

забезпечувальних заходів.  

 Чи малий внесок у розробку проблем застосування 

запобіжних та інших забезпечувальних заходів внесли такі вчені, 

як С. С. Алексєєв, М. О. Абрамов, Ю. І. Балашов, В. Е. Беляневич, 

М. М. Богуславський, Є. В. Васьковський, М. А. Гурвіч, О. С. 

Іоффе, А. Д. Кейлін, Б. Р. Корабельников, О. О. Красавчиков, О. В. 

Кудрявцева, С. А. Кузнецов, К. І. Малишев, Т. М. Нешатаєва, З. Т. 

Новичкова, Н. В. Павлова, В. М. Плигін, Й. О. Покровський, В. К. 

Пучинський, І. В. Решетникова, М. О. Рожкова, Д. С. Сурметов, А. 

М. Треушников, М. С. Фалькович, М. В. Фетюхін, В. М. Шерстюк, 

Г. Ф. Шершеневич, К. М. Шміттгофф, О. І. Щукін, Т. Б. Юсупов, 

Т. М. Яблочков, В. В. Ярков, та багато інших авторів. 

Формування мети статті.  Метою даного дослідження є 

пізнання, комплексне вивчення інституту запобіжних заходів, його 

ролі в господарському процесі, у захисті прав і законних інтересів 

учасників господарського процесу, а також розробка 

рекомендацій, що забезпечують поряд з якісним поліпшенням 

вжиття господарськими судами запобіжних заходів, створення 
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умов для вдосконалення господарсько-процесуального 

законодавства України. 

Виклад основного матеріалу. До недавнього часу сторони 

судового процесу могли скористатися своїм правом на звернення 

до господарського суду з приводу вжиття заходів забезпечення 

позову. 

Кардинальні зміни до порядку вжиття заходів забезпечення 

було внесено Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо правової охорони 

інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р. №850-IV, 

відповідно до якого Господарський процесуальний кодекс 

доповнено розділом V-1 «Запобіжні заходи» [2]. 

Нововведення стосується як визначення видів запобіжних 

заходів, так і загального порядку розгляду заяви про вжиття 

запобіжних заходів, виконання ухвали про вжиття запобіжних 

заходів та їх припинення. 

Мета цього закону - забезпечити позивачам можливість 

примусового забезпечення прав на об'єкти права в господарському 

процесі до порушення провадження у справі. 

Введення поняття «запобіжні заходи» є однією з 

найважливіших новел господарського процесуального 

законодавства, оскільки господарському судові вперше надано 

можливість застосовувати такі заходи до моменту пред'явлення 

позову та порушення провадження у справі. 

Отже, запобіжні заходи - це термінові тимчасові заходи, які 

застосовуються господарським судом до моменту пред'явлення 

позову та спрямовані на забезпечення майнових інтересів заявника 

в тому випадку, якщо є достатньо підстав вважати, що їх 

незастосування може ускладнити чи унеможливити виконання 

судового рішення [5, с. 209]. 

Запобіжні заходи вживаються господарським судом за 

заявою особи, яка має підстави побоюватися, що подання 

необхідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, а 

також підстави вважати, що її права порушено або існує реальна 

загроза їх порушення [2]. Тому тягар доведення, за наявності 

підстав для вжиття заходів забезпечення, покладається на особу, 
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яка подала заяву про вжиття запобіжних заходів. Попри те, що 

невжиття заходів забезпечення позову в будь-якому випадку 

ускладнить або навіть унеможливить виконання судового рішення, 

зацікавлена сторона має довести наявність обставин, які на момент 

пред'явлення позову мають свідчити про реальну загрозу в 

майбутньому виконати рішення суду, тобто, залежно від предмета 

спору, мають підтверджувати відсутність у відповідача наявних 

грошових коштів (спірного майна) або виконання ним дій, 

спрямованих на його відчуження, передачу майна третім особам 

тощо. 

Якщо заявник, обґрунтовуючи необхідність вжиття 

запобіжних заходів, посилається на наявність загрози завдання 

йому шкоди, він має навести докази про вчинення контрагентом 

дій, спрямованих на завдання шкоди, або наявність реальної 

загрози завдання шкоди, в тому числі зазначити характер завданої 

шкоди та її фактичний розмір. 

Слід зазначити, що запобіжних заходів може бути вжито 

лише у випадку, якщо сам спір належить до компетенції 

господарського суду. 

Ст. 43-2 ГПК встановлено три види запобіжних заходів, а 

саме: витребування доказів; огляд приміщень, в яких відбуваються 

дії, пов'язані з порушенням прав; накладення арешту на майно, що 

належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в 

неї або в інших осіб [2]. 

Перелік запобіжних засобів, які може використовувати суд є 

вичерпним і розширенню не підлягає.  

Може бути застосовано як один з перелічених запобіжних 

заходів, так і кілька одночасно. 

Витребування доказів та огляд приміщень, в яких 

відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, провадяться з 

метою фіксування доказів правопорушення. 

Витребування доказів здійснюється за правилами ст. 38 ГПК 

щодо витребування доказів під час розгляду справи. Огляд 

приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, 

повинен здійснюватися в порядку, встановленому ст. 39 ГПК, як 
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огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх 

знаходження. 

Накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої 

вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, 

призначене забезпечити відновлення порушеного права під час 

виконання рішення суду. Накладення арешту на грошові кошти як 

запобіжний захід не допускається. 

Арешт може бути накладений на будь-яке майно, зокрема й 

на те, що не пов'язане з тим порушенням права або загрозою 

порушення про яке зазначається в заяві. Тобто законодавець не 

обмежує кола речей на які може бути накладено арешт. 

Висновки. Вжиття запобіжних заходів може бути в окремих 

випадках пов'язано не тільки з необхідністю запобігання 

заподіянню значних збитків заявникові або з необхідністю 

забезпечення доказів, але й з утрудненням або неможливістю 

виконання судового рішення.  

Однією з відмітних ознак вжитих господарським судом 

запобіжних заходів є те, що вони за свою природою носять 

публічно-правовий і владний характер, оскільки їхнє вжиття 

здійснюється не добровільно, як це має місце, наприклад, відносно 

способів забезпечення зобов'язань у цивільному обороті, а на 

підставі судового акту й забезпечується примусовою силою 

держави. 

 Забезпечувальні заходи, як процесуально-правове явище, не 

можуть розглядатися як засоби захисту, вони являють собою 

процесуальні економічні санкції, застосовувані господарським 

судом для охорони права, що по завершенню розгляду справи 

може бути оголошено порушеним. 

 Розуміння правової природи запобіжних заходів можливо на 

основі визначення й аналізу комплексу істотних ознак, властивим 

таким заходам, принципів їхнього застосування й завдань, які вони 

вирішують у рамках господарського судочинства. 
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ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ЯК МАЙНА СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Право інтелектуальної власності 

урегульовує абсолютні відносини щодо результатів 

інтелектуальної діяльності – власнику прав протистоїть 

невизначене коло осіб, зобов’язаних утримуватись від незаконного 

використання об’єктів, яким надана правова охорона. Незаконне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності являє собою 
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сутність порушення права інтелектуальної власності. Однак, 

еволюція правосвідомості обумовлює розширення як змісту 

самого права інтелектуальної власності (правомочностей), так і 

діянь, які несуть несприятливі наслідки для власника прав, а отже, 

вимагають протидії – тобто захисту. 

Аналіз останніх публікацій. Необхідно зазначити, що 

проблеми охорони інтелектуальної власності досліджувались 

ученими-юристами О. А. Підопригора, Ю. Л. Бошицький, М. Ю. 

Потоцький, О. П. Орлюк, та інші, однак аспектам використання 

інтелектуальної власності у міжнародних господарських 

відносинах не приділялося достатньої уваги. 

Постановка мети. За таких умов метою даної статті є 

дослідження господарських правовідносин інтелектуальної 

власності, визначення їх місця в системі господарського права 

України. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з частиною першою 

статті 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 

України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів [3]. 

Коментуючи зазначене положення, Я.П. Зейкан зазначає, що 

гарантоване Конституцією України право громадян на судовий 

захист є надійною гарантією порушених, невизнаних або 

оспорюваннях прав, свобод чи інтересів [1]. У частині першій 

статті 3 ЦПК України більш точно сформульовано право на 

звернення до суду. Звернутися до суду за захистом може та особа, 

чиї права, свободи або інтереси порушені, невизнані чи 

оспорюються [3]. 

У той же час частина перша статті 1 Господарського 

процесуального кодексу України (далі – ГПК України) зазначає, 

що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у 

тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи і в установленому 

порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності 

(далі – підприємства та організації), мають право звертатися до 

господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю 
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господарських справ за захистом своїх порушених або 

оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для 

вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на 

запобігання правопорушенням [2]. 

Питання щодо місця та статусу норм у сфері інтелектуальної 

власності в системі права набувають сьогодні досить 

принципового значення. Так, джерелом права на конкретний 

результат творчої діяльності є відповідна норма закону, що 

визначає першого правоволодільця, або положення договору між 

учасниками створення такого результату, а кожний наступний 

володілець інтелектуальної власності зобов’язаний надати 

документальне підтвердження отримання прав. Управління 

інтелектуальною власністю повинно відстежувати правові 

підстави для визнання конкретних результатів творчої діяльності 

інтелектуальною власністю [5]. Сьогодні причина більшості 

порушень прав інтелектуальної власності має економічний 

характер і лежить у монополії цього права. Тільки монополіст – 

правоволоділець має абсолютні права на конкретний об’єкт 

інтелектуальної власності, володіє правом на використання такого 

об’єкта, має можливість монопольно встановлювати завищені ціни 

не лише на об’єкт інтелектуальної власності, а й на товар, в якому 

втілений такий об’єкт [6]. Порушники прав інтелектуальної 

власності, здійснюючи продаж контрафактних товарів, 

намагаються отримати більші прибутки внаслідок проведення 

демпінгової цінової політики. Так, зменшуючи ціну на 

контрафактну продукцію і збільшуючи обсяги виробництва, вони 

можуть отримувати додаткові доходи, у той час, як правовласники 

такої можливості не мають. Саме тому заходи цивільної, 

адміністративної і кримінальної юридичної відповідальності не 

можуть дати позитивних наслідків без врахування дії економічних 

законів. Тому інтелектуальна власність може виступати не тільки 

двигуном, а й певним гальмом для суспільного розвитку. 

Підтвердженням цього є те, що інтелектуальна власність, 

починаючи з продуктів харчування, ліків, технічних засобів, 

технологіями та Інтернет впливає на розвиток суспільства. А права 

інтелектуальної власності по суті тільки забезпечують 
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децентралізовану систему інновацій у науці та культурі. Тому 

законодавство у сфері інтелектуальної власності повинно мати 

комплексний характер для регулювання режиму того чи іншого 

об’єкта інтелектуальної власності. 

Для цього, як правило, включаючи положення цивільного, 

фінансового, адміністративного, конституційного, процесуального 

законодавства тощо. У свою чергу, правоінтелектуальної власності 

в цілому і кожен із його об’єктів зокрема мають той чи інший 

зв’язок з різними галузями права, здійснюючи одне на одне певний 

взаємний вплив [7]. 

У сфері господарювання широко застосовуються об'єкти 

права промислової власності або так звані «промислові права». 

Право промислової власності - це суб'єктивні права на 

різноманітні результати інтелектуальної творчості (технічні та 

нетехнічні), яким надається спеціальна правова охорона з огляду 

на їх важливе значення для господарської діяльності (виробничої 

та торговельної) [5]. До об'єктів права промислової власності 

належать:винаходи та корисні моделі;промислові зразки;сорти 

рослин та породи тварин;торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне 

зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; 

компіляція даних (бази даних); виконання; наукові відкриття; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; фонограми, 

відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; інші 

об'єкти, передбачені законом [6]. 

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із 

застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування 

такого виробу, пропонування для продажу, у тому числі через 

Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 

цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

використовує два терміни протиправної поведінки порушення і 

посягання, не розмежовуючи цих два поняття [4]. Частина перша 

статті 20 Закону, зокрема, говорить про те, що будь-яке посягання 

на права власника свідоцтва, у тому числі вчинення без згоди 

власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до 
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вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника 

свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

Незважаючи на те, що в Україні існує система охорони прав 

інтелектуальної власності, яка відповідає міжнародним 

стандартам, необхідно вирішувати на законодавчому рівні питання 

наближення до законодавства Євросоюзу в сфері охорони 

промислової власності, а саме у сфері: попередження порушень 

прав винахідників непрямого використання винаходів, 

ліцензування, перехресного ліцензування, запровадження 

податкових пільг не тільки для винахідників, а й для підприємців, 

що будуть використовувати винахід [6]. Удосконалення 

правотворення у сфері інтелектуальної власності повинно 

відбуватися комплексно й послідовно, спираючись на відповідну 

спеціальну національну програму, яка підпорядкована не швидко - 

плинним інтересам тих або інших політичних та комерційних сил, 

а інтересам усього суспільства [7]. 

Висновки. На підстави проведеного дослідження ми дійшли 

наступних висновків:  

Невизнання права інтелектуальної власності – це діяння (дія 

або бездіяльність) особи щодо ігнорування права інтелектуальної 

власності, яке безпосередньо не порушує право, але створює 

невизначеність у правовому статусі власника прав. 

Одним з найважливіших напрямів стратегії інтеграції 

України у Європейський Союз і світове співтовариство в цілому є 

створення національної системи захисту прав інтелектуальної 

власності. Стаття 54 Конституції України гарантує громадянам 

свободу літературної, художньої, наукової й технічної творчості, 

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з 

різними видами інтелектуальної діяльності. 
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ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

світової спільноти проблема прав і свобод людини є однією з 

найактуальніших. У цьому напрямі прийнято низку міжнародних 

нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою 
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цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод – 

головним обов’язком демократичної держави.  

Недарма і Преамбула до Загальної Декларації прав людини 

закріплює положення про те, що визнання гідності, властивої всім 

членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою 

свободи, справедливості та загального миру, а Преамбула до 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 

проголошує, що всі права людини “випливають із властивої 

людській особі гідності”. Подібні ідеї відображені й у Конституції 

України, яка надає громадянам право на відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, нанесеної збором, зберіганням, 

використанням і поширенням недостовірної інформації про 

громадянина та членів його сім’ї [1, ст. 32]. незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень [1, ст. 56].  безпідставним 

засудженням [1, ст. 62]. тощо Крім цього, положення ст. 152 

Конституції передбачають право на відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, завданої фізичним і юридичним особам 

актами і діями, які визнані Конституційним Судом 

неконституційними. У цих випадках відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди здійснюється не Конституційним Судом, а у 

встановленому законом порядку загальними чи господарськими 

судами.  

Актуальність вибраної  теми. Дана робота є досить 

актуальною, адже питання відшкодування моральної шкоди, 

почали реалізовувати в практичній діяльності досить недавно, та й 

з прийняттям нині чинного ЦК України норми, що регулюють 

дану тему, містять ряд особливостей. Моральна шкода є явищем 

новим і недостатньо вивченим та дослідженим, а тому викликає 

нині зацікавлення (є об’єктом дослідження) в багатьох науковців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій . Вивченню 

сучасних світових тенденцій відшкодування моральної шкоди 

присвячені праці багатьох науковців, зокрема: М. І. Брагінського, 

Т. Будякової, М. І. Вітрянського, О. В. Дзери, А. І. Дрішлюка, С. Е. 

Демського, І. А. Ільїна, Г. В. Єрьоменка, А. М. Ерделевського, В. 
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В. Луця, В. П. Паліюка, Є. О. Харитонова. Проте видається 

нагальною необхідність продовження розпочатих досліджень, а 

саме — в час- тині визначення розміру відшкодування моральної 

шкоди у разі порушення права власності в сучасних умовах. Це є 

особливо актуальним для України, яка прагне підвищити 

ефективність застосування цього засобу та наблизитись до 

міжнародних та європейських стандартів. З огляду на зазначене, 

метою нашого дослідження є висвітлення правильного погляду на 

відшкодування моральної шкоди у разі порушення права власності 

як на дієвий засіб серед інших зобов’язально- правових засобів 

захисту права власності. Провідні правознавці М. І. Брагінський та 

М. І. Вітрянський відносять компенсацію моральної шкоди до 

таких способів захисту прав учасників договірних відносин, які 

мають на меті відновлення порушеного права та (або) компенсацію 

витрат, що їх зазнала особа у зв’язку з порушенням її права 

[5, c.779]. Однак ці науковці не зазначають в числі заходів і форм 

договірної відповідальності компенсацію моральної шкоди 

[5, c.607–770]. Проте позиції вітчизняних дослідників дещо 

розходяться.  

Основною метою роботи виступає характеристика 

моральної шкоди, підстав її виникнення, а також визначення 

проблем, що стосуються законодавчого закріплення норм, які 

регулюють відповідальність за завдання моральної шкоди, та 

пропозиції щодо їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні, крім норм ЦК, 

відшкодування моральної шкоди у разі порушення права власності 

передбачає також  Закон України «Про захист прав споживачів». 

Споживачі під час придбання, замовлення або використання 

продукції, яка реалізується на території України, для задоволення 

своїх особистих потреб мають право на відшкодування шкоди 

(збитків), завданих майнової та моральної (немайнової) шкоди, 

заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією, у 

випадках, передбачених законодавством. За порушення прав 

споживачів продавець несе відповідальність у вигляді 

відшкодування збитків, які не звільняють його від виконання 

покладених на нього зобов’язань.  
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Згідно зі ст. 23 ЦК, розмір грошового відшкодування 

моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, 

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його 

можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 

моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а 

також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. 

Характер фізичних і душевних страждань оцінюється судом із 

врахуванням фактичних обставин, за яких була завдана моральна 

шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого. При 

визначенні розміру відшкодування суддя спирається на такі 

поняття, як «розумність» і «справедливість». Ст. 8 ЦК зазначає, що 

у разі неможливості застосування аналогії закону для регулювання 

цивільних відносин вони регулюються  відповідно до загальних 

засад цивільного законодавства, тобто за аналогією права.  

Оскільки одними із загальних засад цивільного 

законодавства є розумність та справедливість, то можна дійти 

висновку, що у разі неможливості використати аналогію закону 

для регулювання цивільних відносин вони регулюються 

відповідно до принципів розумності та справедливості. Поняття 

розумності і справедливості знайшли своє віддзеркалення і в ст. 23 

ЦК. Вказану норму статті ЦК можна розглядати як своєрідні 

«милиці», якими законодавець зазвичай забезпечує суд, аби він міг 

скористатися ними в разі відсутності прямої вказівки в законі з 

метою вирішення конкретної справи. Поняття розумності 

нерозривно пов’язане з поняттям «розум», яке є здібністю людини 

до осмислення і розуміння, що свідчить про необхідність 

адекватного сприйняття суддею всіх складових поведінки 

суб’єктів правовідносин, пов’язаних з вимогою про відшкодування 

моральної шкоди у разі порушення права власності.  

На думку Г. В. Єрьоменко, розмір відшкодування 

встановлюється судом і не може визначатись умовами договору 

[9, c. 388], однак ст. 23 ЦК, на яку посилається авторка цієї думки, 

не встановлює такого обмеження. На наш погляд, сторони в змозі, 

відповідно до принципу свободи договору, визначити для себе у 

договорі конкретний розмір відшкодування на випадок порушення 
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права власності однієї із сторін або ж встановити його межі, проте 

правосвідомість в суспільстві на даний час ще не є настільки 

розвиненою та практично виваженою. 

 Методики визначення розміру відшкодування моральної 

шкоди, які містяться в юридичній літературі , переважно 

орієнтовані на випадки завдання такої шкоди внаслідок делікту, 

проте їх можна застосовувати не у всіх випадках відшкодування 

моральної шкоди при порушенні права власності. У судах почасти 

розглядаються справи про відшкодування моральної шкоди 

особливої складності, які вимагають спеціальних знань в галузі 

психології і психіатрії, оскільки буває важко визначити міру 

фізичних і душевних страждань потерпілого. У таких випадках суд 

повинен залучати експерта або призначати експертизу, яка 

відповість на поставлені питання.  

Для правильності визначення розмірів відшкодування 

моральної шкоди при порушенні права власності хочемо 

запропонувати формулу А. М. Ерделевського для обчислення 

відшкодування моральної шкоди взагалі. Хотілося б, щоб нею 

користувалися й експерти для визначення розмірів відшкодування 

моральної шкоди при порушенні права власності: D = d x fv x i x c 

x (1-fs) x p. У цій формулі прийняті такі позначення: D — розмір 

компенсації дійсної моральної шкоди; d — розмір компенсації 

можливої моральної шкоди; fv — міра провини особи, що 

спричинила шкоду, при цьому 0 < fv < 1, з них: fv = 0,25 для 

простої необережності; fv = 0,5 для грубої необережності; fv = 0,5 

для непрямого умислу; fv = 1,0 для прямого умислу; і - коефіцієнт 

індивідуальних особливостей потерпілого, при цьому 0<і<с< fsьо 

лише довести її розмір, який підлягає відшкодуванню [9, 77]. За 

загальним правилом, зобов’язання відшкодувати моральну 

(немайнову) шкоду виникає з вини відповідача (боржника). 

Відповідальність за таку шкоду без вини може мати місце у 

випадках, коли це спеціально передбачено законодавством, яке 

регулює конкретні види договірних зобов’язань, а також у разі, 

якщо це передбачено сторонами у договорі [4, c. 727–728].  

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене та з огляду на те, 

що в законодавстві України поступово вдосконалюється інститут 
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відшкодування моральної шкоди, доходимо висновку про 

необхідність прийняття таких нормативно-правових актів, які 

будуть чітко та прозоро визначати цей засіб захисту права 

власності в цивільному праві України. Адже при порушенні права 

власності, хоча воно й закріплене в законах України, громадяни 

рідко правильно використовують своє право на від- шкодування 

моральної шкоди, оскільки не знають, яким нормативно-правовим 

актом воно врегульовано, та заздалегідь не впевнені в його 

реалізації.  

Також необхідно довести до громадськості, що свої права 

кожному слід відстоювати, проте ними не можна зловживати. 

Хочемо також наголосити, що через обмеженість обсягів статті ми 

охопили своїм дослідженням лише деякі питання, виокремлюючи 

основні проблеми відшкодування моральної шкоди й залишаючи 

тим самим перспективи для подальших розвідок у цьому напрямі 
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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК МАЙНО 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 54 Конституції України 

громадянам гарантується свобода літературної, художньої, 
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наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 

їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності 

[1]. Кожний громадянин має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом. 

Правові основи регулювання і захисту права інтелектуальної 

діяльності також встановлені в книзі четвертій «Право 

інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України. 

Положення Цивільного кодексу України застосовуються до 

відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності 

прав інтелектуальної власності, з урахуванням особливостей, 

передбачених Господарським кодексом України та інших законів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття права 

інтелектуальної власності як майна суб’єктів господарювання 

широко використовується в юридичній науці і правозастосовчій  

практиці. Загальнотеоретичні аспекти поняття права 

інтелектуальної власності як майна суб’єктів господарювання 

розробляли такі вчені: Вінник О.М., Гайворонський В.М., 

Жушман В.П., Качур А.В., Потоцький М. Ю. та інші. 

Мета статті. З огляду на зазначене, метою даною статті є 

визначення місця права інтелектуальної власності у складі майна 

суб’єктів господарювання  відповідно до законодавства, яке 

регулює відносини у сфері інтелектуальної власності. 

Результати дослідження. Використанням винаходу, 

корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання 

є: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в 

господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи 

зберігання із зазначеною метою продукту, що охороняється 

відповідно до закону; застосування способу, що охороняється 

відповідно до закону, або пропонування його для застосування в 

Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України [3]; 

пропонування для продажу, запровадження в господарський 

(комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із 
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зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо 

способом, що охороняється відповідно до закону [5]. 

Суб’єктам господарювання належить право попереднього 

використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка 

за умов, передбачених Цивільним кодексом України [3]. 

Володілець патенту може передавати свої права щодо 

використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка 

як вклад у статутний фонд підприємства. 

Право інтелектуальної власності на торговельну марку 

засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених 

законом. Використанням торговельної марки у сфері 

господарювання визнається застосування її на товарах та при 

наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у 

рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу 

експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у 

проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, 

пов’язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у 

господарський (комерційний) обіг [6]. 

Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим 

особам використовувати зареєстровану торговельну марку без 

його дозволу, за винятком випадків правомірного використання 

торговельної марки без його дозволу. Суб’єкти права на 

торговельну марку можуть проставляти попереджувальне 

маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка 

застосовується, зареєстрована в Україні [4]. Суб’єкти права на 

торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, 

можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) 

використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою 

виробника, а також замість його торговельної марки. Право 

інтелектуальної власності на торговельну марку може бути 

передано як внесок до статутного фонду суб’єкта господарювання. 

У разі банкрутства суб’єкта господарювання право на торговельну 

марку оцінюється разом з іншим майном цього суб’єкта (ст. 157 

ГК України) [2] . 

Слід зазначити, що інтелектуальна власність в господарській 

діяльності вважається нематеріальним активом, який може бути 
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внеском до статутного капіталу підприємства. Інтелектуальна 

власність в статутному капіталі підприємства дозволяє: 1) 

сформувати значний статутний капітал без залучення грошових 

засобів, а також забезпечити доступ до інвестицій та кредитів, так 

як виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності і 

ліцензії можна використовувати нарівні з іншим майном як заставу 

при отриманні банківських кредитів; 2) власникам прав приймати 

участь у якості засновників (власників) юридичних осіб; 3) 

включати в собівартість продукції амортизаційні відрахування з  

об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) в 

нематеріальні активи на законних підставах. Визначення ОПІВ як 

нематеріального активу суб’єкта господарювання дозволяє: 1) 

поставити на баланс, підтвердивши документально права власності 

на ці об’єкти; 2) отримати додаткові доходи за передачу прав на 

використання ОПІВ, забезпечивши обґрунтоване регулювання цін 

на вироблену суб’єктом господарювання продукцію [6]. 

Розглянемо детальніше права інтелектуальної власності як 

нематеріальні активи. Слід зазначити, що чинний ГК України не 

містить визначення поняття «нематеріального активу», проте воно 

міститься в інших нормативно-правових актах [4]. На відміну від 

Господарського кодексу [2] Цивільний кодекс України стосовно 

нематеріальних активів виокремлює поняття «інтелектуальна 

власність» [3]. Він визначає, що результати інтелектуальної, 

творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності 

створюють цивільні права та обов’язки. В ст. 424 ЦК України 

визначено, що майнові права інтелектуальної власності можуть 

бути внеском у статутний капітал юридичної особи [3]. Це 

стосується, зокрема, права на наукове відкриття, а також прав на 

комерційне найменування, які відповідно до ст. 490 передаються 

іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, 

який ці права належать, або його визначеною частиною [5]. 

Висновки. На підстави проведеного дослідження ми дійшли 

наступних висновків: 1) питання права інтелектуальної власності 

як майна суб’єкта господарювання на сьогоднішній день є 

недостатньо вивчене і потребує перегляду господарського 

законодавства з урахуванням особливостей, що передбачені 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

161 

 

спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності; 2) 

наявність різноманітних підходів до визначення сутності 

нематеріальних активів обумовлено відсутністю досконалої 

практики їх використання, що в результаті не дає можливість 

підвищити рівень достовірності оцінки об’єктів нематеріальних 

активів. 

Правовий режим майнових прав інтелектуальної власності у 

сфері господарювання має такі особливості: обумовлений 

специфікою методу господарсько-правового регулювання; містить 

комплекс спеціальних правових засобів, які обумовлені 

нематеріальною природою об’єктів інтелектуальної власності; має 

на меті забезпечити спрямованість правового регулювання на 

ефективну реалізацію і гармонізацію приватних і публічних 

інтересів у сфері введення цих прав до господарського обороту й 

активізацію цих відносин. Зміст правового режиму майнових прав 

інтелектуальної власності становлять правові засоби, які 

втілюються у правових нормах і діях з їх реалізації щодо: порядку 

й умов набуття майнових прав інтелектуальної власності, способів 

використання і розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, правової охорони майнових прав 

інтелектуальної власності. 
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ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Постановка проблеми. В процесі господарської діяльності 

виникають відносини між юридичними та фізичними особами. Ці 

відносини не є явищами об’єктивної дійсності, що розвиваються за 

законами природи, тому потребують правового регулювання з 

боку держави.  

Господарська діяльність - найважливіший вид суспільних 

відносин, що має принципове значення для держави (суттєво 

впливає на стан економіки), об’єднань людей (юридичних осіб), 

конкретних осіб (приватних підприємців, споживачів). Саме тому, 

таким важливим є предмет правового регулювання господарської 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

предмету правового регулювання господарської діяльності 

неодноразово розглядалося в правовій науці. Загальнотеоретичні 

аспекти поняття предмету правового регулювання 

господарської діяльності розробляли такі вчені, як І. І. Гришина, 

Г.В. Смолин, С. П. Погребняк, В. С. Щербина, О. П. Гетманець та 

інші. Однак названа проблема не отримала свого комплексного 

теоретичного вирішення.  
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Формулювання мети статті. Метою роботи є визначення 

сутності та особливостей предмету правового регулювання 

господарського  права, як критерія існування самостійної галузі 

права, а також формулювання теоретичних висновків з окресленої 

проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Як передбачено в Преамбулі, 

ГК встановлює відповідно до Конституції України [1] правові 

основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності 

суб’єктів господарювання різних форм власності. Він має на меті 

забезпечити зростання ділової активності суб’єктів 

господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі 

підвищення ефективності суспільного виробництва, його 

соціальну спрямованість, утвердити суспільний господарський 

порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з 

іншими економічними системами. 

Власне предмет регулювання господарського права 

визначено в ст. 1 ГК [2]. В цій статті, в першу чергу, встановлено, 

що воно визначає основні засади господарювання в Україні. І далі, 

що предметом правового регулювання господарського права є 

господарські відносини, які виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання [4]. 

З урахуванням вище приведеного можна запропонувати таку 

дефініцію галузі господарське право. Господарське право - це 

галузь права, яка є системою господарсько-правових норм, що 

регулюють відносини у сфері організації та безпосереднього 

здійснення господарської діяльності або керівництва нею (такою 

діяльністю) із застосуванням різних методів правового 

регулювання з метою задоволення суспільних потреб і одержання 

прибутку [6]. 

Важливо розмежувати відносин у сфері господарювання з 

іншими видами відносин. Так, відповідно до ст. 4 ГКУ не є 

предметом правового регулювання господарської діяльності 

наступні відносини [2]: 
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 майнові та особисті немайнові відносини, що 

регулюються Цивільним кодексом України (далі ЦКУ). Так, 

відповідно до ст. 1 ЦКУ «Відносини, що регулюються цивільним 

законодавством» цивільним законодавством регулюються особисті 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. До майнових відносин, заснованих на 

адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї 

сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних 

відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не 

встановлено законом. Ст. 9 ЦКУ «Застосування цивільного 

кодексу України до врегулювання відносин у сферах 

господарювання, використання природних ресурсів, охорони 

довкілля, а також до трудових та сімейних відносин» встановлено: 

положення ЦКУ застосовуються до врегулювання відносин, які 

виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони 

довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не 

врегульовані іншими актами законодавства. Законом можуть бути 

передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері 

господарювання [3]. 

 земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини 

щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, атмосферного 

повітря; 

 трудові відносини; 

 фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, 

що виникають у процесі формування та контролю виконання 

бюджетів усіх рівнів; 

 адміністративні та інші відносини управління за участі 

суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або 

місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним 

господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює 

організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта 

господарювання [5]. 

Особливості регулювання майнових відносин суб’єктів 

господарювання визначаються Господарським кодексом України. 
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Правила ГКУ також застосовуються до господарських відносин, 

що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані 

Кодексом торговельного мореплавства України [2]. 

Підґрунтям, на якому сформувалося правове регулювання 

господарської діяльності та відповідно до якого ця діяльність 

потребує юридичної регламентації, є конституційні основи 

правопорядку у сфері господарювання. Правовий господарський 

порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання 

ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів 

господарювання та державного регулювання макроекономічних 

процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності 

держави перед людиною за свою діяльність та визначення України 

як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової 

держави [4]. 

Господарська діяльність (господарювання) здійснюється на 

загальних принципах, перелік яких встановлено в ст. 6 ГК [2]. До 

них належать: 

 забезпечення економічної багатоманітності та рівний за 

хист державою усіх суб’єктів господарювання; 

 свобода підприємницької діяльності у межах, визначених 

законом; 

 вільний рух капіталів, товарів та послуг на території 

України; 

 обмеження державного регулювання економічних 

процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної 

спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у 

підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав 

споживачів та безпеки суспільства і держави; 

 захист національного товаровиробника; 

 заборона незаконного втручання органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 

господарські відносини [6]. 

Залежно від мети і способу організації та здійснення 

господарської діяльності ч. 2 ст. З ГК виділяє два її види - 

господарську комерційну діяльність і некомерційну господарську 

діяльність [2]. Господарська діяльність, що здійснюється для 
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досягнення економічних і соціальних результатів та з метою 

одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти такої 

діяльності (підприємництва) є підприємцями [4]. 

Господарська діяльність може здійснюватись і без мети 

одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) [6]. 

Господарська комерційна діяльність (підприємництво) 

здійснюється суб’єктом господарювання (підприємцем) як 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність 

з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку (ст. 42 ГК). Підприємництво є основним 

видом господарської діяльності. Основні положення щодо 

здійснення підприємництва встановлені нормами Глави 4 ГК 

(статті 42-51) [2]. 

Висновки. Отже, спираючись на визначені ознаки, за якими 

господарська діяльність потребує правового регулювання можемо 

визначити предмет правового регулювання господарської 

діяльності - це господарські відносини, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання. У тому числі між суб’єктами господарювання та 

органами державної влади, які здійснюють нагляд та контроль за 

цією діяльністю з боку держави з метою забезпечення законності в 

галузі господарювання, порушення якої може призвести до 

негативних наслідків як для суб’єктів господарювання, 

підприємців та споживачів, так і для економіки України взагалі. 
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ЩОДО НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. Доволі тривалий час в економіці України істотно 

домінував великий бізнес, що логічно, з огляду на наше радянське 

минуле. Тільки в останні десять років малий і середній бізнес 

почав потроху ставати драйвером нашої економіки. Що не менш 

важливо, малий і середній бізнес забезпечує зайнятість – на нього 

припадає майже 80% робочих місць для населення. Незважаючи на 

це, малий і середній бізнес поки що не готовий перехопити прапор 

першості, і на це є низка вагомих причин. Малий і середній бізнес, 

який є рушійною силою економіки в усьому розвиненому світі і 

який є основою середнього класу, у нашій країні переживає дуже 

непрості часи. 

Виклад основного матеріалу. Формування ринкової 

системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням 

підприємницької активності в усіх сферах економіки. 

Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у 

реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна 

трансформація адміністративно-командної економіки у соціально 

спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які 

обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-

економічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення 
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конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого та 

середнього бізнесу. 

На шляху розвитку малого та середнього бізнесу постають 

численні проблеми, обумовлені як об’єктивними факторами 

загального стану економіки, так і суб’єктивними соціально-

психологічними факторами. Головними проблемами є: 

- неповнота, неоднозначність і суперечливість чинної 

нормативно-правової бази; 

- невизначеність податкового законодавства, непомірний 

тягар оподаткування, складна система обліку та звітності; 

- відсутність розвиненої ринкової інфраструктури на 

загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівні; 

- практична відсутність системи кредитування малого 

бізнесу; 

- відсутність внутрішніх стимулів для інвестицій та розвитку 

технологій; 

- відсутність чіткої системи в організації фінансово-

економічного співробітництва з міжнародними фінансовими 

організаціями відносно залучення інвестицій, кредитів, грантів, 

міжнародної технічної допомоги для розвитку малого 

підприємництва тощо; 

- недостатнє інформаційне та консультативне забезпечення 

малого підприємництва; 

- відсутність чіткої ідеології у проведені необхідних реформ 

та системного підходу щодо становлення та розвитку малого 

бізнесу; 

- не сформована позитивна громадська думка щодо 

підприємницької діяльності; 

- недостатність професійних знань та досвіду щодо зайняття 

бізнесом. 

Світовий досвід і практика господарювання показують, що 

найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і 

взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх 

оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом 

структури народного господарства, що постійно змінюється, є 

малий бізнес. 
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Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку 

малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап 

реформування економічних систем, свідчать про те, що мале 

підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на 

окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і 

скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, 

розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та 

послугами. А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з 

боку держави - тенденційно інноваційні, гнучкі і 

витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній 

професійний рівень. 

Висновки. Властивістю сучасного етапу економічного 

розвитку є становлення (для постсоціалістичних країн) і подальше 

вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки 

ринкового типу. Саме ринковий тип економічної організації 

суспільства, конкурентно-ринковий спосіб координації 

економічних процесів і прийняття рішень в межах національних 

економічних систем є найбільш перспективним. Ринковий 

механізм господарювання забезпечує свободу економічного 

вибору, реалізацію власного економічного інтересу та 

взаємоузгодженість інтересів ринкових суб’єктів. Серед 

найважливіших шляхів розвитку і стабілізації економіки України є 

розвиток малого і середнього підприємництва. Всебічне 

проникнення малого підприємства в економічну систему є 

необхідною передумовою переходу економіки на ринкові рейки, 

ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, 

розв’язання проблем зайнятості й підвищення рівня життя 

населення. Світовий досвід демонструє, що воно забезпечує удвічі-

утричі більшу ефективність капіталовкладень як за обсягом 

коштів, так і за терміном віддачі.  

 

 

Список використаних джерел: 

1. Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого 

бізнесу в Україні / Д. В. Васильєва // Механізм регулювання 

економіки, 2011. – №3. – С. 188-196. 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

170 

 

2. Максименко Н.Д. Проблеми розвитку малого бізнесу в 

Україні /Н.Д.Максименко // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013 №6(980), - 

128-131 с. 

3. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії 

економічного зростання в Україні: Зб. ст.; ред. Я. А. Жаліла // Сер. 

«Безпека економічних трансформацій». – [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/Jalilo19/002.htm 

 

 

Сизенко Дмитро Олександрович 

студент 6 курсу спеціальності «Право»,  

Полтавський інститут економіки і права  

Науковий керівник: Кравченко Алла Петрівна 

к.ю.н., доцент кафедри правознавства  

Полтавський інститут економіки і права  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 
 

Постановка проблеми. В цивільному праві існує велика 

кількість різних договорів. Щоб виокремити потрібний договір 

необхідно їх розмежувати шляхом класифікації. Використання 

класифікації договорів полегшує як науково-теоретичне розуміння 

місця договору у системі зобов’язальних правовідносин, так і 

практичне застосування договору зацікавленими учасниками 

цивільних правовідносин. 

Аналіз останніх публікацій. Класифікацію цивільно-

правових договорів, як один із напрямів дослідження цивільного 

права, вивчали у своїх працях О.С. Іоффе, О.В. Дзера, 

Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць. Однак проблема щодо визначення 

підходів та критеріїв класифікації договорів залишається 

невирішеною та є дискусійною й наразі. 

Метою цієї статті є визначення особливостей юридичної 

природи класифікації договорів, підходів до формування критеріїв 

класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи те, що система 

цивільно-правових договорів, як єдина система із складними 
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взаємозв'язками її елементів, характеризується внутрішньою 

єдністю, яка обумовлена особливостями конкретних майнових 

відносин, слушною видається думка В. А. Васильєвої, що 

виділення окремих груп договорів є необхідним для правильності 

вибору суб'єктами того або іншого виду договору залежно від 

потреб та інтересів, а також для правильного розташування і 

систематизації нормативного матеріалу [1, с. 102]. 

На думку В. В. Луця, класифікація договорів має сприяти 

більш глибокому з'ясуванню їхньої природи і змісту, виявленню 

властивих спільних ознак, особливостей, подальшому 

вдосконаленню законодавства про договори [2, с. 153]. Саме тому 

потреба в систематизації договірних конструкцій є необхідною, з 

одного боку, для всеохоплюючого вивчення питань договірного 

права, а з іншого – для створення умов можливої кодифікації чи 

вдосконалення чинного законодавства. Для успішного проведення 

такої систематизації слід правильно обирати принципи побудови, 

відповідно до яких унеможливлювалося б розміщення одного виду 

договорів у різних класифікаційних групах (як мають місце в 

деяких класифікаціях договори підряду та послуг), при цьому 

зв'язок з усіма різновидами групи залишався б очевидним. 

Разом з тим слід зазначити, що система договорів з 

розвитком договірної практики, уніфікації вітчизняного 

законодавства і впливу на нього міжнародного права і зарубіжного 

законодавства постійно удосконалюється, проте класифікація 

договорів в континентальному і англо-саксонському праві має свої 

відмінності. 

Так в праві країн континентальної Європи розрізняють 

наступні види договорів. 

За критерієм рівномірності розподілу прав і обов'язків між 

сторонами на: односторонні та двосторонні. До того ж, для цілей 

такої класифікації на береться до уваги кількість учасників, а 

враховується лише характер розподілу в обов'язків.  

За критерієм залежності від моменту виникнення у сторін 

прав та обов'язків на: консенсуальні і реальні. Консенсуальні - це 

такі договори, за якими обовязки сторін виникають у момент 

досягнення згоди. 
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За критерієм наявності і обміну еквівалентними цінностями: 

оплатні і безоплатні. У міжнародному торговельному обороті 

презюмуються оплатні договори. У тому випадку, якщо спосіб 

обчислення ціни став непридатним і якщо сама ціна договору не 

визначена, суд зобов’язує сторони виходити з ринкової або 

розумної ціни. 

За критерієм можливості на момент укладення договору 

кількісно обчислювати розмір зобов’язання або права вимоги: 

мінові та ризикові. За умовами мінового договору розмір взаємних 

зобов'язань на залежить від настання будь-яких подій. В свою 

чергу, укладаючи ризикові договори сторони не можуть точно 

обчислити вигоди і можливі збитки у разі невиконання договору, 

адже відповідно до умов договору вони можуть залежати і від 

настання невідомих подій. 

За критерієм тривалості виконання: одномоментні і 

триваючі. Одномоменті договори - це договори, які здійснюються 

одномоментно або протягом короткого проміжку часу. Договори з 

триваючим виконання зобов'язань здійснюються протягом 

триваючого періоду часу. 

За критерієм кола осіб: індивідуальні договори і договори 

колективні. 

Серед усієї кількості договірних конструкцій виділяють 

також договори приєднання, типові, попередні, керовані договори, 

договір на користь третьої особи тощо. При цьому кожен із 

зазначених видів договорів має свою особливість як щодо змісту, 

так і способу укладення, виконання, припинення [3, с. 142 - 144]. 

Якщо ж поглянути на класифікацію договорів в 

англійському праві, то очевидним є дещо інший підхід, зокрема 

розрізняють: формальний договір - який вважається одним із 

найдавніших видів англійських договорів. Його називають 

договором «з печаткою». Традиція оформлення таких договорів 

склалася ще в середні віки. На папері записувався текст договору в 

обов'язковому порядку договір опечатувався гербовими 

сургучними печатками і вручався сторонам договору. Саме з 

моменту вручення договір набував абсолютної юридичної сили. 

Другим видом договорів вважалися прості договори, які 
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йменувалися договорами «чесних слів». Такі договори, як 

правило, укладалися як усно, так і в простій письмовій формі або 

іншим способом. Договорам за рішенням суду виділяли третє 

місце у загальній класифікації. Вважалося, що це договори, які 

виникають з моменту вступу в законну силу рішення по цивільній 

справі в якій боржник визнав в суді свій обов'язок. Останню ланку 

у системі класифікації займають виконані договори. До них 

відносять договори, обов'язки з яких виконані хоча б однією 

стороною. Такі договори виділяються судовою практикою і 

впливають на примусове виконання своїх обов'язків контрагентом. 

Безперечно, що наведені нами класифікації договорів є 

важливими для наукового розвитку, при цьому вагомого значення 

набуває й класифікація зобов'язань. Залежно від визначеності 

предмета виконання розрізняють договірні зобов'язання як одно 

об’єктні та альтернативні. В одно об’єктних договорах предметом 

договору виступає цілком визначена дія, а в альтернативних - 

право вибору однієї з кількох дій або передачі одного з кількох 

предметів спостерігається за боржником [4, с. 332]. 

У доктрині права існують й інші способи систематизації не 

лише цивільно-правових договорів взагалі, а й господарських 

зокрема. Так, А. М. Гранберг, звертаючи увагу на особливі умови 

економічної сфери, запропонував класифікувати договори, які 

опосередковують планові, економічні, господарські відносини, 

відносини з передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо 

[5, с. 7]. Інші ж автори за цією ознакою пропонують виділяти три 

групи договорів, які опосередковують: майнові відносини 

(товарно-грошові, еквівалентно-оплатні); організаційні відносини 

(планово-організаційні); комплекс майнових та організаційних 

відносин [5, с. 9]. Не вдаючись до дискусії щодо потреби 

виділення господарського договору як окремого виду договору, 

оскільки «приватні відносини втрачають свою чистоту, 

включаючи суспільні публічні відносини» [6, с. 189], слушною 

видається думка Я. М. Шевченко, що такий підхід є не чим іншим 

як суб'єктивним прагненням підвищити владні повноваження 

держави в економіці [7, с. 63]. В нинішніх умовах наведене 

свідчить про необґрунтованість такого підходу. 
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Висновки. Підсумовуючи все наведене вище слід зазначити, 

що нині в умовах гармонізації договірного права України та ЄС 

можна відслідкувати концентрацію усіх критеріїв класифікації, що 

лише підтверджує феноменальність цивільно- правового договору 

як універсальної правової категорії. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 
Вступ. В Україні за роки незалежності відбувався складний 

процес перетворення як політичної, так і економічної систем. З 
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переходом до ринкової економіки різко розширилося коло 

проблем, пов’язаних із питанням забезпечення економічної 

безпеки держави. Ризики в цій сфері не дозволяють забезпечити 

необхідний рівень економічного зростання, стримують 

реформування економіки, негативно впливають на торговельну та 

зовнішньоекономічну діяльність, створюють перешкоди на шляху 

удосконалення бюджетної, податкової, страхової та інших сфер 

фінансової системи України. Проблеми забезпечення економічної 

безпеки України стали предметом досліджень лише наприкінці XX 

століття. Однак успішна політика в фінансово-економічній сфері 

безпосередньо впливає на економіку, політичну та соціальну 

стабільність держави. Тому забезпечення економічної безпеки є 

однією з актуальних проблем. 

Теоретичні аспекти економічної безпеки держави 

досліджувалися багатьма авторами. Заслуговують на увагу наукові 

праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів 

як Барановський О. І., Богданов І. Я., Делягін М. Г., Козирін А. Н., 

Колосов А. В., Куклін А. А., Попов Є. В., Сенчагов В. К., Фокіна 

Н. П., Шніпко О. С. й інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Базовим 

критерієм забезпечення національної безпеки будь-якої держави є 

рівень розвитку її економіки. Стійкий розвиток економіки – це 

основа реалізації національних інтересів будь-якої країни. 

Заслуговують на увагу сучасні підходи до визначення сутності 

економічної безпеки. Перший підхід трактує економічну безпеку 

як невід'ємну частину національної безпеки, тобто це 

«...захищеність інтересів особистості, суспільства, держави в 

економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх загроз». Другий 

підхід розкриває сутність економічної безпеки як «стан 

економіки», тобто економічна безпека – це стан економіки й 

інститутів влади, при якому забезпечується гарантований захист 

національних інтересів, соціальна спрямованість політики, 

достатній оборонний потенціал навіть при несприятливих умовах 

розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Третій підхід до 

визначення сутності економічної безпеки трактує економічну 

безпеку як сполучення або сукупність умов і факторів, що 
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забезпечують певний необхідний рівень економічного розвитку 

країни. Четвертий підхід передбачає визначення економічної 

безпеки як «...якісного стану сукупності основних факторів 

суспільного виробництва в сполученні зі здатністю держави 

забезпечити їх ефективне захищене використання в національних 

інтересах і здійснювати економічну стратегію, адекватну викликам 

його мінливого економічного простору, з метою досягнення 

стабільного, стійкого розвитку та самовдосконалення всього 

суспільства» [2]. 

Оскільки об'єктами економічної безпеки є держава, 

суспільство та громадяни, то економічна безпека держави може 

трактуватися як поєднання економічної безпеки макро- та 

мікрорівня. Тому забезпечення економічної безпеки держави 

визначається безпекою індивідуума та підприємства. 

Стабільний і збалансований розвиток фінансової, бюджетної, 

податкової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 

інвестиційної та фондової систем, а також ціноутворення 

вважаються критеріями економічної безпеки держави. Основними 

загрозами у сфері фінансової безпеки згідно з Законом України 

«Про основи національної безпеки України» є: недосконалість 

бюджетної політики та нецільове використання коштів бюджету; 

переважно фіскальний характер системи оподаткування; значні 

обсяги державного та гарантованого державою боргу, проблеми з 

його обслуговуванням; різкі зміни рівня цін та курсу національної 

валюти; недостатні обсяги золотовалютних резервів; невисокий 

рівень капіталізації банківської системи, невеликі обсяги 

довгострокового банківського кредитування та значний рівень 

процентних ставок за кредитами; фінансова залежність 

національної економіки від зовнішніх джерел; складний 

фінансовий стан підприємств, недостатність власних коштів для 

формування необхідного інвестиційного потенціалу, незначні 

обсяги інвестицій [1]. 

Недостатня увага до зазначених загроз призводить до 

фінансової кризи, забезпечення безпеки у свою чергу реалізується 

шляхом ліквідації загроз і компенсації збитків. Для забезпечення 

економічної безпеки необхідний постійний моніторинг її 
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індикаторів, таких як: рівень перерозподілу ВВП через зведений 

бюджет України; дефіцит державного бюджету; швидкість обігу 

готівки; процентна ставка за банківський кредит та ін. Фінансова 

безпека, в свою чергу, містить такі складові: бюджетна, податкова, 

боргова, грошово-кредитна, валютно-курсова, банківська, 

інвестиційна безпека. Основу фінансової безпеки держави в цілому 

складає її бюджетна безпека. Бюджетна безпека - це стан 

забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу 

доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та 

ефективності використання бюджетних коштів. Як свідчать 

дослідження, за останні роки стан Державного бюджету 

характеризується в основному як дефіцитний, що спричиняє не 

лише зниження рівня бюджетної і фінансової безпеки, а й низку 

інших наслідків для економіки держави [3].  

Наступна складова - податкова безпека - забезпечення 

зростання ресурсного потенціалу для соціально-економічної 

стабільності та розвитку держави, збереження цілісності 

фінансової системи, протистояння внутрішнім і зовнішнім 

загрозам країни. Оскільки податкова безпека держави визначається 

ефективністю податкової тактики держави, яка має оптимально 

поєднувати фіскальні інтереси держави, індивідуальні та 

корпоративні інтереси платників податків, то з позицій фіскальної 

достатності проблема податкової безпеки зводиться до 

забезпечення держави таким обсягом податкових надходжень, 

який є оптимально необхідним. Разом з тим, податкова безпека 

держави передбачає оптимізацію рівня оподаткування, адже 

надмірне підвищення норми оподаткування призводить до 

збільшення тіньової економіки, згортання легального бізнесу, 

масового ухилення від сплати податків, а відтак - до скорочення 

податкової бази. Саме до таких негативних результатів може 

призвести надмірне податкове навантаження. Значний податковий 

тягар гальмує економічне зростання в Україні. Водночас зниження 

податкових ставок загрожує скороченню бюджетних надходжень, 

що може призвести до порушення виконання Державою 

покладених на неї функцій [4].  
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Грошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-

кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової 

одиниці, доступністю кредитних ресурсів і таким рівнем інфляції, 

що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних 

доходів населення [2]. В зв’язку з цим, основним завданням 

грошово-кредитної (монетарної) політики є забезпечення 

стабільності грошової одиниці, а інструментами реалізації 

завдання можуть бути: процентна ставка рефінансування; резервні 

активи ЦБ; операції на відкритому ринку та ін. Валютно-курсова 

безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні 

умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, 

безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, 

інтеграції України до світової економічної системи, а також 

максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних 

ринках. 

До критеріїв валютної безпеки відносять: передбачуваність 

динаміки обмінного курсу національної валюти; збалансованість 

попиту та пропозиції на валютному ринку; забезпеченість в 

іноземній валюті потреб держави та суб'єктів господарювання; 

стабільність джерел надходжень іноземної валюти; самостійність 

національної валютної політики та ін.  

Фінансову безпеку держави визначає також фінансова 

безпека банківської системи, яка розглядається в двох аспектах: з 

позиції фінансових наслідків діяльності комерційних банків для 

економічної безпеки країни в цілому та окремих клієнтів і 

контрагентів; з позиції недопущення та відвернення явних і 

потенційних загроз фінансовому стану банківської системи країни 

на рівні як центрального банку, так і комерційних банків [2].  

Безпеку банківської системи трактують, як такий її стан, 

коли забезпечуються умови для її стабільного й ефективного 

функціонування для соціально-економічного розвитку країни. До 

індикаторів безпеки банківської системи належать: відношення 

активів банків до ВВП; розмір чистих внутрішніх активів НБУ 

(обсяг грошової маси та розмір емісій); обсяг чистих зовнішніх 

резервів НБУ; частка активів недіючих банків у загальній сумі 
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активів комерційних банків та ін. Безпека банківської системи в 

цілому залежить від безпеки окремого банку та навпаки.  

Наступною складовою фінансової безпеки держави є 

інвестиційна безпека, яку визначають як такий рівень 

національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх 

співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову 

позитивну економічну динаміку при належному рівні 

фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної 

інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [2]. 

Головними індикаторами, що визначають інвестиційну безпеку, є: 

частка у загальному обсязі капіталовкладень; частка іноземних 

інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни; співвідношення 

прямих і портфельних інвестицій; величина іноземних інвестицій 

на душу населення; ризикованість інвестиційних проектів й ін. 

Забезпечення інвестиційної безпеки держави потребує формування 

привабливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний 

клімат України характеризується низькою привабливістю, що 

пов'язано з політичною нестабільністю та недосконалістю 

законодавчої бази.  

Висновки. Забезпечення економічної безпеки держави 

потребує вирішення широкого кола проблем, що стосуються 

формування критеріїв та принципів забезпечення економічної 

безпеки, визначення пріоритетних національних інтересів у 

фінансовій сфері, здійснення постійного відстеження факторів, які 

викликають загрози економічній безпеці країни, а також вживання 

заходів щодо їх попередження та подолання.  

До основних напрямків забезпечення економічної безпеки 

України слід віднести: моніторинг, аналіз і прогнозування загроз 

економічній безпеці в усіх сферах їх прояву; визначення критеріїв 

фінансової безпеки та їх порогових значень;  розроблення системи 

заходів та механізмів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

країни; активізація діяльності законодавчих та виконавчих органів 

державної влади України щодо реалізації комплексу заходів, 

спрямованих на попередження та послаблення загроз 

національним фінансовим інтересам; підтримка на необхідному 

рівні стратегічних та мобілізаційних ресурсів держави.  
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Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки не 

можливе без здійснення структурної перебудови та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. В свою чергу, 

забезпечення економічної безпеки є вирішальним фактором у 

забезпеченні всіх складових безпеки держави. 
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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 
Постановка проблеми. Договір займає центральне місце в 

правовому регулюванні майнового обороту. За допомогою 
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різноманітних договорів відбувається створення, переміщення і 

розподіл матеріальних і нематеріальних благ у вигляді виконання 

робіт, надання послуг, передачі речей, грошей тощо.  

Договір відповідно до Цивільного кодексу України (далі – 

ЦК) є таким видом правочину, який виражає в єдиному 

волевиявленні спільну волю суб’єктів договору, спрямовану на 

досягнення певних цивільно-правових наслідків [1]. У даній статті 

договір характеризується не як одна із підстав виникнення 

цивільних прав та обов’язків із загального переліку, а як 

особливий юридичний факт, що потребує детального аналізу його 

правової природи, виокремлення його особливостей у порівнянні з 

суміжними правовими категоріями. Будучи юридичним фактом, 

договір породжує зобов’язальне правовідношення, основною 

метою якого є належне виконання сторонами прийнятих на себе 

обов’язків та здійснення належних їм прав [2]. Згідно сучасних 

наукових концепцій складовими механізму правового регулювання 

є: норми цивільного права або створені учасниками цивільних 

правовідносин договірні норми, юридичні факти, виникнення 

цивільних прав та обов’язків, реалізація норм права, захист прав та 

законних інтересів учасників правовідносин [3, c. 42]. Центральне 

та значуще місце договору серед елементів механізму правового 

регулювання зумовлене тим, що, з одного боку, договір виконує 

функцію юридичного факту, тобто забезпечує виникнення зміну та 

припинення правових відносин, а з іншого боку, договір 

встановлює зміст інших елементів механізму регулювання [3, c. 

49]. Дослідження умов виникнення договірного зобов’язання, а 

також формування і реалізації в договорі волі учасників цивільних 

правовідносин, реалізації умов договору в зобов’язанні є особливо 

актуальним на сьогодні, оскільки від цього залежить належне 

виконання договірного зобов’язання і забезпечення прав та 

інтересів учасників цивільного обороту. Слід також звернути увагу 

на питання співвідношення договору та зобов’язання, яке 

традиційно вважається виключно теоретичним, однак змішування 

даних понять призводить до труднощів у правозастосовчій 

практиці. Завдання сучасної юридичної науки і практики полягає у 

точному визначенні юридичних термінів, чіткій регламентації 
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моменту та умов виникнення договірного зобов’язання. 

Вищевказані обставини обумовлюють необхідність подальшого 

дослідження взаємозв’язку таких явищ як договір і зобов’язання, 

актуальність якого посилюється відсутністю сучасних спеціальних 

досліджень цієї проблематики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-

теоретичну основу статті складають праці вітчизняних та 

зарубіжних цивілістів, сфера наукових інтересів яких пов’язана із 

інститутом договірного права та місцем договору у механізмі 

регулювання правовідносин, зокрема: Т.В. Боднар М. М. Агаркова, 

Ю.О. Заіка, О. А. Беляневич, С. М. Бервено, В. І. Бобрика, С.О. 

Бородовського, М.І. Брагінського, В.А. Васильєвої, О.С. Іоффе, 

О.О. Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика, 

Д.І. Мейера, І.Б. Новицького, В.Г. Олюхи, С.О. Погрібного, 

Р.О. Стефанчука, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфіної, Р.Б. Шишки, 

Г.Ф. Шершеневича, Я.М. Шевченко та ін.  

Формулювання мети статті. Важливим є розробка 

теоретичних положень щодо правового регулювання відносин, що 

виникають із договору як юридичного факту, та механізму 

виникнення договірного зобов’язання, підготовки пропозицій з 

вдосконалення норм цивільного законодавства України та 

практики його застосування. 

Виклад основного матеріалу.  У цивільному праві поняття 

договору є одним з основних. Ще римські юристи зазначали, що 

договори (contractus) є найбільш розповсюдженим джерелом 

виникнення цивільних зобов’язань і надавали їм особливого 

значення, а римське право мало цілісну й досконалу систему 

договірних конструкцій, у якому були визначені особливості 

укладення, зміни та припинення договірних зобов’язань [4, c. 31]. 

Нині договір, поряд із правовими нормами, являє собою 

один з основних засобів регулювання суспільних відносин. 

Розвиток ринкової економіки передбачає наявність розвинутої 

системи договорів, які в цілому опосередковують переміщення 

товарів, робіт і послуг у суспільстві. Свобода договору закріплена 

як один з основних принципів сучасного цивільного права (п. 3 ст. 

3, ст. 627 Цивільного кодексу України) [1]. Система цивільно-
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правових договорів постійно ускладнюється та розвивається, що є 

свідченням процесу загального розвитку соціального буття [5, c.4]. 

Цивільний кодекс України, який базується на пандектній 

системі, представляє договори у двох частинах – загальних 

положеннях, які стосуються правочинів у цілому (статті 202–236 

ЦК), та спеціальних нормах зобов’язального права, які 

закріплюють загальні правила щодо договорів та окремі види 

договірних зобов’язань. 

У сучасному цивільному праві договір розглядається в трьох 

аспектах: як юридичний факт, що породжує виникнення 

договірного зобов’язального правовідношення; як зобов’язальне 

правовідношення; як документ, у якому фіксуються його умови. 

У частині 1 ст. 626 ЦК дається визначення договору як 

юридичного факту, підстави виникнення цивільного зобов’язання. 

У цьому розумінні договір - це домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків [6, c. 48]. Договір - це правомірна 

юридична дія. Як юридичний факт договір включається в загальну 

систему юридичних фактів поряд з адміністративними актами, 

юридичними вчинками, подіями та іншими життєвими 

обставинами, з якими закон пов’язує настання певних юридичних 

наслідків. 

Щоб договір як юридичний факт породжував правові 

наслідки, мають бути: наявність волі двох або більше сторін; певне 

об’єднання вольової спрямованості сторін (узгодженість волі); 

спрямованість волі сторін на досягнення певного правового 

результату (встановлення, зміну або припинення прав та 

обов’язків) [7, c. 84]. 

У зв’язку з тим, що договір передбачає наявність волі не 

одного, а двох чи більше осіб, він є, залежно від кількості сторін – 

учасниць договору, двостороннім або багатостороннім правочином 

[1, ст. 626]. Договір передбачає об’єднання волі двох або більше 

сторін, досягнення домовленості (консенсусу) між його 

учасниками. Неузгоджена воля не породжує виникнення договору. 

Тому договір є двостороннім правочином.  
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Договірні конструкції в цивільному праві можуть мати 

ускладнену структуру. На цій підставі в цивільному праві 

розрізняють: а) змішані договори; б) комплексні договори [5, c.10]. 

Згідно з ч. 2 ст. 628 ЦК України сторони мають право 

укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів 

(змішаний договір). Зміст договору як підстави виникнення 

цивільно-правового зобов’язання складають умови, на яких його 

укладено. Згідно із ч. 1 ст. 628 ЦК зміст договору становлять: а) 

умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними; б) 

умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. В абзаці 1 ч. 1 ст. 638 ЦК закріплено загальне 

правило, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі 

досягли згоди з усіх істотних умов договору [1]. У зв’язку з цим 

питання щодо істотних умов договору набуває принципового 

значення. 

З огляду на це важливо звернути увагу на абз. 2 ч.1 ст.638 

ЦК, у якому вказано, що до істотних умов договору належать 

умови: а) про предмет договору; б) що визначені законом як 

істотні або є необхідними для договорів даного виду; в) щодо яких 

за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [1]. 

Істотною умовою будь-якого договору завжди є його предмет. 

Саме предмет визначає правову природу договірного зобов’язання, 

що виникає внаслідок укладення договору, його належність до 

певної групи та виду договірних зобов’язань. У деяких випадках 

закон чітко визначає, які саме риси мають характеризувати 

предмет договору. Зокрема, у ст. 980 ЦК зазначається, що 

предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, 

які не суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям, 

працездатністю та пенсійним забезпеченням; володінням, 

користуванням і розпоряджанням майном; відшкодуванням 

шкоди, завданої страхувальником [5, c. 11]. 

Будь-яке зобов’язання, у тому числі й договірне, має 

тимчасовий характер. Учасники цивільного обороту укладають 

договори заради певного правового результату, який досягається 

виконанням зобов’язання, що виникає з договору. Договір є 

обов’язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК). Виконання 
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договірних зобов’язань повинно здійснюватися відповідно до умов 

договору, загальних положень щодо виконання зобов’язань, 

визначених у гл. 48 ЦК, та спеціальних правил стосовно виконання 

окремих видів договірних зобов’язань [8, c. 122]. 

Висновки. Особливостями договірного зобов’язання на 

противагу недоговірному є: 1. Зміст договірного зобов’язання – 

формується спільною волею сторін та фіксується у договорі. 

Застосування головним чином диспозитивних норм для 

врегулювання договірних зобов’язань. Специфіка механізму 

захисту права у договірному зобов’язанні полягає у тому, що у 

договірних відносинах сторони уже знаходяться у юридичній 

зв’язаності між собою, а підстави для захисту права виникають 

тоді коли є невиконання або неналежне виконання зобов’язання. 

У договірних зобов’язальних правовідносинах можливе 

застосування додаткових заходів, що створюють більшу 

ймовірність виконання договірного зобов’язання.  

Основними ознаками договору у порівнянні з одностороннім 

правочином є наступні: 1) дві або більше сторони; 2) наявність 

узгодження волі; 3) домовленість між сторонами. При цьому 

кожна наступна з цих ознак є частковим випадком попередньої. 

Для виникнення зобов’язання необхідна сукупність двох 

компонентів: фіксація можливості виникнення зобов’язання та 

волевиявлення особи або подія. Юридичний факт є зв’язковим 

елементом між модельним зобов’язанням, визначеним в законі, та 

фактами реальної дійсності. Закон належить вважати необхідною 

умовою виникнення зобов’язання, а юридичний факт – його 

підставою. Умова виступає пасивним елементом та закріплює 

гіпотетичну, перспективну можливість виникнення конкретних 

правовідносин, підстава – є конкретним рушійним механізмом, що 

призводить до виникнення зобов’язання.  

Договір у цивільному праві є, перш за все, юридичним 

фактом, правочином, зустрічним волевиявленням осіб, що здатне 

породжувати цивільні права та обов’язки. Договір та зобов’язання 

– це окремі правові явища, які співвідносяться як причина та 

наслідок, як підстава та те, що зумовлено цією підставою. Термін 

«договір» пропоную вживати для означення: юридичного факту, 
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підстави виникнення прав та обов’язків; об’єктивного вираження 

договору – системи правил поведінки учасників договору; 

зовнішньої форми цієї системи правил поведінки – документа. 
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МЕДИЧНА КЛОУНАДА ЯК СУЧАСНИЙ РІЗНОВИД 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ДІТЯМ 
 

Вступ. Гумор у нашому житті так само важливий, як повітря, 

їжа і вода. Сміх – незамінний помічник в складних ситуаціях. І 

якщо людина вміє сміятися над собою і може подивитися під 

іншим кутом на проблеми, вона ніколи не опустить руки, а буде 

долати труднощі з оптимізмом. 

Вченими доведено, що сміх не тільки виникає як вияв 

позитивних емоцій, а й сам по собі може викликати гарний 

настрій. Тому сміхотерапевти рекомендують сміятися з приводу і 

без приводу. Адже сміх викликає вироблення гормону задоволення 

ендорфіну в певних ділянках головного мозку. Це дає змогу 

людині легше переносити душевний та фізичний біль –ендорфін 

підвищує поріг больової чутливості.У процесі сміху зазвичай 

задіяно близько 80 м’язів. Тому можна сказати, що сміх – це певна 

гімнастика для тіла. Робота мімічних м’язів поліпшує кровообіг 

головного мозку, а участь у сміху м’язів черевної порожнини 

активно масажує внутрішні органи і поліпшує травлення. 

Сміючись, людина інакше дихає: вдих продовжується, а видих 

коротшає, виникають великі перепади тиску всередині плевральної 

порожнини. Це сприяє значному поліпшенню газообміну в 

легенях, а отже і профілактиці захворювань легенів і бронхів тощо. 

Саме тому терапію сміхом використовують для підтримки 

традиційних методів лікування, оскільки вона сприяє швидшому 

одужанню [7].  

Почуття гумору традиційно вважалося атрибутом здоров’я та 

психологічного добробуту, а уявлення про те, що гумор є 

своєрідною лікувальною терапією, в останні роки стало дуже 

популярним серед широкої публіки, а також серед багатьох 

працівників охорони здоров’я. 

Безпосередній вплив сміху на емоційну сферу хворого та 
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його використання в психотерапевтичному процесі 

досліджувались Т. Ахолою, В. Волковим, Д. Дежеріним, 

Ю. Макаровим, Д. Пауелом, А. Розовим, В. Самохіною, 

С. Тарасовою, Ф. Тихомировою, О. Шпортун та ін. 

Метою наукової розвідки є дослідження особливостей 

застосування медичної клоунади за кордоном та Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному 

світі зростає науковий інтерес до сміху, ця емоція стає 

найпопулярнішим терапевтичним та профілактичним засобом. У 

другій половині ХХ століття відокремлюється цілий напрямок – 

медична гелотологія, наука про сміх. Метью Джервез та Девід 

Уїлсон з Бірмінгемського університету, засновники цього напряму 

лікування вважають, що сміх є невід’ємною характеристикою 

людини із прадавніх часів.Американські фахівці першими 

звернули пильну увагу на усім добре відомий вислів «Сміх 

продовжує життя»і вивчили вплив сміху на людський організм і 

його особливу роль в одуженні. 

Медична клоунада – це один з напрямів сміхотерапії;система 

заходів, спрямованих на інтенсивну реабілітацію дітей та їх 

батьків, які перебувають на стаціонарному та амбулаторному 

лікуванні, за допомогою клоунади, арт-терапії, ігротерапії [3]. 

Відомо, що американський журналіст НорманКазінс, 

випробував на собі лікувальний вплив сміху. Попри марні спроби 

лікарів вилікувати Казінса від страшної хвороби –колагенозу 

(хвороба кісток та сполучних тканин), через два роки сміхотерапії 

він позбавився від важкого захворювання. Так, коли у лікарів 

опустилися руки, Казінс закрився у своєму будинку і годинами 

дивився комедії та гумористичні передачі, читав веселі книги, 

приймав вітаміни. Результат був дивовижним для медиків. Через 

тиждень у хворого зникли болі, через місяць він почав рухатися, а 

через два вийшов на роботу. Казінс прожив ще 26 років, написав 

книгу «Анатомія хвороби очима пацієнта» та створив в 

університеті Лос-Анжелесу кафедру дослідження проблем сміху та 

лікування ним пацієнтів. З того часу в США і Європі почали 

вивчати вплив сміху на здоров’я людини [1].  

Психологами вже доведено, що наслідки госпіталізації 
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набагато серйозніші, ніж просто ті, що стосуються безпосередньо 

медичних умов. Страх, нудьга, втрата контролю над ситуацією та 

інші прояви відчуття ненадійності можуть негативно вплинути на 

людей, особливо на дітей в умовах лікарні. Потрапляючи в 

лікарню, люди, а насамперед діти відчувають себе втраченими і 

безпорадними. Їм потрібно «знайти» себе в нових умовах і клоун 

допомагає у цьому, навіть в дуже важких випадках. У багатьох 

американських, шведських, французьких і австрійських клініках 

відкриті кабінети сміхотерапії, в яких пацієнти можуть 

переглянути відеокасети із «порціями сміху», цілі канали 

телебачення віддані під лікувальні розважальні програми, які 

транслюються в лікарнях по кабелях. Так набагато успішніше 

відбувається лікування хронічних захворювань [6, с.181]. 

Бригади клоунів-докторів працюють по всьому світу. Ідея 

створення «швидкої клоунській допомоги» була реалізована 

Майклом Крiстенсеном– засновником Бостонського цирку. Коли 

його брат помирав від раку, він з групою товаришів виступав у 

госпіталі перед хворими дітьми. Після смерті брата Крістенсен 

зрозумів, що сміхотерапія – справа всього його життя. Бригади 

«швидкої клоунській допомоги» були організовані в Нью-Йорку та 

інших госпіталях Бостона, а після ідею підхопили у Франції, 

Німеччині, Бразилії. Сьогодні в багатьох країнах існують 

об’єднання клоунів-докторів, які працюють з важкохворими 

дітьми. 

У Німеччині існує навіть Асоціація лікарів-клоунів, які за 

допомогою ігор, сміху та веселого настрою, зцілюють 

тяжкохворих малюків. Справа в тому, що головний ефект 

сміхотерапії – підвищення імунітету. Аналізи крові, взяті у хворих 

до, після процедури доводять – сміх допомагає знизити рівень 

гормонів напруги – кортизолу та адреналіну, збільшує кількість Т-

лімфоцитів, що боряться з вірусами. 

Ізраїльським загальнонаціональним професійним 

співтовариством медичних клоунівпредставлено проект «Лікар 

мрії». Такі фахівці навчаютьсяв університеті Хаїфи як створити 

проведення часу дітей в лікарнях приємнішим і менш 

травматичним. Проект був заснований 10 років тому, коли діяли 
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тільки 3 клоуна. У 2016 р. 72 «лікаря мрії» діяли в дитячих 

відділеннях 20 лікарень Ізраїлю, в тому числі в лікарні Хадаса в 

Єрусалимі. У той час як у всьому світі клоунів запрошують в 

якості артистів, «лікарі мрії» в Ізраїлі є частиною медичного 

персоналу. «Клоун-терапія» стала стандартизованої науково-

медичної професією. У цьому проекті клоун є співробітником 

медичного закладу з регулярними обов’язками і годинами роботи. 

Директор проекту «Лікар мрії» Даніель Шрікі відзначив, що в 

інших місцях клоуни прибувають в лікарні опівдні, після 

процедур. Тут же вони працюють комплексно разом з лікарями під 

час процедур. І це не просто спектакль або розвага – це терапія. 

Щоб стати лікарем-клоуном необхідно пройти підготовку і 

навчання в університеті Хайфи за програмою клоун-терапії: 

освоїти медичні, психологічні, художні та сестринські навички, 

акторську майстерність, соціальну роботу, антропологію, догляд за 

хворими. Планується магістерська програма з клоун-терапії. 

В Ізраїлі було проведено дослідження медичної клоунади. 

Результати доводять, що професійні медичні клоуни призводять до 

значних показників зниження сприйняття болю, стресів і 

поліпшення імунітету. Даніель Шрікі відзначив: «Ми могли 

сказати про успіх проекту і до дослідження, тому що він 

користується великим попитом у дітей, їх батьків та лікарів». 

Клоуни-лікарі є також інструментом, що згладжує розрив в 

культурних особливостях різних груп населення в країні. Такі 

лікарі полегшують взаємодію між людьми з різних національних, 

етнічних і релігійних світоглядом. Виразні можливості клоунади 

дозволяють провести міст між протилежностями, викликаючи 

посмішки і довіру [3]. 

У 2001 р. стараннями американця Гаррі Едвардса громадське 

об’єднання «Лікувальний клоун» з’явилося і в Чехії. В останні 

роки до їхнього руху приєдналися Польща, Латвія, Росія, 

Угорщина та Україна. Перші 18 спеціально навчених лікарів-

клоунів почали працювати в дитячійклінічній університетській 

лікарні м. Риги (Латвія) з червня 2013 р. [4]. 

Громадський рух «Лікарняні клоуни України» вже існують в 

Києві, Рівному, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та Харкові. 
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Свою школу для клоунів, які працюватимуть у дитячих лікарнях, 

має і м. Черкаси. У кінці травня 2016 р. представники громадської 

організації «Лікарняні клоуни в Україні» запрошували усіх охочих 

до школи, щоб безплатно навчитися основ лікарняної клоунади – 

роботи з тілом, ритмом, виразністю, освоїти навички знаходження 

спільної мови з партнером та імпровізації, основ сміхотерапії та 

клоунотерапії [2]. Діяльністю таких організацій є надання 

допомоги дітям, які проходять тривале і агресивне медичне 

лікування, дітям, котрі потребують адаптації на незвичній 

території лікарні, дітям, які залишилися без піклування батьків, 

дітям, які перебувають у кризових умовах. Лікарняні клоуни 

допомагають відволіканню і психологічному розвантаженню 

дитини в передопераційний період і безпосередньо після операції в 

реанімації, зменшенню больового синдрому при проведенні 

медичних маніпуляцій, які дитина оцінює як агресію [6, с.183]. 

Висновки.Отже, медична клоунада здатна зняти стрес, 

підняти дух у пацієнтів, членів їх родин та навіть лікарняного 

персоналу. Присутність клоунів створює у лікарні середовище, яке 

сприяє одужанню і поліпшує прогноз лікування. 
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ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СТАВЛЕНЬ В 

ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА 

МІЖЕТНІЧНОМУ ҐРУНТІ 
 

Постановка проблеми. Почастішання в Україні злочинів на 

ґрунті ненависті, злочинів проти іноземців та осіб з 

“неєвропейською” зовнішністю, переслідування “неетнічних 

українців”, нацменшин, проявів ксенофобії та різних видів 

дискримінації вимагають першочергових заходів з метою їх 

запобігання та профілактики [6]. Інтеграція України в європейську 

спільноту потребує від сучасного освітнього середовища змін і 

пошуків нових інноваційних форм навчання та виховання, які 

сприятимуть ознайомленню з традиціями і культурою країн-членів 

ЄС (European Union, EU) та формуватимуть толерантність до 

інших етнічних спільнот. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 

профілактики правопорушень на міжетнічному грунті 

досліджували такі вчені, як І. Джужа, Р. Козубовський, Н. Лесько, 
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Н. Максимова, В. Оржеховська, І. Парфанович, Ю. Платонов, О. 

Проневич, В. Синьов, Т. Федорченко, М. Фіцула та ін. 

Формулювання мети статті. Метою даної публікації є 

представлення методів профілактики правопорушень здійснених 

на міжетнічному ґрунті шляхом виховання ставлень в 

полікультурному середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Різновидами соціально-

психологічних проявів девіантної поведінки особистості людини 

на міжетнічному грунті є: ксенофобія, етнофобія, дискримінація, 

расизм, сегрегація та ін. Ксенофобія – 1. Хворобливий стан, що 

проявляється у нав'язливому страху перед незнайомими людьми. 2. 

Ненависть до чого-небудь, кого-небудь незнайомого, чужого. 3. 

Ворожість або страх по відношенню до іноземців. Етнофобія – 

різновид ксенофобії як загального явища, що проявляється у 

нетолерантному ставленні до представників інших соціальних 

груп, сформованих за расовою або етнічною ознакою. 

Дискримінація – один із проявів ксенофобії, під яким розуміють 

позбавлення окремих осіб, груп або цілих співтовариств рівних 

соціальних, політичних або економічних прав; переслідування 

через етнічне походження, національність, світогляд або інші 

соціальні чинники. Расизм – дискримінація особистостей, 

суспільних груп або частини населення, або ж груп людей, 

політика переслідувань, принижень, насильства, нагнітання 

ворожнечі та неприязні, завдання шкоди за ознакою кольору 

шкіри, етнічною, релігійною або національною приналежністю. 

Сегрегація – одна з форм релігійної і расової дискримінації, що 

полягає у політиці примусового відселення якої-небудь групи 

населення. 

Заборона дискримінації, принцип недискримінації чи 

недопущення дискримінації закріплені практично в усіх 

міжнародних документах, які стосуються прав і свобод людини, 

міждержавних відносин, діяльності міжнародних організацій та 

здійснення міжнародної політики. Це такі міжнародні акти, як 

Статут ООН 1945 р., Загальна декларація ООН прав людини 1948 

р., Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього 1948 р., Конвенція Ради Європи про захист 
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прав людини і основоположних свобод 1950 р., Декларація ООН 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1963 р., 

Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права 1966 

р., Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні 

права 1966 р., Міжнародна конвенція ООН про припинення 

злочину апартеїду і покарання за нього 1973 р., Декларація ООН 

про ліквідацію усіх форм нетерпимості та дискримінації на основі 

релігії або переконань 1981 р., Декларація ООН про права осіб, які 

належать до національних або етнічних, релігійних і мовних 

меншин 1992 р., Декларація принципів толерантності, затверджена 

у 1995 р. на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО з нагоди 50-

річчя організації, Роттердамська Хартія Охорони правопорядку 

силами поліції в поліетнічному суспільстві, прийнята на 

Роттердамській конференції 30 травня – 1 червня 1996 р. та ін. 

Саме формування толерантності до інших етнічних спільнот 

веде до зниження напруги в суспільстві та зменшення кількості 

правопорушень на міжетнічному ґрунті. Виходячи із Декларації 

принципів толерантності, толерантність означає поважання, 

сприймання та розуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення людської 

особистості, тобто єдність у різноманітті. Формуванню 

толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та 

свобода думки, совісті і переконань. Толерантність, як активна 

життєва позиція, передбачає захист прав кожної людини і 

відношення до проявів нетерплячості як до неприпустимих. 

Виділяють наступні форми толерантності: релігійну, 

міжконфесійну, міжкласову, політичну, професійну, вікову, 

етнічну, статеву, гендерну тощо. Відповідно існує і протилежність 

толерантності – інтолерантність (нетерпимість до чогось). 

Виходячи з ідеї про системність освіти (освіта як системний і 

безперервний процес) одним із головних шляхів формування 

толерантності в суспільстві є виховання ставлень, яке потрібно 

починати ще з дошкільного дитинства, яке є сенситивним віковим 

періодом для формування в особистості емоційно-ціннісних 

ставлень до об’єктів соціального та матеріального світів та 

продовжувати протягом усього життя [7]. Адже головним 
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завданням дошкільної освіти є формування компетентності та 

набуття індивідом ставлень (“Базовий компонент дошкільної 

освіти в Україні”). 

Так, О. Лазурський  вперше поставив проблему ставлень у 

вітчизняній психології та в структурі особистості виділив 

екзопсихіку, що являє собою сукупність ставлень до оточуючої 

дійсності; В. Мясищєва та Ю. Приходько, визначили поняття 

ставлення та вказали на особливості його формування в 

дошкільному дитинстві; Д. Узнадзе емпірично довів, як ставлення 

організують психічні процеси людини; М. Сміт та Б. Ломов 

визначили  троьохкомпонетну структуру атитюдів (настанов, 

психологічного стану схильності суб'єкта до певної активності в 

певній ситуації), до якої внесли три компоненти: емоційний, 

когнітивний та поведінковий [1]; Я. Морено вказав на високий 

терапевтичний потенціал творчості та театру для терапії 

особистості, вибіркові положення психодрами можна 

застосовувати для формування ставлень особистості. В.М. Заіка в 

своїх працях розглянув особливості ставлення у дітей, що 

страждають на соматичні розлади [2; 3], особливості 

трансформації ставлень в кризові моменти життя [5] та активне 

включення громадськості з високим свідомим позитивним 

ставленням до правопорядку в протидію злочинності [4]. 

  В. Мясищев під ставленням  розумів свідомий, вибірковий, 

заснований на досвіді, зв'язок індивіда з різними сторонами 

об’єктивної дійсності, який проявляє себе у діях, реакціях та 

переживаннях. Важливим моментом цього визначення для нас є те, 

що ставлення розвиваються внаслідок, досвіду  взаємодії людини з 

об’єктом ставлення. Ю. Приходько довела наявність у дітей 

дошкільного віку сталих симпатій та антипатій, методом 

психодрами, а саме адаптацією методики для дошкільника, 

методикою «Сюрприз» [7]. Дослідження Д. Узнадзе, присвячені 

феномену настанови та дозволяють нам використати положення 

про те, що настанова пов’язана з потребою. Теоретичні положення 

М. Сміта про трьохкомпонентну структуру атитюду (емоційний, 

когнітивний, поведінковий), яка має послідовність свого 

формування, наприклад, емоційний компонент формується 
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особливо активно в дошкільному дитинстві, а когнітивний – в 

молодшому шкільному віці [8]. Таке припущення має своє 

обґрунтування з позиції теорії діяльності, згідно неї – дошкільне 

дитинство це найбільш насичений емоціями період життя, з чого 

логічно витікає, що формувати толерантність та позитивне 

ставлення до культурного різноманіття потрібно починати з 

дошкільного дитинства за допомогою емоційних вражень, що 

послужить профілактикою нетерпимості в майбутньому. Я. 

Морено належить праця про соціометрію, яку можна трактувати з 

позиції дослідження ставлень однієї людини до іншої,  робота про 

психодраму, зміна ставлень шляхом театралізованого дійства.  

Вище наведені роботи обґрунтовують можливість 

запровадження в дитячому дошкільному закладі формування в 

дітей емоційно-ціннісного ставлення до інших культур. Шляхом 

реалізації такого виду діяльності ми бачимо через презентацію 

дітям спочатку культури етнічних меншин, що проживають поряд, 

потім поступове розширення цього кола. Пропозиція полягає в 

тому, щоб кожна етнічна спільнота, яка проживає на території 

міста чи села в театралізованій формі презентували вихованцям 

особливості своєї культури, традиції та вірування, бо саме 

особистий досвід спілкування дитини з іншою культурою 

позитивно вплине, як на її самоідентифікацію, так і послужить 

профілактикою правопорушень в майбутньому. Діти будуть мати 

безцінний досвід зустрічі з іншою культурою, змогу порівняти 

свою культуру з іншою, адже досвід є передумовою для 

формування ставлень. Розширення кола ставлень доцільно 

розпочинати за близькістю країн, тобто, спочатку нацменшини, 

ближні сусіди потім дальні країни. 

У шкільному віці зі зміною провідної діяльності (з гри на 

навчання) та розвитку домінуючого психічного процесу, яким є 

мислення, учням буде корисно ознайомитися з самою історією 

країн, їх суспільно-політичним устроєм, традиціями. Така форма 

роботи доповнить уже сформований емоційний компонент 

знаннями, які за гіпотезою повинні сприяти формуванню 

когнітивного компоненту та продовжувати цілісність (системність) 

та безперервність виховання та освіти, які в подальшому будуть 
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переходити в підлітковий та юнацький вік. Таким чином, системно 

організована виховна діяльність, на нашу думку, посприяє 

створенню в особистості вихованців атмосфери співпраці та 

терпимості в майбутньому до інших етнічних спільнот. 

Висновки. Профілактика правопорушень на міжетнічному 

ґрунті повинна починатися з виховання ставлення терпимості до 

інших культур, етносів та народностей починаючи з дитячого віку. 

Важливим елементом формування ставлень у людини є досвід 

взаємодії з об’єктом соціальної дійсності (іншою культурою). 

Характер вдалої взаємодії визначається психологічними 

особливостями вікового періоду, в якому ми намагаємося 

сформувати ставлення. Так, якщо це дошкільний вік, 

визначальними в цій взаємодії є емоційні враження, які отримує 

дитина (гра, вистави, психодрама, спільні продуктивні види 

діяльності). В шкільному віці – емоційні враження бажано 

поєднувати з когнітивними навантаженнями, тобто, поєднувати 

“цікаве та корисне” (презентації, тренінги, ділові ігри, екскурсії, 

подорожі, навчання за обміном та ін.). 
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с. 

8. Чернов А.А. Генези ставлення особистості та їх еволюція 

в онтогенезі / А.А. Чернов // Дослідження різних напрямків 

розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. – Одеса, 16-17 червня, 2017. – С. 

26 – 30. 
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ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ 

ДОГОВОРІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. Після прийняття і введення в дію 

Цивільного  
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Кодексу України (далі – ЦК України) правове регулювання 

договірних відносин в цілому і розірвання порушеного договору 

піднялось на якісно новий рівень, але його не можна визнати 

таким, що повністю відповідає потребам сучасного цивільного 

обороту. Про це свідчать проблеми, які виникають у разі 

порушення договорів і застосування правових наслідків їх 

порушення. 

В останній час все більше і більше уваги в юридичній 

літературі приділяється проблемам правового регулювання 

договірних відносин, що є цілком виправданим, оскільки саме 

договір є ефективним правовим засобом узгодження інтересів 

учасників цивільного обороту. 

За загальним правилом, укладений договір повинен 

припинятись його належним виконанням. Проте на практиці часто 

мають місце обставини, які викликають необхідність зміни умов 

існуючого договору або взагалі дострокового його розірвання. Як 

наслідок – велика кількість договорів не виконуються або 

виконуються неналежним чином, що, у свою чергу спричиняє 

необхідність звернення потерпілої сторони договору до суду за 

захистом своїх прав та законних інтересів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 

останнього десятиліття в Україні було здійснено низку наукових 

досліджень, автори яких, поряд з розглядом загальних питань 

правового регулювання договірних відносин, приділяли увагу і 

проблем, пов’язаних із розірванням договорів, зокрема це праці 

таких науковців, як : А. Г. Яреми, Т. В. Бондар, І. В. Спасибо – 

Фетєєвої, С. М. Бервено, С. О. Бородовського. 

При написанні роботи використані роботи таких вчених - 

цивілістів, як: О. В. Дзери, В. В. Луця, В. І. Борисова, Н. С. 

Кузнєцової, О. С. Йоффе, С. О. Погрібного, А. Б. Гриняка, І. О. 

Міхна, М. І. Брагинського, Н. О. Баринова та ін. 

Формулювання мети статті. Мета статті полягає у 

дослідженні проблем, які виникають при правовому регулюванні 

зміни та розірвання цивільно - правових договорів, а також аналізі 

законодавчих положень ЦК України, які діють при цьому. 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 626 ЦК 

України  договором є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 

прав та обов'язків. За загальним правилом договір повинен бути 

незмінним на весь строк його дії, а договірне зобов’язання - 

виконуватися відповідно до тих його умов, які сторони визначили 

при укладанні договору. Однак допускається зміна договору, якщо 

цього вимагають інтереси його сторін, а іноді - і публічні інтереси 

[2]. 

Зміна договору відрізняється від його розірвання тим, що в 

першому випадку договір зберігає свою силу, хоча й із трохи 

зміненими умовами. Розірвання ж договору спричиняє припинення 

договірного зобов’язання [1, ч. 2 ст. 653].  

Важливим фактом є і те, що чинне цивільне законодавство не 

містить чіткого визначення про поняття «розірвання договору», а 

лише загальні положення про нього. 

Порушувати питання про зміну або припинення можна лише 

відносно діючого договору, тобто такого, який ще не виконаний і, 

як наслідок, договірне зобов’язання не припинене [3].  

Оскільки договір укладався за згодою сторін, то загальним 

правилом є те, що зміни до нього також можуть вноситися лише за 

згодою сторін. Розривається договір у такий же спосіб. Однак не 

виключається, що ініціатива однієї зі сторін щодо зміни або 

розірвання договору не підтримується іншою стороною, не 

викликає в неї згоди. У цих випадках договір може бути змінений 

або розірваний за рішенням суду [6]. 

Крім того, існує можливість односторонньої відмови від 

договору [1, ст. 214, ч. 3 ст. 651] однієї з його сторін, що також 

може викликати розірвання, а в деяких випадках - зміну договору. 

Тому в з вищенаведеного, ми можемо стверджувати, що 

існує три способи зміни/розірвання договору: 

— за згодою сторін; 

— з ініціативи однієї з них (одностороння відмова від 

договору); 

— за рішенням суду. 
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Відповідно до ст. 654 ЦК  України зміна або розірвання 

договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який 

змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором 

або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Так, якщо 

договір був нотаріально посвідчений, договір про його зміну також 

підлягає нотаріальному посвідченню. Водночас у ЦК України не 

вказується на те, яке значення має державна реєстрація договору 

для випадків внесення до нього змін або його розірвання. Втім, 

якщо договір був зареєстрований, то й зміни до нього, а також 

його розірвання підлягають державній реєстрації [4]. 

Зміна й розірвання договору за рішенням суду допускається 

лише у випадках, передбачених договором або законом. При 

цьому в ч. 2 ст. 651 ЦК України наводиться одна підстава для 

винесення судом рішення про зміну або припинення договору - це 

його істотне порушення іншою стороною, адже саме воно, як 

правило, і виступає причиною зміни (а частіше - припинення) 

правовідносин між сторонами договору. Між тим ця підстава не 

єдина, і в ст. 652 ЦК  України передбачена така підстава для зміни 

або розірвання договору, як істотна зміна обставин. 

У зв'язку з цим слід зазначити, що, по-перше, законодавець 

дотримується позиції про загальне правило про незмінність 

договору й можливість його зміни або припинення в примусовому 

порядку тільки в силу вагомих  причин, установлюючи, що лише 

істотне порушення іншою стороною договору своїх зобов'язань 

або істотна зміна обставин може викликати такі наслідки, як зміна 

або припинення договору. 

По-друге, визначаються й критерії істотності порушення або 

істотності зміни обставин. Істотним є таке порушення стороною 

договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона 

значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при 

укладенні договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони 

змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони 

не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. 

По-третє, правом звертатися до суду з вимогою про зміну 

або розірвання договору наділена лише одна з його сторін, а не 

будь-хто інший [5]. 
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Розірвання договору може сполучатися з відповідальністю 

сторони за його невиконання або неналежне виконання (і, як 

правило, так буває, оскільки причиною для розірвання виступає 

заподіяння стороні істотної шкоди), але не обов'язково. Наприклад, 

відповідач може довести підстави для звільнення його від 

відповідальності, що тим не менш не вплине на задоволення 

вимоги про розірвання договору [2]. 

При цьому, доводити істотність зміни обставин має сторона, 

що заявила відповідно вимогу про зміну або розірвання договору. 

Також важливим є те, що зміна та розірвання договору діє 

лише на майбутнє, що принципово відрізняє їх від визнання 

правочину недійсним. Тому невірною є вимога про визнання 

договору недійсним і його розірвання, бо одне виключає інше. З 

того, що наслідки розірвання або зміни договору діють лише на 

майбутнє, випливає й те, що сторони не мають права вимагати 

повернення виконаного ними за зобов'язанням до моменту зміни 

або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження та опрацювання наукових джерел можна сформувати 

наступні висновки. 

Розірвання договору – це вольова дія (або акт), направлена 

на припинення частково або повністю невиконаного договору і 

тим самим - зобов’язань, які випливають з нього.  

Метою зазначеної дії або акту є припинення дії договору. 

Правове регулювання розірвання договорів за чинним ЦК 

України здійснюється шляхом визначення відповідних загальних 

норм та встановлення особливостей розірвання окремих видів 

договорів. При цьому допускається одностороння відмова від 

договору, якщо це встановлено договором або законом.  У разі 

відмови від договору у певній частині відбувається зміна умов 

договору, а у разі відмови у повному обсязі – розірвання договору. 
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Постановка проблеми. Останні події 2014 – 2017 рр., що 

розгортаються на теренах нашої держави, пов’язані із суттєвим 
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збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та 

громадському порядку і зумовлюють необхідність формування 

принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, 

прийняття системних різнопланових профілактичних заходів 

соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення 

правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів. 

Сучасний стан охорони громадського порядку та громадської 

безпеки не є досконалим і потребує обґрунтованого оновлення. 

Рівень забезпечення безпеки жителів міста від різного виду загроз 

життю, здоров’ю та майну потребує приведення до 

загальновизнаних стандартів безпеки, притаманних, зокрема, 

європейським країнам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою 

протиправної поведінки та правовими аспектами профілактики 

правопорушень займались такі науковці: А. Скрипник, Дж. Локк, 

С. Анісімова, Ж. Сартр, О. Тузов, І. Башкатов, Т. Перепелиця, К. 

Ігошев, В. Тюріна, М. Костецький, В. Кривуша, Ю. Антонян та ін. 

Серед вітчизняних вчених означеною проблемою займалися В. 

Оржеховська, О. Пилипенко, Є. Петухов, В. Татенко, Г. 

Пономаренко, О. Сєверов, В. Єрьоменко, Т. Федорченко, О. 

Ємець, Г. Кашкарьов, Н. Квітковська, М. Фіцула, І. Козубовська, 

Ю. Янченко та ін. 

Формулювання мети статті. Метою статті є створення 

проектної пропозиції щодо забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території міста Полтави з урахуванням 

цілісного системного підходу до розв’язання даної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Розроблений автором проект 

“Програма забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки на території міста Полтави” в рамках програмної ініціативи 

“Права людини та правосуддя” Міжнародного фонду 

“Відродження”, поданий на конкурс “Безпечна громада – спільний 

інтерес, спільна відповідальність”, спрямований на вирішення 

наступних проблем в житті суспільства [1]: 1) забезпечення 

ефективної реалізації державної політики на пріоритетному 

напрямі розвитку держави, а саме: у сфері профілактики 

правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, 
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спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних 

діянь, а також налагодження дієвої взаємодії органів державної 

влади, Полтавської міської ради та її виконавчого комітету, 

правоохоронних органів та громадськості; 2) сприяння 

підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів 

щодо захисту прав і свобод людини, стабільному соціально-

економічному розвитку міста, покращенню інвестиційного 

клімату; 3) створення системи соціальної профілактики 

правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до скоєння 

злочинів, здійснення профілактичної роботи з неблагополучними 

сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну 

діяльність; 4) підвищення рівня правопорядку, дорожньої 

дисципліни, забезпечення безпеки населення області,  

оперативного реагування на вчинені правопорушення; 5) 

запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії 

криміногенних факторів; 6) удосконалення форм і методів 

профілактики правопорушень у місцях масового перебування 

громадян (автовокзали, парки, сквери тощо), на автошляхах та у 

місцях концентрації ДТП; 7) поліпшення матеріально-технічного 

та наукового забезпечення заходів з профілактики правопорушень, 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 

території міста.  

Програма забезпечить підвищення: 1) рівня довіри населення 

до роботи правоохоронних органів; 2) ефективності діяльності 

правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини; 3) 

оперативне реагування на заяви та повідомлення про скоєні 

правопорушення; 3) залучення громадськості до проведення 

заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки;  4) здійснення роз’яснювальної роботи щодо неприйняття 

у суспільстві протиправних діянь як явища; 5) запобігання 

порушенням громадського порядку й ослабленню дії 

криміногенних факторів; 6) удосконалення форм і методів 

профілактики правопорушень та підвищення ефективності 

оперативно-розшукових заходів; 7) поліпшення соціально-

економічної та морально-психологічної ситуації в місті. 
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Метою проекту є підвищення рівня довіри населення до 

роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки на території міста Полтави 

шляхом здійснення заходів з профілактики правопорушень, 

протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили 

вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної 

ситуації на вулицях міста.  

Цільовою аудиторією проекту є – делінквенті підлітки, особи 

без певного місця проживання, особи з алко- та наркозалежністю, 

особи, які скоїли злочин або перебувають під слідством чи 

домашнім арештом, особи, які звільнилися з місць позбавлення 

волі, інші категорії громадян, які за своєю протиправною 

поведінкою належать до групи ризику та можуть вчинити злочин. 

Проект підтримано Відділом оборонної, мобілізаційної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого 

комітету Полтавської міської  ради, Шевченківським райвиконком 

м. Полтави, Шевченківським районним штабом Громадських 

формувань, громадськими формуваннями м. Полтави, депутатами 

Шевченківської районної ради та громадськістю, Полтавським 

відділом поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, 

про що наявні відповідні листи про співпрацю [2; 3]. 

План реалізації проекту передбачає 4 етапи: 

1 Етап. Організація забезпечення профілактики 

правопорушень. Завдання етапу – проведення моніторингу стану 

законності та правопорядку, суспільно-політичної ситуації в місті з 

урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної 

ситуації 

2 Етап. Проведення профілактичних та інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на  неприйняття у 

суспільстві протиправних діянь як явища, формування здорового 

способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та  

етнічної дискримінації, жорстокості та насильства, у тому числі 

серед дітей та молоді. Завдання етапу – співпраця з ЗМІ з 

поширення інформації щодо пріоритетності здорового способу 

життя, гуманних цінностей та поваги до старих, жінок та слабких, 

проведення виховних заходів та лекцій в школах та у ВНЗ, щодо 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

207 

 

профілактики злочинності та засобів запобігання їй, 

запровадження конкурсів серед молоді на тему: «Громадська 

безпека – запорука миру та спокою». 

3 Етап. Запобігання порушенням громадського порядку і 

ослаблення дії криміногенних факторів. Завдання етапу – 

поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності 

патрулювання, уведення додаткових маршрутів за рахунок 

збільшення кількості членів ГФ та громадськості, оперативного 

реагування на повідомлення про порушення громадського порядку 

та скоєння злочинів, а також зібрання доказів на місці події 

завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події 

працівників правоохоронних органів, різнопланові запобіжні 

заходи з унеможливлення скоєння злочинів на території міста, 

заохочення місцевих мешканців до створення “Території порядку” 

на місці їх проживання. 

4 Етап. Проведення  серед  населення роз’яснювальної 

роботи щодо участі  громадян в охороні громадського порядку, 

вжиття заходів із залученням громадян до охорони правопорядку в 

місті. Завдання етапу – організація та проведення ділових ігор, 

тренінгів та лекцій з метою навчання людей чинити опір 

потенційному злочинцю, вивчення навичок самооборони, 

розуміння психології протиправної поведінки, виготовлення та 

розміщення наочних агітаційно-профілактичних,  методичних,  

інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового 

перебування громадян, у громадському транспорті, інформування 

громадян щодо адміністративної та кримінальної відповідальності 

у разі протиправних дій та скоєного злочину та ін. 

Результатами реалізації проекту є короткострокові та 

довгострокові результати. Короткостроковими результатами є: 1) 

проведення належної правової та спеціальної підготовки членів 

громадських формувань, задіяних в охороні громадської безпеки 

на вулицях міста; 2) досягнення стабільності та зниження рівня 

злочинності, в першу чергу тяжкої та особливо тяжкої, що 

забезпечить послаблення суспільної напруги; 3) забезпечення 

належного рівня захисту прав, свобод і власності громадян, 

створення безпечних умов їх життя; 4) забезпечення  взаємодії з 
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питань охорони публічного порядку підрозділів поліції з 

громадськими формуваннями, громадськими активістами та 

мешканцями міста; 5) забезпечення сприяння на належному рівні 

та виконання вимог Закону України „Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону” та міської 

цільової Програми  боротьби зі злочинністю та профілактики 

правопорушень  на  2015-2020 рр. [3]; 5) активізувати взаємодію 

роботи дільничних інспекторів поліції та громадського 

формування щодо зміцнення правопорядку в місті; 6) залучення 

активних громадян та членів громадського формування до охорони 

вулиць міста, під час державних та релігійних свят, запобіганню 

адміністративним проступкам і злочинам; 7) інформування органів 

та підрозділів внутрішніх справ про вчиненні або ті, що готуються, 

злочини, місця зосередження злочинних угрупувань; 8) кількісне 

збільшення членів громадського формування за рахунок активних 

членів Полтавської громади, залучених до охорони громадського 

порядку на вулицях міста; 9) кількісне збільшення заходів, 

спрямованих на профілактику та протидію злочинності в місті 

задля захисту конституційних прав та свобод людини; 10) 

кількісне збільшення показників проведених бесід, попереджень та 

затримань правопорушників громадського спокою під час 

чергувань членів громадського формування та патрулювань на 

запланованих маршрутах спільно з працівниками поліції. 

Довгостроковими результатами реалізації проекту є: 1) 

зниження злочинності в місті, покращення довіри громадян до 

органів внутрішніх справ та місцевої влади; 2) налагоджена 

спільна взаємодія національна поліція – громадянин (член 

громадського формування); 3) нарощування зусиль органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів та 

громадськості у профілактиці правопорушень і розкритті скоєних 

злочинів, оперативному вжиттю заходів реагування на 

правопорушення, недопущення зрощування кримінальних 

структур в місті; 4) додержання прав і свобод людини і 

громадянина, захисту життя та здоров’я особи; 5) спрямування 

реалізації проекту на боротьбу зі злочинами проти особи, 

власності, злочинів скоєних в публічних місцях, в т.ч. на вулицях, 
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в парках, скверах з проявами цинізму,  жорстокості, 

приниженнями гідності людей, використанням неповнолітніх; 6) 

спільна діяльність з органами внутрішніх справ та місцевими 

органами влади та громадськістю у розробці, прийнятті та 

реалізації проектів, програм та планових заходів, спрямованих на 

боротьбу зі злочинністю та профілактику правопорушень. 

Висновки. Отже, проект “Програма забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки на території міста 

Полтави” спрямований на забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території м. Полтави шляхом здійснення 

заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності, 

усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних 

дій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ 

ШКОДИ ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ 

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

Постановка проблеми. Виникнення договору позички є 

результатом розвитку суспільства, яке культивує принципи 

добросовісності і добросусідства. У системі договорів з елементом 

безоплатності цей договір традиційно розглядається як 

самостійний тип договору, спрямований на перехід майна у 

користування, опосередковуючи переважно відносини, що 

складаються за участю фізичних осіб з метою задоволення їх 

побутових потреб. Однак тенденції сьогодення обумовили 

доцільність широкого застосування договору позички і у 

відносинах між юридичними особами, що тягне за собою 

наповнення цієї договірної конструкції новим змістом, 

породжуючи чимало важливих теоретичних і прикладних питань, 

які все ще залишаються або дискусійними, або малодослідженими 

у вітчизняній науці цивільного права. 

Система договірного права України досить розгалужена. 

Цивільний кодекс України містить договори про передачу майна у 

власність (купівля-продаж, дарування, поставка), про виконання  

робіт (побутовий підряд на капітальне будівництво, договір 

аудиту), про надання послуг (перевезення, комісії, схову), 

договори про спільну діяльність (установчий договір, про науково 

технічне співробітництво), про передачу результатів творчої 

діяльності (авторські, ліцензійні договори тощо). Серед цієї групи 

договорів окреме місце відводиться договорам про передачу майна 

в тимчасове користування, зокрема, договору позички (договору 
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безоплатного користування майном). Досліджуючи юридичну 

природу договору позички, слід, перш за все, визначити 

особливості предмета такого договору. Адже, характеристика 

предмета договору позички впливає на визначення змісту 

останнього, а також на властивості його сторін. 

Метою та завданнями даної статті є дослідження 

предмета договору позички, виокремлення його особливостей, 

шляхом визначення юридичної природи даного договору та 

проведення аналізу властивих йому ознак. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-

теоретичні питання договору позички розкриті у працях таких 

науковців як: М. І.Брагінський, В.В. Вітрянський, О.Я. Гончаренко, 

О.В. Дзера, О.В. Кривенда, Н.С. Кузнєцова, С.М. Лепех, Ю.Л. Світ 

та інші. 

Вихідними стали наукові розробки таких вчених, як А. Н. 

Баринов, М. Бартошек, О. В. Дзера,  Н. Д. Єгоров, Н. С. Кузнєцова, 

В. В. Луць, К. П. Побєдоносцев, Е. О. Харитонов та ін.  

Відмічаючи значення проведених досліджень,  які не 

втратили наукової цінності і представляють значний інтерес,  у той 

же час, на сучасному етапі розвитку договірних відносин деякі 

положення і висновки,  розроблені вченими - правознавцями, 

потребують переоцінки і подальшого розвитку як у теоретичному, 

так і у практичному відношенні. 

Результати досліджень. Важливе місце в системі 

безоплатних цивільно-правових договорів відводиться договору 

позички. У побутових відносинах між фізичними особами 

(наприклад, надання у користування однією особою іншій 

транспортного засобу), у сфері задоволення культурних потреб 

фізичних осіб (приміром надання бібліотеками книжок своїм 

читачам), як форма спонсорських відносин (надання 

підприємством будівлі державному навчальному закладу для 

тимчасового користування) договір позички набуває широкого 

застосування. 

Перші радянські цивільні кодекси РРФСР від 31 жовтня 

1922 року та УСРР від 16 грудня 1922 року не містили норм про 

договір позички. У статтях цих кодексів використовувалась 
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категорія позичкової операції. Проте до договору позички вони не 

мали ніякого відношення. К.Г.Замятіна пояснювала, що терміном 

"позичка", на той час, характеризувалися кредитні відносини або 

відносини позики [3, с.18]. 

Цивільний кодекс України вдосконалив й правові норми,  

що регулюють відносини,  які виникають з договору позички,  

адже у ЦК УРСР договір позички трактувався договором 

безоплатного користування майном [8, с.71]. 

 За договором зберігання одна сторона (зберігач)  

зобов’язується зберігати річ,  яка передана їй другою стороною 

(поклажодавцем),  і повернути її поклажодавцеві у схоронності 

[2, ч.1, ст.936]. 

Цивільний кодекс України вдосконалив й правові норми,  

що регулюють відносини,  які виникають з договору позички,  

адже у ЦК УРСР договір позички трактувався договором 

безоплатного користування майном. 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) 

зобов’язується зберігати річ,  яка передана їй другою стороною 

(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.  

За договором позички одна сторона (позичкодавець) 

безоплатно передає або зобов’ язується передати другій стороні 

(користувачеві) річ для користування протягом встановленого 

строку  

Предметом договору позички є індивідуально визначені, 

незамінні,  неспоживні, рухомі та нерухомі речі ( за винятком тих, 

для яких передбачено спеціальне правове регулювання) [10 с.98]. 

Предметом договору зберігання є,  як правило, рухомі, 

неспоживні речі, визначені індивідуальними ознаками,  які не 

переходять у власність зберігача.  І лише в окремих випадках на 

зберігання можуть передаватися речі з родовими ознаками [2]. 

Мається на увазі ст. 941 ЦК України,  відповідно до якої за 

згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі одного роду 

та однієї якості, які передані на зберігання. Проте, такої згоди 

поклажодавець може і не надати, якщо він зацікавлений у 

поверненні саме тих речей з родовими ознаками, які передані на 

зберігання. У багатьох випадках необхідність у змішуванні речей 
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одного роду та однієї якості обумовлюється об’єктивними 

обставинами, які не дозволяють зберігачеві забезпечити їх окреме 

зберігання (наприклад, в силу технічної неможливості останнього). 

Така ситуація можлива при зберіганні зерна на зерносховищах,  

нафти та нафтопродуктів на нафтобазах тощо [5, с.452]. 

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися 

належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦКУ, 

інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог 

і умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, 

що звичайно ставляться. Цивільні відносини можуть регулюватися 

звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило 

поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, 

але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може 

бути зафіксований у відповідному документі. Фіксація певних 

правил поведінки в документі сама по собі не є доказом того, що ці 

правила є звичаєм. Звичай, що суперечить договору або актам 

цивільного законодавства, у цивільних відносинах не 

застосовується. 

За правилом статті 1049 Цивільного кодексу України у разі, 

якщо строк повернення позики не встановлений або цей строк 

визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути 

повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня 

пред'явлення позикодавцем вимоги про це. Краще це робити у 

письмовому вигляді. Відповідно до ч.1 ст.631 Цивільного кодексу 

України строком договору є час, протягом якого сторони можуть 

здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до 

договору. Необхідно пам’ятати, що у разі невиконання 

позичальником обов'язків, встановлених договором позики, щодо 

забезпечення повернення позики, а також у разі втрати 

забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за 

обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, 

позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового 

повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно 

до статті 1048 ЦКУ, якщо інше не встановлено договором 

[11, с.66]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page10
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Частина 2 ст. 625 ЦКУ вказує що: боржник, який 

прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу 

кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 

три відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір 

процентів не встановлений договором або законом. Але потрібно 

враховувати таку деталь: "Оскільки індекс інфляції (індекс 

споживчих цін) - це показник, що характеризує динаміку 

загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для 

невиробничого споживання, а ціни в Україні встановлюються в 

національній валюті гривні, то норми ч. 2 ст. 625 ЦК України щодо 

сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 

поширюються лише на випадки прострочення виконання 

грошового зобов'язання, яке визначене договором у гривні, а не в 

іноземній валюті [14, с.76]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можно зробити 

висновок, що договір позички належить до цивільно-правових 

договорів, спрямованих на тимчасове передання майна в 

користування. Є казуальним, безоплатним, строковим, а також 

залежно від конкретних умов - реальним, консенсуальним або 

формальним. Договір позички може бути таким: синалагматичним, 

якщо він укладений за моделлю консенсуального договору або 

формального договору без попереднього передання речі в 

користування. Одностороннім - у випадку, коли він укладається за 

моделлю реального або формального з переданням речі в 

користування до моменту досягнення згоди контрагентів у 

встановленій формі. 

Договір позички істотно відрізняється від подібних 

правових інститутів що доводить правильність виокремлення 

норм, які його регулюють в окрему главу ЦК України. При цьому 

безоплатність є конститутивною ознакою договору позички , яка, 

серед інших, стала підставою для виділення його як самостійного 

виду договорів, спрямованих на передання майна в користування. 

Саме тому вона не повинна обумовлюватись сторонами, оскільки 

витікає з самої природи договору. З огляду на це, доцільним є 

виняток ч.2 ст.827 ЦК України. Крім того, ефективне правове 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page10
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регулювання відносин з безоплатної передачі речей у тимчасове 

користування вимагає вдосконалення низки норм глави 60 ЦК 

України, що потребує подальших наукових досліджень у напрямі 

розробки безспірних моделей правового регулювання договору 

позички. 
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ДОСВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ЗАХИСТУ 

ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

Постановка проблеми. Люди з інвалідністю залишаються 

однією з найізольованіших груп у у будь-якому суспільстві. Вони 

зазвичай лишаються останніми у черзі на дотримання своїх прав, 

як людини так і громадянина, їм відмовляють у можливостях, які б 

дозволили реалізувати свої права, як і будь-яким іншим 
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громадянам нашої країни. У більшості випадків вони змушені 

лише апелювати до гуманізму, толерантності, доброти та 

милосердя з боку оточуючих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми людей 

з інвалідністю розглядали такі вітчизняні вчені, як: А.О. Агабабян, 

В. Бондарь, О. Дікова-Фаворська, О.В. Кобзар, А.А. Колупаєва, 

В.О. Кулєш, Ю.М. Найда, М. Николаєв, С.В. Пасічніченко, М. 

Сварник, Н.З. Софій, Г.М. Уманець, М.Є. Чайковський та ін. 

Формулювання мети статті. Метою даної публікації є 

представлення фактичного досвіду діяльності громадських 

організацій із захисту прав людей з інвалідністю в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Люди з інвалідністю зазнають 

дискримінації, включаючи доступ до правосуддя, участі у 

політичному та громадському житті;, освіти, працевлаштування, 

свободи від тортур, експлуатації та насильства, а також свободи 

пересування [1; 2]. У більшості випадків низька правова просвіта 

цієї категорії населення унеможливлює їх самостійний захист, 

щодо бездіяльності органів державної влади, посадових та 

службових осіб, та змушує об’єднуватись у громадські організації 

задля захисту своїх прав та інтересів.  

В Україні нині налічується близько 28 тисяч громадських 

об’єднань, з них понад 5 тисяч організацій зосереджують свою 

діяльність на проблемах інвалідів. Найбільша їх кількість діє у м. 

Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській областях. 

Функціональне спрямування громадських організацій інвалідів 

об'єднує їх відповідно до певних критеріїв: нозології інвалідів 

(Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів "Спілка 

онкоінвалідів", Всеукраїнська громадська організація інвалідів з 

психічними розладами, Всеукраїнське об'єднання хворих на 

м'язову дистрофію "ЕКВ", Українське товариство глухих, 

Українське товариство сліпих); вікові, статеві, професійні ознаки 

членів організацій (Всеукраїнська громадська організація сту-

дентів-інвалідів "Гаудеамус", Громадська організація жінок 

інвалідів "Донна", Федерація організацій інвалідів з дитинства та 

батьків дітей - інвалідів України, Спілка шахтарів - інвалідів 

України); масштаби, конкретні цілі, сфери діяльності [3]. 
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Вперше в СРСР на території України на зборах, які відбулися 

3-5 жовтня 1990 року в Одесі, представники від 25 міських та 

обласних організацій інвалідів України прийняли рішення: 

вважати збори Установчою конференцією та заснувати ор-

ганізацію з назвою – Союз організацій інвалідів України (СОІУ). 

Першим Головою СОІУ став Комаров М.Й., а його штаб-квартира 

спочатку була розташована в Одесі. 

Метою діяльності ВОІ СОІУ є: задоволення та захист 

законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних 

інтересів своїх членів. 

Основними завданнями ВОІ СОІУ є: 

1) сприяння створенню інвалідам рівних з іншими 

громадянами України можливостей для участі у всіх сферах 

суспільного життя (інтеграція інвалідів у суспільство); 

2) сприяння формуванню державної соціально-

орієнтованої економіки та участь у створенні ефективних 

механізмів соціального захисту інвалідів; 

3) сприяння в організації наукових досліджень з 

проблематики інвалідів та участь в них; 

4) сприяння створенню умов для безперешкодного доступу 

інвалідів до соціальної інфраструктури; 

5) співпраця з органами державної влади у вирішенні 

питань соціального захисту і реабілітації інвалідів; 

6) сприяння інвалідам у розвитку творчих здібностей, 

заняттях фізичною культурою та спортом. 

Напрямками діяльності ВОІ СОІУ з метою виконання 

статутних завдань в установленому законом порядку є: 

1) взаємодія з органами представницької і виконавчої 

влади при вирішенні проблем інвалідів, співробітництво із 

суспільними об'єднаннями, що діють в інтересах інвалідів; 

2) участь у розробці законодавчих та інших нормативних 

актів, пов'язаних із соціальним захистом інвалідів шляхом 

внесення пропозицій до органів влади; 

3) розробка та реалізація власних і спільних з іншими 

структурами та організаціями програм з медичної, професійної і 

соціальної реабілітації інвалідів, а також благодійних програм, 
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створення відповідних закладів, установ, що не суперечать 

чинному законодавству України; 

4) сприяння інвалідам у реалізації їхніх прав та 

використанні пільг, встановлених чинним законодавством в 

одержанні медичної допомоги, працевлаштуванні, поліпшенні 

матеріальних, житлових і побутових умов життя; 

5) участь у формуванні позитивного відношення 

суспільства до інвалідів, інформування суспільства про становище 

інвалідів в Україні; 

6) організація та проведення конференцій, семінарів, 

«круглів столів» з проблем інвалідів, творчих конкурсів, 

фестивалів та спортивних заходів; 

7) залучення інвалідів у члени ВОІ СОІУ та пропаганда її 

діяльності; 

8) створення осередків ВОІ СОІУ по території України; 

9) розвиток міжнародних контактів і зв'язків ВОІ СОІУ з 

аналогічними іноземними організаціями; 

10) здійснення господарської діяльності шляхом заснування 

госпрозрахункових підприємств, установ із статусом юридичної 

особи для виконання Статутних завдань і Програми дій ВОІ СОІУ. 

Полтавський обласний осередок інвалідів (ПООІ) був 

заснований 17 січня 1999 року, 13 березня 2000 року він був 

легалізований, працює як структурний підрозділ Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Робота 

організації присвячена сприянню досягненню інвалідами рівних з 

іншими громадянами України можливостей для участі у всіх 

сферах суспільного життя, задоволенню та захисту законних 

соціальних, економічних, вікових та інших інтересів її членів.  

Організація поєднала 5783 інваліди різних нозологій, які 

зареєстровані в підпорядкованих Кременчуцькому, Диканьському, 

Полтавському, Лубенському, Гадяцькому, Машівському, 

Чорнухінському, Ново-Санжарському, Зіньківському, 

Кобеляцькому, Пирятинському, Лохвицькому, Карлівському, 

Оржицькому, Хорольському, Котелевському, Шишацькому, 

Семенівському, Миргородському, районних осередках інвалідів 

Полтавської  області. Крім цього, ПООІ у своєму складі має 
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обласних колективних та індивідуальних членів організації з міста 

Полтава. Зараз створюється потужна мережа організацій на новій 

законодавчій базі, яка більш ефективно займатиметься вирішенням 

різних життєвих проблем, що виникають перед інвалідами. 

Головою даної організації є Чумак Сергій Андрійович, 

інвалід І групи Збройних Сил, який 25 років займає керівні посади 

в громадських організаціях інвалідів. За його безпосередньої 

участі в області створено 25 організацій, що займаються захистом 

прав людей з обмеженими фізичними можливостями в різних 

сферах. Він постійно працює над втіленням програм, що 

пробуджують ініціативу інвалідів і змушують їх займати активну 

життєву позицію. В організації постійно працює безкоштовна 

юридична консультація, проводяться психологічні консультації, 

тренінги з практикуючим психологом.  

У роботі також приділяється велика увага інформуванню 

суспільства про становище людей з обмеженими можливостями 

через всеукраїнську передплатну газету "Сила духу", що 

допомагає підняти соціальний статус як організацій інвалідів, так і 

самих інвалідів. Обізнаності людей з обмеженими можливостями в 

законодавчій, правовій галузях сприяє  не тільки те, що організація 

випускає свою газету, а ще й те, що дана організація має 

можливість публікації своїх матеріалів в інших ЗМІ та на 

телебаченні. Організація має змогу поширювати інформацію про 

результати роботи та висвітлення  заходів обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів (фестивалі, спартакіади, 

конкурси, концерти, круглі столи серед голів організацій, літні 

табори, організація відпочинку та реабілітаційних заходів тощо). 

Висновки. Таким чином, діяльність громадських організацій 

із захисту прав людей з інвалідністю в Україні, які мають 

багаторічний досвід існування, поширена в усіх регіонах країни та 

допомагає вирішувати багато різних питань з допомоги таким 

людям. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ СУДОВОГО 

РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 
 

Постановка проблеми. Коли знову в нашій країні 

запроваджується реформа судової влади, знову стає затребуваним 

звернення до фундаментальних концептів,одним із  таких 

концептів є право на справедливий судовий розгляд. Важко 

переоцінити значення цього права, воно стало ознакою 

демократичних і правових держав, домінантою розвитку 

європейської судової системи.   
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Європейський суд неодноразово заявляв про особливо 

важливе місце, що займає в демократичному суспільстві право на 

справедливий судовий розгляд. Варто зазначити, що численні 

скарги, що надходять до Європейського суду з прав людини, часто 

пов'язані саме з порушенням ст. 6 Конвенції яка гарантує право на 

справедливий судовий розгляд. Це пояснюється, зокрема, й тим, 

що скарги на порушення інших статей Конвенції часто виникають 

внаслідок порушення вимог до справедливого правосуддя. 

Актуальність теми.Вочевидь що у сучасному українському 

суспільстві є унікальна можливість побудови такої судової 

системи, котра забезпечить доступність та справедливість 

правосуддя, високу якість судових процедур та виконання судових 

рішень. Створення такої системи неможливо без належного 

наукового обґрунтування, необхідних реформ та багатоаспектного 

аналізу умов їх проведення, найбільш оптимальних та ефективних 

засобів і методів вирішення недоліків та протиріч, що склалися, 

формування адекватної змінам в суспільстві юридичної практики. 

Для цивілістичної процесуальної науки як системи знань, що 

визначає форму, принципи, задачі судової діяльності – це, 

передовсім, можливість нових зрізів дослідження. Одним із 

напрямків наукового пошуку у такому контексті є проблема 

забезпечення справедливості судового розгляду цивільних справ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблема,в 

силу своєї актуальності, звісно, не є абсолютно новою для 

вітчизняного дослідника. В публікаціях вчених-процесуалістів Т.Г. 

Святоцького. С Ф. Захарченка. О.В. Карплюка, В. Д. Андрійця,  

Н. Л. Бондаренко-Зелінської, Ю. В. Білоусова, С. С. Бичкової, 

В. І. Бобрика, М.О. Ентін, О. О. Грабовської, К. В. Гусарова, 

О. В. Дем’янової, О. С. Захарової, О. О. Кармази, В. В. Комарова, 

В. М. Коссака, Н. Ю. Сакара, С. Ф. Афанасьєва, відобразилися 

дослідження сутності нормативної моделі цивільного судочинства, 

тенденції її розвитку, загальне і відмінне в правовому регулюванні 

цивільної процесуальної діяльності в Україні та зарубіжних 

державах, проблеми і недоліки національного цивільного 

процесуального законодавства. 
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Формулювання мети статті.  Метою дослідження є аналіз 

теоретичних положень щодо справедливого судового розгляду 

цивільних справ, конструювання на основі сформульованих 

наукових положень оптимального механізму його забезпечення в 

цивільному судочинстві, а також практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення цивільного процесуального законодавства. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: 

– визначити існуючі підходи до розуміння поняття 

«справедливий судовий розгляд», що сформувались у практиці 

Європейського суду з прав людини; 

– розглянути сутність поняття справедливості судочинства 

як однієї із основоположних функцій суду; 

– проаналізувати напрями розвитку і вдосконалення 

механізму забезпечення справедливості судового розгляду 

цивільних справ на стадіях цивільного процесу; 

– сформулювати пропозиції і рекомендації щодо 

вдосконалення цивільного процесуального законодавства і 

практики його застосування. 

Виклад основного матеріалу. Одним із головних 

нормативно правових актів є Європейська конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, яка у ст. 6 гарантує право 

на справедливий судовий розгляд. Згідно з її положеннями кожен 

при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов'язків або 

при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального 

обвинувачення, висунутого проти нього, має право на 

справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Судове 

рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть не 

допускатися в зал засідань протягом усього судового розгляду або 

якоїсь його частини в інтересах збереження моралі, громадського 

порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, 

якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 

приватного життя сторін чи в разі крайньої необхідності, якщо, на 

думку суду, в особливих випадках публічність розгляду може 

зашкодити інтересам правосуддя [4]. 
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Дослідження історії становлення поняття справедливості 

актуалізує звернення до положень, які характеризують сучасне 

уявлення про справедливе цивільне судочинство. В цьому завданні 

орієнтиром є практика Європейського суду з прав людини (далі – 

Європейський суд, Суд, ЄСПЛ), в якій вимога справедливості 

судочинства отримала найбільш досконале на сьогоднішній день 

втілення. Зауважимо, що сучасний етап вітчизняного 

державотворення характеризується приведенням національного 

законодавства до європейського рівня, що викликає необхідність 

імплементації міжнародних та європейських здобутків для 

формування та функціонування судової системи України.  

Сучасне правосуддя України потребує значної уваги з огляду 

на низьку ефективність, невідповідність світовим стандартам. 

Адже відповідно до Щорічного звіту про результати діяльності 

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини, відповідно до щорічного звіту,  станом на 31 грудня 2016 

року у Європейському суді перебувало загалом 79 750 справ проти 

держав – сторін Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, з яких 18 150 – проти України, що 

становить 22,8 % від загальної кількості справ і Україна займає 

перше місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді в 

Європейському суді. Серед основних проблем в цивільному 

правосудді, які призводять до констатації Європейським судом 

порушень Україною положень Конвенції, є: тривалий розгляд 

справ судами та недоліки судової практики, що призводять до 

порушення права особи на справедливий судовий розгляд. А тому 

на сьогодні питання справедливості судового розгляду набуває 

підвищеної актуальності та викликає бурхливу полеміку в 

наукових колах [5; 8]. 

М. Ентін виділяє наступні основні елементи права на 

справедливий розгляд цивільної справи:  

- органічні елементи, які забезпечують ефективне 

користування цим правом і його реалізацію (право на доступ до 

правосуддя та право на виконання судових рішень);  

- інституційні елементи, що утворюють критерії, яким мають 

відповідати суди загальної юрисдикції в цілому і кожний судовий 
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орган окремо (створення суду і формування його складу на 

підставі закону, достатня тривалість повноважень суддів і їх 

незмінність протягом строку їх повноважень, незалежність і 

неупередженість суддів, тощо);  

- процесуальні елементи, які забезпечують реальну участь 

осіб у процесі, змагальність процесу, рівність сторін на всіх 

стадіях судового розгляду і розумні строки розгляду справи;  

- спеціальні елементи, що є додатковими гарантіями для 

цивільного процесу (право на правову допомогу, право на 

перекладача та ін.) [6]. 

Вчені-правники здійснюючи дослідження даного питання 

розробляють нові доктринальні положення, які б, будучи законом, 

забезпечили б належну реалізацію права доступу до суду. 

Наприклад, Н. Ю. Сакарою обґрунтована концепція «моделі 

справедливого судочинства» як певної системи, що оптимально 

відображає доступність правосуддя, для якої притаманні такі 

ознаки:  

- доступ до тієї чи іншої судової інстанції повинен бути не 

лише формально проголошеним, а й реально існуючим; 

- правосуддя за своєю сутністю повинно відповідати 

вимогам справедливості та забезпечувати ефективне поновлення в 

правах; 

- судочинство має бути побудованим на засадах 

«послабленої» змагальності; 

у судочинстві як формі реалізації судової влади і правосуддя 

повинні гармонійно поєднуватися публічні та приватноправові 

засади. 

Зважаючи на викладене ми можемо зробити висновок, 

незалежність та безсторонність суду є невід'ємними елементами 

права на справедливий судовий розгляд. Слушною є  думка одного 

з вчених, якого можна підтримати , що суддя не може мати 

інтересів при відправленні правосуддя окрім одного – 

постановлення справедливого і законного рішення[7; 8]. 

Висновки. Практика Європейського суду з прав люди 

представляє собою результат невпинного пошуку оптимальних 

правових регуляторів у сучасному суспільстві, що 
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характеризується високим динамізмом, потужними конфліктами 

інтересів, сучасними викликами та прихованими ризиками. 

Практика Європейського суду з прав людини, в контексті 

дослідження справедливості, представляє подвійну користь: з 

одного боку - суд у своїй діяльності безпосередньо впроваджує ті 

ідеї, які визнаються справедливими найбільш розвинутою, 

демократичною частиною сучасного європейського суспільства, з 

іншого – Європейський суд з прав людини стає арбітром не між 

сторонами, як суд у національному цивільному судочинстві, а між 

стороною та державою як творцем та виконавцем правових 

приписів.  

Сприймаючи практику Європейського суду з прав людини як 

практично діючий механізм реалізації вимоги справедливості в 

судочинстві та аналізуючи зміст відповідних рішень, ми 

приходимо до висновку, що в процесуальній площині вимога 

справедливості судочинства втілюється в наступних положеннях: 

- доступність судочинства; 

- виконання судових рішень; 

- мотивація судових актів; 

- розумні строки розгляду; 

- незалежність і безсторонність суддів. 

Забезпечення справедливості передбачає ряд заходів та 

способів її забезпечення, серед яких процесуальне законодавство 

та судова діяльність – є лише одною із складових. Процесуальні 

норми та їх реалізація не в змозі повністю охопити та забезпечити 

впровадження справедливості у життя.  

Покладення на суд обов’язку забезпечення справедливості в 

судочинстві вимагає наділення суду відповідними 

повноваженнями, необхідними та достатніми для того, щоб воля 

на розгляд та вирішення справи у відповідності до міжнародних 

стандартів, нормативних положень, суспільних уявлень про 

справедливість була визначальною та не могла бути викривлена 

внаслідок ситуативних чинників – більших можливостей однієї із 

сторін, ситуативної змови окремих учасників, правової 

необізнаності суб’єктів тощо. На сьогодні закріплення в статті 

ЦПК завдання справедливого розгляду і вирішення справ не 
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продовжується в процесуальних механізмах з огляду на вельми 

обмежені повноваження суду, зокрема, в частині ініціативи у 

збиранні доказів. 

Судочинство лише в тому випадку виконує свої функції в 

державі, коли є справедливим. Високий рівень імперативності, 

неможливість виключень, безпосередній зв’язок із морально-

етичними якостями знаходять своє відображення в тлумаченні 

засади справедливості в практиці Європейського суду з прав 

людини, що формує цілісне розуміння справедливості як над 

правової цінності загального характеру. 
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ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК СКЛАДОВА 

ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ОСОБИ 

 

Вступ. Виконання рішення – заключний етап юрисдикційної 

діяльності. Без реалізації цієї стадії (етапу) юрисдикційної 

(правозахисної діяльності) втрачається сенс попередньої 

діяльності суду та інших органів (осіб), які уповноважені на 

здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних, 

юридичних осіб, територіальних громад та держави. 

Виконанням рішень суду та інших юрисдикційних органів 

завершується процес захисту суб’єктивних майнових та особистих 

немайнових прав громадян та юридичних осіб шляхом їх 

фактичної реалізації у спосіб та порядок, визначений 

Конституцією та законами України, відповідними підставами 

виконання [1]. 

Цивільне судочинство розвивається у певній послідовності, 

за стадіями, при цьому стадію цивільного процесу розглядають як 

сукупність процесуальних дій по конкретній справі, спрямованих 

на певну процесуальну мету, яка характеризується своїм 

специфічним змістом, колом суб’єктів процесуальної діяльності, 

особливим процесуально-документальним оформленням [5]. 
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Окремі аспекти проблеми визначення поняття виконання 

судових рішень як складової захисту цивільних прав особи 

розглядали такі науковці, як: І. А. Балюк, С.В. Васильєв, В.В. 

Комаров, Є.І. Фурса, М.Й. Штефан. 

У даній статті досліджується процедура виконання рішень 

як стадія процесу захисту прав фізичних та юридичних осіб. 

Актуальність даної статті  полягає в тому, що виконання 

судових рішень як складова захисту цивільних прав особи є одним 

з надзвичайно складних соціальних явищ. Без ґрунтовних знань 

про особливості виконання рішень як явища, що має свою власну 

цінність неможливо сформувати ефективні механізми втілення в 

життя положень нормативно-правових актів та забезпечити 

реальне функціонування принципу верховенства права. 

Результати дослідження. Виконання рішення суду чи 

судового наказу в цивільній справі здійснюється відповідно до 

статей 367-389 Цивільного процесуального кодексу [2], Закону 

«Про виконавче провадження»[3] та інших правових актів. 

Стадія виконання судових рішень цілком відповідає ознакам 

стадії цивільного процесу, а виконавче провадження є окремою 

стадією цивільного процесу, адже застосування матеріального 

права до спірних відносин з метою усунення порушення прав та 

інтересів особи ще не означає сам захист цих прав та інтересів [5]. 

У традиційному розумінні одним із учасників цивільних 

правовідносин завжди виступає суд, відповідно не всі 

правовідносини, зокрема правовідносини виконавця рішень із 

боржником та стягувачем, а отже і процесуальні дії, які 

вчиняються на цій стадії, науковці розглядають як вчинені в межах 

цивільного процесу. При цьому слід врахувати, що виконання 

судових рішень, попри загальну єдність із процесом захисту прав 

особи в суді, в значній мірі є самостійним процесом, в якому 

правовий статус учасників (навіть і назви учасників) є відмінним 

від їх правового статусу в цивільному процесі, хоча загальна мета - 

захист права особи залишається незмінною  

Пропонується наступна класифікація підстадій стадії 

виконання рішення: 

- звернення рішення до виконання (суду або іншого органу); 
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- початок процесу виконання рішення; 

 - добровільне виконання рішення; 

- підготовка до примусового виконання; 

- примусове виконання рішення; 

- контроль за належністю виконання (в тому числі й 

оскарження); 

 - закінчення процесу виконання рішення, при цьому окремі 

підстадії можуть бути факультативними [4]. 

Метою такої підстадії як звернення рішення до виконання 

має стати належна підготовка необхідних матеріалів для звернення 

до органів виконання рішення. Серед процесуальних дій на цій 

підстадії слід виділити отримання виконавчого листа або судового 

наказу, а також отримання дозволу суду на примусове виконання 

рішення, за необхідності (наприклад, примусове виконання 

рішення третейського суду). Підстадія початок процесу виконання 

рішення за змістом аналогічна стадії відкриття виконавчого 

провадження у традиційному розумінні, розпочинається із 

моменту звернення стягувача до органу виконання рішення і 

закінчується винесенням постанови про відкриття відповідного 

виконавчого провадження. Підстадія добровільного виконання 

рішення може бути факультативною, не застосовуватись при 

негайному виконанні або при конфіскації, однак є дуже важливою 

в процесі виконання рішення для традиційного виконавчого 

провадження, оскільки дозволяє отримати результат з економією 

ресурсів. 

Метою підстадії контроль за належністю виконання є 

вчинення відповідним відділом управління юстиції перевірки в 

порядку нагляду правильності вчинення процесуальних дій 

виконавцем рішення [6]. 

За невиконання законних вимог державного виконавця винні 

особи несуть адміністративну відповідальність. За умисне 

невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, 

постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання 

їхньому виконанню винні особи можуть притягатися до 

кримінальної відповідальності. 
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Висновки. Метою цивільного процесу є встановлення 

взаємовідносин сторін, винесення і виконання законного та 

обґрунтованого рішення з цивільно - правового спору. Тому 

цивільне процесуальне провадження охоплює всі питання, 

пов’язані як з розглядом, вирішенням цивільно-правових спорів, 

так і з виконанням рішень судів. 

Вступивши в законну силу, рішення суду у цивільній справі 

набувають якості обов’язковості і виконавчості, внаслідок чого 

сторони зобов’язані діяти згідно з приписом рішення. 

Виконання рішення суду є завершальною і важливою 

стадією цивільного процесу. Реальний захист відновлення 

порушених суб’єктивних прав суб’єкта цивільних правовідносин 

можуть бути забезпечені лише тоді, коли боржник добровільно 

підкоряється рішенню суду або буде примушений до цього 

компетентними органами, коли буде виконане рішення суду.  

Кожне рішення суду повинно бути виконане у 

встановленому законодавством порядку, тобто реалізоване для 

досягнення тієї мети, про яку дбала зацікавлена організація, коли 

зверталася до суду. В іншому випадку звернення до цього органу 

виявилося б непотрібними витратами коштів, сил, часу сторін і 

суду, оскільки захист прав є не що інше, як його реальне, в 

необхідних випадках - примусове здійснення.  

Тому, в рамках цивільного процесу регулюються і 

здійснюються не тільки правовідносини по розгляду й вирішенню 

цивільних справ, але й по виконанню прийнятих рішень. 
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ПЕТ-ТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ 

СФЕРІ 

 

Вступ. Кожен, у кого є домашні улюбленці, знає, що тварини 

роблять нас щасливими. Але все більше наукових досліджень 

доводять, що домашні улюбленці можуть робити нас ще і 

здоровими. 

Пет-терапія – метод лікування пацієнтів за допомогою 

домашніх тварин (собак, коней, дельфінів, кроликів, кішок, птахів 

та інших). Досвід проведення терапії з використанням тварин 

доводить ефективність в роботі з широким діапазоном соціальних і 

психологічних проблем. У сучасній науковій літературі 

відзначаються здобутки пет-терапії в соціальній адаптації дітей з 

вадами розвитку і відхиленнями в поведінці, у роботі з клієнтами, 

хворими на ДЦП, синдром Дауна, аутизм, шизофренію та ін. [7]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія пет-

терапії походить з 1796 року, коли в англійському графстві 

Йоркшир була заснована лікарня для душевнохворих «Ретрит». 

Засновник лікарні Вільям Тьюк та його сподвижники замінили 

традиційний на той час метод лікування психічнохворих (за 

допомогою гамівних сорочок і ліків) на християнські принципи 

співчуття, любові, розуміння і довіри. У лікуванні стали 

застосовувати собак. Згодом лікарі відзначали позитивний вплив 
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тварин на хворих, оскільки у них знизилася агресія і частота 

нападів. 

Також американський дитячий психіатр Борис Левінсон 

помітив, як його маленькі пацієнти позитивно реагували на його 

собаку, який знаходився в приймальні під час сеансу лікування, 

згодом запропонував використовувати цих тварин для лікування 

психічних розладів. Він вперше вжив в 1969 році термін «pet-

терапія» [4]. 

Однією з перших терапевтичний ефект від перебування у 

палаті хворої людини собаки помітила Елайна Сміт, коли 

працювала у лікарні в Англії. Тоді в неї виникла ідея 

використовувати собак, яких спеціально навчають, для підтримки 

та розради пацієнтів. Першими собаками-терапевтами стали кілька 

німецьких вівчарок та колі. Пізніше була створена Міжнародна 

організація терапії тваринами (Pet Therahy International), яка 

займається пропагандою пет-терапії, навчанням собак, вирішенням 

юридичних питань, питань страхування собак та їх власників тощо. 

На думку Міжнародної організації терапії за допомогою тварин 

сама поява собаки у лікарняній палаті вносить пожвавлення у 

стерильну буденність, пожвавлює розмови, пом’якшує серця. 

Люди здатні відволікатися від важких дум та болі, коли погла-

джують блискучу собачу шерсть, відчувають тепло дружніх лап 

[6]. 

У даний час дослідники [2; 5; 7] виділяють наступні 

напрямки використання пет-терапії в роботі з клієнтами. 

По-перше, це допомога в нормалізації стану людини в 

кризовій ситуації – людина опиняючись в стресовій ситуації, 

наприклад у зв’язку з втратою близьких відчуває нестачу в 

соціальній і психологічній підтримці. Тварини мають унікальну 

здатність нормалізувати, навіть складну стресову ситуацію. При 

взаємодії з людиною вони можуть ненав’язливо підтримати, а в 

деяких випадках є єдиною істотою здатною дійсно ефективно 

надати таку допомогу. 

По-друге, допомога в процесі соціалізації і поліпшення 

соціальної взаємодії – тварини стимулюють людину до 

спілкування і часто їх присутність може стати приводом для 
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бесіди, полегшують взаємодію з незнайомими людьми, 

пробуджують інтерес у співрозмовника, допомагають встановити 

довіру. 

Наступний напрям – допомога в процесі реабілітації для 

правопорушників. Наукові дослідження свідчать, що тварини 

можуть бути використані як для роботи з неповнолітніми, так і 

дорослими злочинцями. В ході терапії клієнти, доглядаючи за 

тваринами, набувають нового соціального досвіду, нових форм 

поведінки, в подальшому переносячи ці позитивні здобутки і в 

інші сфери життя. 

По-четверте, це допомога клієнтам з низькою мотивацією – 

тварини можуть надихати і мотивувати людей на вчинення будь 

яких дій, наприклад, собаки впливають на збільшення кількості 

прогулянок, що позитивно позначається як на психологічному, так 

і на фізичному здоров’ї людини. 

Далі – допомога людям з проблемами концентрації уваги і 

гіперактивності, оскільки тварини в ході взаємодії з дітьми, 

можуть надавати заспокійливий ефект – тварина може утримувати 

увагу дитини, спілкування або просто спостереження за 

тваринами, наприклад рибками, дозволяє розслабитися, зменшити 

занепокоєння або знизити збудження і агресію. У роботі з дітьми, 

яким був поставлений діагноз – синдром Дауна, тварини можуть 

дозволити сфокусувати увагу. 

По-шосте, це допомога особам з психічними 

захворюваннями. Соціальні працівники, використовуючи тварин 

при роботі з хворими, що мають різні психічні розлади,  знижують 

напругу клієнта, звільняють його від стресового стану, 

прищеплюють різні важливі соціальні якості, необхідні для життя в 

сучасному суспільстві: відповідальність, дисциплінованість і 

вміння самостійно приймати рішення. Подібні ефекти зачіпають 

весь широкий спектр психічних розладів. 

Також пет-терапія використовується з метою допомоги 

особам з невиліковними захворюваннями – робота соціального 

працівника з даною категорією клієнтів є складною 

методологічною проблемою, тому, використання тварин дозволяє 

більш гладко протікати 5 стадій, через які проходять люди з 
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невиліковними хворобами та їх родичі, (заперечення, гнів, угода, 

депресія і прийняття). Беззастережне прийняття тваринного 

допомагає хворим працювати зі своїми почуттями, впоратися зі 

своїми страхами, відчаєм і самотністю, знижувати рівень стресу. 

Відомо, що у 2011 році майже 60 відсотків американських хоспісів, 

які використовували комплементарну медицину, використовували 

для лікування тварин.  

Наступний напрям використання пет-терапії – допомога 

клієнтам з  функціональними обмеженнями здоров’я – соціальна 

робота з даною категорією клієнтів досить складна, тому що 

вимагає постійної участі, наприклад, в разі, коли зі слабким зором 

або незрячим потрібна допомога в супроводі, в цьому випадку 

собака, яка проживає разом з ним може цілодобово надавати 

необхідну допомогу. Інший важливий психологічний аспект, особи 

з функціональними обмеженнями здоров’я отримують можливість 

піклуватися про когось іншого. Науковці Л. Харт, Р. Заслофф, 

А. Венфатто досліджуючи ефект наявності собаки у осіб з вадами 

слуху, встановили, що у респондентів виникає і зберігається 

відчуття безпеки, знижене почуття самотності і підвищений рівень 

соціальної взаємодії. 

Допомога в подоланні почуття самотності, зниження 

соціальної ізоляції – дана соціальна робота (наприклад, у дітей чиї 

батьки не приділяють належної уваги вихованню; соціально-

ізольовані люди з обмеженими можливостями або самотні люди 

похилого віку). Зазначимо, що домашні тварини дають клієнту 

відчуття «не бути на самоті», а за даними деяких досліджень 

реально вирішують проблему самотності. За даними досліджень Л. 

Смолової [5] тварина здатна знизити напругу, пов’язану з 

самотністю ізольованих людей, може компенсувати і задовольнити 

щоденні потреби в спілкуванні. У ході дослідження вдалося 

з’ясувати, що якщо разом з дитиною на інвалідному кріслі буде 

собака, в дослідженні це були обслуговуючі собаки (servicedogs), 

то до них оточуючі люди наближалися набагато частіше. Собаки 

створювали сприятливі умови для спілкування, знижуючи 

дискомфорт при спілкуванні, оскільки дитину з інвалідністю, що 
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мала собаку, навколишні розглядали більшою мірою як здорового 

[2]. 

Наукові дослідження, здійснені в кінці XX століття в США, 

доводять, що в 70 будинках-інтернатах для людей похилого віку, 

де було дозволено утримання тварин, літні люди, що страждали на 

депресію і не бажали ні з ким спілкуватися, доглядаючи за 

тваринами, повністю змінювали свій спосіб життя, ставали 

активними і зав’язували дружні взаємини навіть з тими 

мешканцями будинку, з якими раніше не контактували [4]. 

Аналіз наукових розвідок засвідчує, що у штаті Вашингтон 

існує організація «Лапи за здоров’я» (Paws for Health), де тварини 

та їх власники можуть пройти тренінг та отримати сертифікат 

«терапевтів». Одна з програм має назву «Читаючи із Ровером». 

Собаки, навчені за цією програмою, допомагають дітям, які з 

певних причин відчувають труднощі у навчанні, полюбити книги. 

Коли дитина читає вголос, собака сидить перед нею та слухає з 

виразом глибокої та концентрованої уваги, ловлячи кожне слово. 

При цьому, на відміну від вчителів та батьків, собака демонструє 

щиру зацікавленість; утримується від критичних зауважень; не 

виявляє роздратування та втоми [6]. 

Інший приклад терапії – це розвиток у дітей моторних на-

вичок та вміння виконувати інструкції. У цьому разі, замість ну-

дних занять-вправ, дітям пропонують, наприклад, застебнути 

нашийник на собаці або кішці, пристебнути та відвернути поводок, 

причесати тваринку, дати їй ласощі тощо. Діти з гіпертрофованою 

активністю, які у звичайному житті не здатні здійснювати будь-які 

нормальні дії, через занадто високий рівень тривожності, при 

контакті з кішками заспокоюються настільки, що можуть 

нормально взаємодіяти з тваринами та з іншими людьми [6]. 

Пет-терапія починає активно застосовуватися і в Україні. 

Так, у Веселівському психоневрологічному інтернаті, що 

розташований в с. Урицьке Запорізького району Запорізької 

області діє проект «Пет терапія». Метою проекту є соціальна 

адаптація, творча і спортивна реабілітація, екологічне та фізичне 

виховання підопічних, поліпшення їх морально-психологічного 

стану за допомогою іпотерапії, зоотерапії (спілкування з кіньми, 
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контактне спілкування з тваринами, навчання верхової їзди, 

розвиток екологічної, фізичної культури і творчого зростання 

особистості, трудотерапія); профілактика соціально небезпечних 

форм поведінки; профорієнтація; організація літнього дозвілля. 

Після здійснення першого етапу Проекту, психологи закладу 

спостерігали позитивну динаміку в поведінці всіх підопічних після 

занять: дівчата, побувавши за межами інтернату, стали більш 

комунікабельними і отримали незамінний досвід в управлінні 

собою в нестандартних життєвих ситуаціях. Вони більш впевнено і 

спокійно стали поводитися, стали більш відкритими, веселими [3]. 

Висновки. Пет-терапія сприяє нормалізації психічного і 

фізичного стану людини, допомагає в кризовій ситуації, заспокоює 

і розслабляє, знижує почуття самотності, допомагає в процесі 

соціалізації і формуванні соціальної комунікації. Успіх пет-терапії, 

передусім, залежить від правильної організації всього курсу 

допомоги, професіоналізму фахівця, від тварини, яку 

використовували, якості її підготовки і від особистого ставлення 

клієнта до конкретної тварини. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бугаева Е.И. Использование пет-терапии в работе с 

людьми периода ранней взрослости / Е.И. Бугаева // Сборник работ 

68-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета: в 3-х ч.: ч. 3. – Минск : БГУ, 

2011.– С. 10-12. 

2. Дударь А.И. Возможности использования домашних 

животных при работе с клиентом в современной социальной 

работе и психологии [Электронный ресурс] / А.И. Дударь, 

Т.М. Хусяинов // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – 

№3. – URL: http://human.snauka.ru /2015/03/10117 

3.  Пет-терапія для жіночого психоневрологічного 

інтернату  [Електронний ресурс]. – URL: http://ngonetwork.org.ua/ 

4. Pet-терапія [Електронний ресурс]. – URL: 

http://aldenvet.ua /pet-terapiya/ 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с животными 

и ее применение в психолого-социальной работе / Л.В. Смолова // 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

238 

 

Ученые записки Санкт-Петербургского Института Психологии и 

социальной работы. – 2008. –  Выпуск 1. –  Т. 9. – С. 45-50. 

6. Федій О.А. Естетотерапія: навч. пос. / О.А. Федій. – К. : 

ЦУЛ, 2012. – С. 255-258. 

7. Шаронова Е.Г. Социальная реабилитация школьников 

при взаимодействии с природой [Электронный ресурс] / Е.Г. 

Шаронова // Педагогика. – 2005. – №6. –  С. 55-59. – URL: 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_show_archives.php?subacti

on=showfull&id=1193750279&archive=1194448667&start_from=&uc

at=& 

 

Ярмола Валерія Сергіївна 

студентка 5 курсу, спеціальності «Право», 

Полтавський інститут економіки і права 

Науковий керівник: Кальян Олександр Сергійович 

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства, 

Полтавський інститут економіки і права 

 

МИРОВА УГОДА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
Вступ. Одним із головних принципів цивільного 

процесуального права України є принцип диспозитивності, 

значенням якого є широке коло правомочностей. Однією з форм 

прояву принципу диспозитивності є гарантована законом 

можливість сторін при досягненні домовленості укласти мирову 

угоду. Здійснення права на укладення мирової угоди є ефективним 

способом врегулювання спору та ліквідації правового конфлікту 

між сторонами матеріального правовідношення. 

Поступове поширення в сучасному суспільстві примирних 

процедур знаходить своє відображення у судових розглядах справ 

в тому чи іншому виді судочинства. Норми, що регулюють 

застосування мирової угоди при розгляді цивільних справ, 

закріплені перш за все у Цивільному процесуальному кодексі 

України від 18 березня 2004 року [1, ст. 175]. Проте не дивлячись 

вже більш як десятирічне їх застосування, проблем, що виникають 
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при їх застосуванні, не стає менше. Це й зумовлює актуальність 

дослідження не лише правової природи мирової угоди в 

цивільному судочинстві, але й окремих моментів її застосування в 

судовій практиці судів різних інстанцій. 

Чинний ЦПК не містить поняття мирової угоди, а у ст. 175 

ЦПК зазначається лише, що мирова угода укладається сторонами з 

метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, може 

стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову [1]. 

Нема єдності у розумінні правової природи зазначеного інституту 

не лише у науковому світі, але й у практичній діяльності. Залежно 

від підходу конкретного правозастосувача щодо розуміння 

правової природи інституту мирової угоди, приймаються і, як 

наслідок, виконуються різні за своїм змістом правові акти 

(матеріального чи процесуального характеру), що з погляду 

дотримання принципу законності і необхідності однозначного 

розуміння кожної правової норми є не зовсім коректним [2, с. 93]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж 

перейти до дослідження порядку та особливостей укладення 

мирової угоди доцільно зосередити певну увагу на сутності 

мирової угоди та відмінностях, що існують між угодою в 

традиційному розумінні та мировою угодою. Як зазначає О.Г. 

Бортнік, відносно правової природи мирової угоди в науці існують 

різноманітні погляди: одна група вчених розглядає мирову угоду 

як договір, зокрема як новацію, інша – зосереджує увагу на 

процесуальній природі мирової угоди, третя група відстоює 

позицію, відповідно до якої при укладенні мирової угоди учасники 

процесу повинні керуватися як нормами матеріального, так і 

процесуального права [3].  

За своєю сутністю мирова угода поєднує в собі як елементи 

науки цивільного права, так і – цивільного процесуального права. 

Оскільки мирова угода є цивільно-правовим правочином, 

спрямованим на зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків сторонами, а відтак вона є об’єктом регулювання норм 

цивільного права. З іншого боку затверджена мирова угода 

призводить до припинення провадження у справі, а тому має 

регулюватися нормами цивільного-процесуального права. Отже, 
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слід підтримати позицію, відповідно до якої при укладенні мирової 

угоди учасники процесу повинні керуватися як нормами 

матеріального, так і процесуального права, оскільки мирова угода 

має дуалістичну природу. Також заслуговує на увагу позиція 

науковців щодо правової природи мирової угоди, зокрема розгляду 

її як домовленості сторін та як підстави виникнення у сторін прав 

та обов’язків [4, с. 3-4]. Венецька М. В. розуміє угоду в двох 

аспектах: 1) як домовленість двох або більше сторін, що 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов’язків; 2) як правомірна вольова погоджена дія, юридичний 

факт, що є підставою для виникнення прав та обов’язків сторін [5]. 

Дійсно, як підписанню сторонами договору, так і укладенню 

мирової угоди передує усна домовленість сторін, і в окремих, 

передбачених законом випадках, допускається укладення 

договорів в усній формі, тобто сторонами вчиняється відповідний 

правочин і така дія є юридичним фактом.  

Розглядаючи матеріальні і процесуальні складники процесу 

примирення сторін, маємо визнати, що в основі лежать матеріальні 

складники, а процесуальні орієнтовані лише на те, щоб створити 

відповідні умови для розв’язання спору [6, с. 52]. 

Є. В. Васьковський виділяє процесуальну та цивільно-

правову мирову угоду, які мають наступні відмінності: 

1. Процесуальна угода стосується лише спірного 

правовідношення, яке є предметом судового процесу; 

2. Мирова угода складається у присутності суду, за його 

участю, але в будь-якому випадку доводиться до відома суду; 

3. Для неї встановлені особливі форми укладання. 

А, отже, даний автор робить висновок про те, що 

процесуальна мирова угода за своєю суттю є цивільно-правовою, 

тому умови її дійсності визначаються нормами матеріального 

права, і лише форма укладання та процесуальні наслідки повинні 

визначатись процесуальними нормами. З урахуванням 

вищевикладеного відзначимо, що мировою угодою є договір, який 

має додатковий (акцесорний) характер, на підставі якого сторони 

припиняють спір шляхом взаємних поступок [7, с. 136]. 
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До визначення матеріальних і процесуальних основ 

мирової угоди як складової частини переговорного процесу 

(примирної процедури) спробуємо підійти шляхом аналізу наявних 

концепцій учених та з урахуванням іноземного досвіду. Так, у 

літературі виокремлюються такі зарубіжні моделі процедур, 

спрямованих на примирення сторін спірних правовідносин: 

1. Мирова угода як альтернатива судовому рішенню: 

використання позасудових засобів укладання мирової угоди із 

причин складності, тривалості і дорожнечі судочинства у таких 

державах, як США, Англія та ін.  

2. Використання мирової угоди як досудового варіанта 

вирішення конфлікту. Зазначена модель передбачає право сторін 

до розгляду спору в суді самостійно мирно вирішити справу, не 

використовуючи судові процедури (Франція, Іспанія, Нідерланди 

тощо). 

3. Укладання мирової угоди належить до обов’язків суду. 

Для примирення сторін у судах створюються спеціальні структури; 

під час укладання мирової угоди оформлюється протокол, який має 

силу судового рішення (Японія) [8, с. 36]. 

Українські вчені до цієї позиції додають: «В Україні 

використовується третій варіант примирення сторін. Цивільний 

процесуальний кодекс України передбачає право сторін на будь-

якій стадії цивільного процесу укласти мирову угоду (ст. 31)» [9]. 

Навряд чи можна вважати таку позицію правильною, оскільки у 

судів України немає обов’язків досягати такого способу вирішення 

спору між сторонами, яким є мирова угода. Сьогодні мирова угода 

є швидше винятком із загального правила, а не широкою 

практикою вирішення спорів у судах [6, с. 51]. 

Висновки. У доктрині цивільного процесуального права 

вважається, що аргументом на користь конституційності інституту 

мирової угоди є те, що мирова угода набирає чинності з моменту її 

визнання судом. Фактично, головною ознакою мирової угоди в 

цивільному судочинстві є те, що вона укладається рішенням сторін 

за відсутності активного впливу інших осіб (хоча суд і допомагає 

сторонам зноситися, він не впливає на вирішення питання) і 

оформлюється ухвалою суду. 
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Проте, процедура мирової угоди має й певні недоліки, які 

наразі ще неврегульовані законодавцем. Однією з проблем, є 

нечітке врегулювання процедури проведення судового засідання 

про визнання мирової угоди, яка не конкретизована у жодному 

нормативному акті, тому є підстави вважати, що тут діють загальні 

положення про звичайне судове засідання. 

Наразі можна відзначити що інститут визнання мирової 

угоди має певну специфіку, і тому правовідносини, пов’язані з 

визнанням мирової угоди потребують належного правового 

регулювання та відповідно законодавчого вдосконалення. Даний 

інститут є дуже важливим для врегулювання протилежних 

інтересів обох сторін процесу, враховуючи природу судового 

рішення як імперативного рішення органу державної влади, акта 

волевиявлення держави, яка у межах чинного законодавства 

гарантує свободу сторін у цивільному процесі.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ  

СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ 

ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ 
 

Проблематика вдосконалення системи фінансового права та 

раціональної її структуризації в Україні продовжує бути 

актуальною, зважаючи на глибокі соціально-економічні 

перетворення в державі, що відбуваються завдяки проведеним 

реформам, як в усіх галузях народного господарства, так і в сфері 

правового регулювання фінансових відносин, оскільки роль 

фінансового права за роки незалежності України, як складової 

вітчизняної системи права і національної правової системи, у 

сучасному житті також зросла багаторазово.   
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Аспекти реформаційних перетворень у системі фінансового 

права знайшли своє відображення у працях зарубіжних науковців, 

серед яких О.М. Ашмаріна, К.С. Бєльський, С.В. Запольський, 

М.В. Карасьова, Ю.О. Крохіна, Г.А. Тосунян, Н.І. Хімічева.  

Значною мірою актуальність теми дослідження зумовлена, 

насамперед, нагальною необхідністю з’ясування особливостей 

фінансово-правового регулювання суспільних відносин усіх сфер 

публічних фінансів з метою удосконалення ієрархічної побудови 

сучасної вітчизняної системи фінансового права.  

Метою і завданням нашого дослідження є визначення 

сутності, структури та напрямів реформування вітчизняної системи 

фінансового права на основі систематизації і узагальнення 

поглядів зарубіжних науковців стосовно специфіки сучасної 

структури фінансового права, вивчення досвіду зарубіжних країн, 

що в кінцевому підсумку повинно сприяти удосконаленню 

фінансової діяльності нашої держави.  

Як свідчать результати проведеного автором ґрунтовного 

аналізу зарубіжної наукової літератури з питань права та 

економіки, а також наукових праць фахівців різних галузей 

суспільного знання, поняття «система фінансового права», 

«структура фінансового права», «система права», «правова 

система» є важливою частиною категоріального апарату як 

юридичної так і економічної науки.  

Проте, будучи базовими фінансово-правовими категоріями, 

поняття «система фінансового права» і «структура фінансового 

права» в економічних і правових роботах зарубіжних науковців 

розглядаються по-різному.  

Сучасний стан розвитку системи фінансового права свідчить 

про те, що серед її складових елементів наполегливо формуються 

та окреслюють свої структурно-ієрархічні позиції фінансово-

правові підгалузі, інститути, субінститути.  

Вчені-юристи дискутують та обговорюють різні аспекти 

реформаційних перетворень у системі фінансового права.  

Критичний аналіз останніх фінансово-правових наукових 

досліджень і публікацій зарубіжних учених у сфері фінансового 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

245 

 

права, свідчить про неоднозначні погляди науковців щодо місця і 

ролі її окремих структурних складових.  

Зважаючи на суттєві зміни, що здійснюються в економічній 

та фінансовій сферах різних країн, суттєвого нагромадження 

законодавчо-нормативної бази, що регулює фінансову систему, у 

світовій науково-правовій літературі питанням розвитку 

інституційних засад організації та правового регулювання 

сучасних суспільних відносин, що виникають у сфері застосування 

фінансового права, є актуальним і тому цим питанням 

приділяється доволі велика увага.  

З огляду на дискусійність питання серед учених стосовно 

раціональної структуризації та вдосконалення сучасної системи 

фінансового права, а також наявну неоднозначність їх поглядів, 

система фінансового права характеризується стабільністю 

правових положень, але при цьому вона не позбавлена динамізму у 

своєму розвитку, про що свідчать зміни і доповнення структурних 

елементів системи фінансового права новими правовими 

складовими та нормами спеціального призначення.  

Вивчаючи досвід зарубіжних країн у сфері структурних 

перебудов системи фінансового права слід зауважити, що 

вітчизняна система фінансового права долає свій довгий і складний 

шлях в загальному вирі реформації та становлення української 

правової системи.  

Розвиваючись паралельно з західноєвропейською та 

пострадянськими моделями правового регулювання фінансових 

відносин і нерідко запозичуючи окремі їх елементи, українське 

фінансове право завжди зберігало ментальну своєрідність, 

пов’язану з особливостями національних стандартів нашої країни.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Досліджено основні проблеми соціального 

захисту населення в Україні. Проаналізовано сучасний стан, 

тенденції розвитку та запропоновано деякі шляхи вдосконалення 

політики держави в сфері соціального захисту населення. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальна політика, 

соціальне страхування, реформування.  

Постановка проблеми. На теперішній час соціальний захист 

населення України розглядається в контексті розвитку ринкових 

відносин, глобалізації економічного та громадського життя, коли 

нові реалії суспільства замінюють старі та спрацьовані. 

Особливістю цього періоду є відставання розвитку нормативної 

бази та стандартів правового регулювання повсякденних потреб 

суспільства, яке найбільш вразливе у порівнянні з соціальними 

стандартами Європейських країн. Однією з головних функцій 

держави є забезпечення належних умов і стандартів життя та 

досягнення гідного добробуту громадян. 

 Саме тому соціальна політика є визначальним напрямом 

внутрішньої політики держави, а її розвиток забезпечує високий 

рівень захисту прав людини, створює передумови для відтворення 

людиною своєї діяльності, а також суспільної системи в цілому. З 

наукової точки зору ця тема важлива тим, що при її вивченні 

розглядаються проблеми соціального захисту, недоліки 

законодавства, їх причини та визначаються способи вирішення цих 
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проблем. Стоїть завдання віднайти ефективний механізм 

реформування соціального захисту в країні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошуком 

шляхів створення ефективної системи соціального захисту 

займалися багато вітчизняних вчених, серед яких А. Білашов, 

В. Бідак, Л. Гончарук, П. Гуменюк, В. Попова, М. Савенков, 

А. Халецька та інші. Серед зарубіжних дослідників питанням 

соціального захисту населення присвятили свої праці М. Бекер, 

О. Відерман, М. Дік, Е. Купца, Д. Маршал, Г. Фукс та інші. Проте 

дослідження проблем соціального захисту населення в Україні не 

повною мірою відображають стан та можливості соціальної 

політики, для забезпечення її розвитку необхідні додаткові 

напрацювання. В сучасних умовах ринкової економіки необхідно 

приділити більше уваги для визначення основних проблем 

соціального захисту в Україні та шляхів їх вирішення. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження  

соціального захисту населення в Україні: пошук недоліків та 

перспектив розвитку [2]. 

Виклад основного матеріалу. Соціальний захист – 

законодавче закріплена система державних гарантій та реалізації 

прав усіх політичних, соціально – демографічних груп громадян, 

окремих осіб щодо соціального забезпечення їх нормального 

прожиткового рівня та життєдіяльності. Основні засади права на 

соціальний захист сформульовані у ст. 46  Конституції України : 

«Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 

на забезпечення їх в разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також  у старості. Пенсії та інші види соціальних 

виплат та допомоги , що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом» [1]. 

Соціальна політика сучасної держави – комплекс соціально – 

економічних заходів держави, спрямованих на послаблення 

нерівності у розподілі доходів та майна , на захист населення від 

безробіття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень та ін. 

Головними напрямами проведення соціальної політики є: 
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-захист рівня життя за допомогою різних форм компенсації 

від підвищення цін і проведення індексації; 

-надання допомоги найбіднішим сім'ям; 

-надання допомоги у разі безробіття здійснення політики 

соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної 

плати для працюючих; 

-розвиток освіти, охорони здоров'я, навколишнього 

середовища переважно за рахунок держави; 

-проведення активної політики, спрямованої на набуття 

громадянами кваліфікації; 

-гарантування процесу трудової діяльності відповідно до 

чинного законодавства (дотримання тривалості робочого дня, 

надання оплачуваних відпусток, створення профспілок тощо) та ін. 

[3]. 

Соціальний захист в Україні має такі складові частини: 

1. Соціальне страхування – захист громадян від соціальних 

ризиків, що впливають на їх працездатність: хвороба, каліцтво, 

старість, та інші випадки, передбачені законом; 

2. Соціальна допомога – різні види соціальних виплат, 

дотацій, пільг, субсидій, що надаються особам, які потребують 

соціального захисту. 

3. Соціальна справедливість (соціальна солідарність) – 

компенсація впливу непередбачуваних негативних явищ, таких як 

техногенні катастрофи чи природні стихійні лиха. 

В Україні призначаються такі види державної допомоги: – 

при вагітності та пологах;  – одноразова допомога при народженні 

дитини;  – із догляду за дитиною;  – грошові виплати матерям 

(батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 

років (з 22.08.2005 документ, яким встановлювалися виплати 

даного виду державної соціальної допомоги втратив чинність);  – із 

догляду за дитиною-інвалідом; – із тимчасової непрацездатності у 

зв'язку з доглядом за хворою дитиною; – на дітей віком до 16 років 

(учнів – до 18 років);  – на дітей одиноким матерям;  – на дітей 

військовослужбовців строкової служби;  – на дітей, які 

перебувають під опікою, піклуванням;  – тимчасова допомога на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

або коли стягнення аліментів неможливе  та ін. [6] 

Розглядаючи сучасні важелі державного механізму 

соціального захисту, слід звернути увагу на те, що вони склалися в 

кризовий період, період початку переходу до ринкових відносин. 

Україна стоїть на шляху будівництва соціальної держави, держави 

для людей. Для задоволення потреб громадян та інших осіб, що 

перебувають на території України, у соціальному захисті і 

забезпеченні, була створена ціла система соціальної політики, яку 

урядові службовці і вчені продовжують модифікувати і 

пристосовувати до реалій сучасного життя. 

 Однак слід відзначити  два різноспрямовані вектори 

розвитку діючої системи соціального захисту та соціального 

забезпечення в Україні: 

- перший – послідовне відтворення громіздкої, соціально та 

фінансово невиправданої системи пільг і соціальних виплат зі 

збереженням неефективної розгалуженої мережі державних 

закладів соціального захисту, що відповідає традиціям і підходам 

радянської моделі; 

- другий – запровадження нових, більш ефективних та 

економічно обґрунтованих форм і видів соціального захисту, яке 

супроводжується розвитком мережі закладів соціального 

обслуговування на рівні громад, що більше відповідає 

європейській моделі та міжнародним стандартам [4]. 

Cлід зауважити, що навіть після визнання орієнтації на 

європейську модель стратегічним пріоритетом, українські 

законодавці  неодноразово повертались до звичних для радянських 

часів пільг, які особливо широко впроваджувалися для нових 

категорій громадян напередодні чергових виборів. Отже, масив 

чинного сьогодні законодавства у сфері соціального захисту  

складається з прийнятих у різний час і нерідко доволі 

суперечливих законодавчих актів. Крім того, чинне законодавство 

встановлює значно більше різноманітних видів пільг, соціальних 

виплат та соціальних послуг, аніж це передбачено Конституцією 

України чи міжнародно-правовими зобов’язаннями України. Не 

маючи необхідних ресурсів, держава бере на себе додаткові 
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зобов’язання у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення, які часто не дають жодного соціального чи 

економічного ефекту, окрім встановлення привілеїв для 

представників певних професій або окремих соціальних груп [7]. 

Одинадцять фактів про діючу систему соціального захисту та 

соціального забезпечення в Україні. 

1. Різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні 

послуги в Україні безпосередньо передбачені у 58 законах та 

більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах. 

2. Згідно з чинним законодавством, в Україні існує близько 

120 категорій пільговиків, з яких лише 45 визначаються за 

соціальною ознакою, а 57 – за професійною. 

3. В Україні налічується понад 130 категорій одержувачів 

різних соціальних виплат, з яких лише 70 отримують виплати за 

соціальною ознакою, та близько 50 – за професійною. 

4. Усі пільгові, в т. ч. соціально незахищені, категорії мають 

право на більш як 120 видів пільг та понад 60 видів 

соціальних виплат. 

5. “Соціальний захист та соціальне забезпечення” є 

найбільшою видатковою статтею бюджету – навіть більшою, ніж 

видатки на охорону здоров’я, освіту та економічну діяльність.  

6. Загальна чисельність громадян України, які мають право 

на використання тих або інших видів пільг, встановлених чинним 

законодавством, становить близько 15 млн. громадян. 

7. Державні цільові позабюджетні фонди щороку 

обслуговують майже 14,5 млн. працездатних осіб і 14 млн. 

пенсіонерів, 320 тис. потерпілих на виробництві осіб та від 500 до 

600 тис. безробітних громадян. 

8. Реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та 

соціального забезпечення щонайменше у 2,5–3 рази перевищує ту 

суму, що проходить у зведеному бюджеті України за видатковою 

статтею “Соціальний захист та соціальне забезпечення”. 

9. В Україні серед заходів соціального захисту переважають 

грошові трансферти населенню (cоціальні та компенсаційні 

виплати): 2008 року видатки на їх фінансування склали 47 млрд. 

грн. 14. Починаючи з 2006 року, в Україні стрімко зростають 
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натуральні трансферти населенню (перш за все, за рахунок 

збільшення кількості пільговиків): видатки на їх фінансування 

зросли з 5 млрд. грн. у 2005 році до 25 млрд. грн. у 2008 році. 

10. За показником “Соціальні видатки до ВВП”, в Україні 

обсяг соціальних видатків у 2008 році склав 29% ВВП. За цим 

показником Україну випереджають тільки Швеція та Франція. 

11. В розрахунку на одну особу соціальні видатки в Україні є 

одними з найнижчих у порівнянні з розвинутими країнами світу: 

2005 року вони складали 1677 дол. США на рік. У згаданому році 

нижчим були тільки відповідні показники у Кореї та Мексиці [5]. 

Водночас  фінансування різних видатків у сфері соціального 

захисту за рахунок бюджетних коштів та цільових позабюджетних 

фондів здійснюється несистемно і непрозоро. Так, окремі видатки 

соціального характеру містяться, крім соціального захисту і 

соціального забезпечення, і в інших видаткових статтях бюджету, а 

саме: житлово-комунальне господарство, освіта, духовний і 

фізичний розвиток, охорона здоров’я, громадський порядок та 

оборона тощо, тобто  видатки соціального характеру можна знайти 

практично у кожній із видаткових статей зведеного бюджету, що 

включає показники державного та місцевих бюджетів. Тому 

існують факти махінацій у сфері надання пільг. Вирішення цієї 

проблеми є обов’язковим і актуальним сьогодні через брак коштів 

в економіці країни. Це дозволить використання коштів на 

збільшення допомоги громадянам, які справді її потребують. 

За таких умов реальний обсяг усіх соціальних видатків 

держави  в 3-4 рази перевищує той, що декларується за видатковою 

статтею “Соціальний захист та соціальне забезпечення” зведеного 

бюджету. Крім того, залишається проблема реалізації міжнародно-

правових гарантій соціальних прав громадян і міжнародно-

правових зобов’язань України щодо модернізації діючої системи 

соціального захисту в національному законодавстві. У переважній 

більшості випадків закони з питань ратифікації міжнародних 

договорів приймаються без одночасного прийняття нових або 

внесення змін до чинних законів України, що випливають із цих 

договорів. Отже, Україна визнає міжнародні стандарти в 
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соціальній сфері, але не вживає достатніх заходів для їх практичної 

реалізації [5]. 

Нові умови викликали потребу впровадження нових більш 

досконалих механізмів у системі соціально-економічних відносин. 

У цьому зв'язку в контексті розгляду провідних напрямів 

соціального забезпечення виникає проблема взаємоузгодженості 

заходів соціальної політики, розрахованих на найближчий період 

та більш віддалену перспективу. Перш за все ця проблема повинна 

вирішуватися на законодавчому рівні, а у процесі реалізації - на 

різних рівнях державного управління [2]. 

В умовах ринкових відносин держава не може здійснювати 

соціальне забезпечення усіх категорій населення, а тому роль цієї 

організаційно-правової форми обмежена фінансовими 

можливостями держави.  

Проте її існування є прямим наслідком проголошення 

Конституцією України соціальною державою, для якої соціальне 

забезпечення осіб, котрі не одержують виплат за рахунок 

соціальних страхових фондів, є прямим обов’язком. Тому зараз 

головною проблемою соціальної сфери України є незавершеність 

соціальної реформи [8]. 

Першочерговою проблемою у контексті соціального захисту 

населення є запровадження повномасштабної реформи пенсійної 

системи, яка повинна здійснюватися за трьома рівнями: солідарної 

системи пенсійних виплат (перший рівень), системи нако-

пичувальних індивідуальних пенсійних рахунків у рамках 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (другий 

рівень) та системи недержавного пенсійного страхування, яка 

забезпечуватиме виплату додаткової пенсії за рахунок 

добровільних пенсійних внесків громадян (третій рівень). 

Серйозною соціально-економічною проблемою, від якої 

залежить стан соціального захисту населення, є зростання рівня 

безробіття, що загрожує несприятливими соціальними наслідками. 

Перехід до ринкової економіки висуває на перше місце 

проблему формування «середнього класу». Саме середній клас є 

головною рушійною силою розвитку ринкової економіки та 

важливим чинником соціальної стабільності. В Україні поки що не 
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створено умов для формування середнього класу. Його частка в 

українському суспільстві оцінюється, за різними даними, від 10% 

до 15%. Причому ці оцінки здебільшого включають лише 

майновий параметр [9]. 

Висновки і пропозиції . Зараз головною проблемою 

соціальної сфери України є незавершеність соціальної реформи. Це 

стосується і низького рівня охоплення бідного населення 

соціальною підтримкою, і низької адресності при наданні 

соціальної підтримки тощо. 

Реформа повинна здійснюватись у таких основних напрямах:  

1) перегляд законодавства, яким встановлюються різні види 

пільг та соціальних виплат, у бік скорочення кількості категорій їх 

отримувачів;  

2) введення мораторію на встановлення нових пільг та 

запровадження нових категорій пільговиків;  

3) забезпечення поступового переходу від системи пільг за 

соціальною ознакою до адресних соціальних виплат та соціальних 

послуг ;  

4) заміна пільг за професійною ознакою на адекватну 

винагороду за працю – заробітну плату; 

5) перегляд системи критеріїв та підстав, за якими 

громадянам надаються пільги та призначаються соціальні виплати; 

6) забезпечення прозорості і координації при виконанні та 

фінансуванні усіх державних програм соціального спрямування;  

7) узгодження чинного законодавства у сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення з чинним бюджетним 

законодавством; 

8) підвищення ефективності виконання взятих на себе 

Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері 

вдосконалення державної системи соціального захисту та її 

інтеграції у міжнародну, зокрема європейську, систему. 

Не менш важливою складовою в удосконаленні системи 

соціального захисту населення є проблема підвищення рівня 

соціальних інститутів, і перш за все за допомогою інформаційної 

політики, спрямованої на роз’яснювання мети діяльності та 

заходів, які приймаються. Населенню в складних умовах 
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трансформаційних змін необхідно відчувати турботу держави та її 

органів управління за стан життя, бути впевненим, що труднощі 

минуться. Спостерігається значна дистанція між задумами і їх 

практичним втіленням. 

Таким чином, зазначені проблеми механізму реалізації 

соціального захисту потребують вирішення у найближчій 

перспективі. 
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХОСІБ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА 

ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 

У кожній державі центральним правовим інститутом є 

інститут власності. Його регламентація визначає характер 

регулювання інших інститутів цивільного права. Радикальні 

економічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній 

Україні мають на меті побудувати нову модель господарської 

системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності 

відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. 

Нині з проведенням законодавчих реформ та 

запровадженням нових загальноєвропейських принципів 

пріоритету прав особи над правами держави, розумності та 

справедливості здійснення людиною належних їй прав, набуває 

актуальності питання розроблення ґрунтовних засад виникнення та 

непорушності права приватної власності на нерухоме майно та 

системи соціально справедливих обмежень. 

Дослідження виникнення права приватної власності на 

нерухоме майно обумовлюється високим соціальним значенням 

такого майна, його великою економічною вартістю, що зумовлює 

неможливість його придбання на праві приватної власності для 

більшості громадян. В останні роки в правовій науці 

спостерігається зростання інтересу до проблеми можливості 

обмежень прав власників [11, с.24]. У правовій доктрині 
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теоретичні засади цього питання розглядалися ще в позаминулому 

столітті [12, с.15]. 

Щодо останніх досліджень та публікацій, то зауважимо, що в 

них досліджуються цивілістичні проблеми обмежень майнових 

прав фізичних осіб, зокрема ретроспективний аналіз обмежень, 

обґрунтовується їх категоріальний апарат тощо [10, с. 201]. Але 

проблема обмеження права приватної власності в них не є 

пріоритетною. Окремі розробки щодо обмежень права власності на 

житлові приміщення та земельні ділянки існують в українській 

доктрині [12, с.14].  

Авторами досягнуто певних успіхів у вирішенні даної 

проблеми, але вони ґрунтуються на російському законодавстві і 

тому неможуть бутиповною мірою використані у площині націона-

льної цивілістики. Також у цих роботах не досліджено підстави 

встановлення обмежень права приватної власності на нерухоме 

майно в цілому.  

Метою даної роботи є доведення безпосереднього зв'язку 

принципу непорушності права приватної власності та обмежень 

майнових прав, необхідності такої підстави, як охорона суспільних 

інтересів, для встановлення обмежень права приватної власності на 

нерухоме майно та їх обґрунтування через засади правомірності й 

розумності.  

Не менш важливим для правової держави та громадянського 

суспільства, ніж закріплення прав, є встановлення збалансованих із 

цими правами правоохоронних механізмів.  

Так, непорушність права приватної власності, закріплена в 

Конституції України [1, ст. 41] та Цивільному кодексіУкраїни 

[2, ст. 321] не може бути абсолютною. Підстави виникнення права 

приватної власності на нерухоме майно обумовлюється сукупністю 

різних чинників. Серед них домінуюче місце посідають 

обмеження. Саме вони закладені в природі державно 

організованого суспільства, де свобода здійснення прав однією 

особою досягається через обмеження прав інших суб'єктів 

правовідносин. Чим вищий рівень економічного та соціального 

розвитку держави, тим більшої актуальності набуває проблема 
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збалансованості та правомірності здійснення суб'єктами права 

приватної власності на нерухоме майно.  

Передумовою виникнення  права приватної власності на 

нерухоме майно є законодавчо закріплені та охоронювані 

державою права та свободи людини. У недемократичному 

державному устрої спостерігається дисбаланс між характером 

обмежень права власності на нерухоме майно та змістом 

закріплених прав на нерухоме майно. 

Тож,  Цивільний Кодекс України визначає чотири форми 

власності відповідно до суб’єктів власності: власність 

Українського народу, приватна власність, державна та комунальна 

власність. У ст.41 Конституції, вказано, що право приватної 

власності є непорушним. Суб’єктами приватної власності, згідно 

ст.325 ЦК, є фізичні та юридичні особи. Варто сказати, що фізичні 

особи є історично найпершими суб’єктами права власності[2, 

ст. 325]. 

До економіко-юридичних підстав виникнення права 

приватної власності у фізичних осіб можна віднести, зокрема: 

– виникнення у громадян права власності на доходи від 

участі в суспільному виробництві; 

– виникнення права власності на доходи громадян від 

індивідуальної праці та підприємницької діяльності;  

– виникнення у громадян права власності за договорами та 

іншими правочинами;  

– виникнення у громадян права власності внаслідок 

успадкування майна; 

– отримання дивідендів від цінних паперів і вкладів у 

фінансово-кредитних установах; 

– отримання пенсій, різних державних допомог, стипендій 

тощо;  

– отримання грошових сум чи іншого майна в порядку 

відшкодування заподіяної шкоди; 

– отримання коштів за аліментними зобов’язаннями;  

– правомірне заволодіння дарами природи;  

– отримання різних премій, виграшів, призів. [5, с.83-84]  
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Звичайно ж, цей перелік не є вичерпним, оскільки стосовно 

способів отримання майна у приватну власність діє притаманний 

всьому приватному праву диспозиційний принцип: “дозволено те, 

що не заборонено законом”. Тобто фізичні особи можуть набувати 

майно у приватну власність будь-якими правомірними способами. 

Тож, регулювання поведінки суб'єкта цивільних 

правовідносин - це не тільки надання певної свободи для 

здійснення певних дій, але і встановлення ряду обмежень 

волевиявлення особи з метою запобігання шкідливим для 

суспільства проявам такої свободи. Наведені передумови обмежень 

права приватної власності на нерухоме майно зумовлюють ряд 

підстав запровадження таких обмежень.  

Зокрема, ще Я. Шевченко стверджував, що право власності 

здійснюється доти, поки це співвідноситься з призначенням права 

у суспільстві [11, с. 21]. Отже, право власності може 

реалізовуватися лише доти, поки це не буде порушувати суспільні 

інтереси та права і свободи окремих осіб. 

Охорона суспільних інтересів при здійсненні права власності 

на нерухоме майно визначається специфікою майнових 

правовідносин. У вітчизняному законодавстві закріплено 

положення, згідно з яким особа може бути позбавлена права 

власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в 

порядку, встановлених законом [2, ч. 2 ст. 321]. Безумовно, ця 

норма поширюється й на здійснення права власності на нерухоме 

майно. Тому встановлення обмежень права приватної власності на 

нерухоме майно визначається додержанням законності. Одним із 

прикладів застосування судом положень законодавства під час 

встановлення обмежень з метою забезпечення збалансованості між 

охоронюваними правами та обмеженнями є переселення громадян 

зі старого житла в нові мікрорайони міст. Таким чином, виникає 

нагальна потреба у виявленні правових шляхів вирішення 

поставлених завдань. 

Для законодавчого врегулювання та судового розгляду 

подібних питань може застосовуватися практика Європейського 

суду з прав людини, яка встановлює певні обмеження прав 

власника для охорони суспільних інтересів за умови досягнення 
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домірності між обмеженими правами і свободами власника житла, 

інтересами суспільства та непорушністю права приватної 

власності. Одним із виняткових прикладів обмеження 

непорушності права приватної власності є справа Н. М. 

Мельничук - власниці квартири в будинку, який підлягав знесенню 

(м. Київ). Позивачка вважала, що такі дії органів влади порушили її 

право на вибір місця проживання в межах міста Києва. 

Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що обмеження її права 

власності та вилучення квартири, що обумовлювалося знесенням 

перенаселеного старого житла та будівництво нового, безумовно, 

здійснено в інтересах суспільства. Також суд відзначив, що 

вилучення власності заявника повинно не тільки мати законну 

мету «в суспільних інтересах» як фактично, так і в принципі, 

повинен існувати розумний зв'язок домірності між застосованими 

засобами та метою, яку необхідно реалізовувати, або, інакше 

кажучи, справедлива рівновага між потребами. Оцінка 

справедливості рівноваги може обумовлюватися наданою 

компенсацією ображеному позивачу [8, с.11-14]. 

Отже, наведений прецедент дозволяє виявити основні 

підстави та чинники  виникнення права на нерухоме майно у 

світовій практиці. Діяльність держави, спрямована на утискування 

прав власника, повинна обґрунтовуватися через охорону 

суспільних інтересів та прагнення до домірності встановлених 

обмежень права приватної власності на нерухоме майно 

охоронюваним правам та свободам осіб. Природно, що 

виникненнята непорушність права приватної власності та 

встановлення обмежень на нерухоме майно має обумовлюватися 

принципом справедливості, що передбачає не тільки 

обґрунтованість обмежень, а й збалансованість їх застосування, 

адже кожна з осіб, майнові права якої обмежені, вправі вимагати 

правомірності такого утискання своїх прав та свобод. 

Аналогічної думки дотримуються вчені, зазначаючи, що 

обмеження права власності значною мірою обумовлені 

необхідністю забезпечення балансу інтересів власника та 

суспільства [6,с. 91]. Знаходження розумного компромісу між 

суспільною необхідністю та інтересами правоволодільця, як 
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зазначає М. Г. Братасюк, є основною метою виникнення права 

власності [4, с. 34].  

Отже, виникненняправа приватної власності повинно 

обумовлювати узгодженням між свободою здійснення майнових 

прав власника нерухомого майна та правами і свободами інших 

суб'єктів цивільних правовідносин. 

Інший аспект виникнення права приватної власності на 

нерухоме майно визначається охороною суспільних інтересів, 

забороною використання власності на шкоду правам, свободам та 

гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 

ситуацію та природні якості землі [1, ч. 8 ст. 4] 

Цим положенням окреслюються загальні засади виникнення 

та непорушності права приватної власності на нерухоме майно. З 

метою додержання інтересів суспільства та прав і свобод, членів 

сім'ї власника нерухомого майна та інших осіб встановлюються 

обмеження у визначених законом випадках через застосування 

спеціальних обмежень права приватної власності на нерухоме 

майно в нормах закону [2 ст. 383; 3, ст. 6] 

До спеціальних обмежень належать обмеження, які 

обумовлюють звуження розсуду власника щодо вчинення певних 

дій із нерухомим майном (відчуження, ремонт, реконструкція, 

використання їх за нецільовим призначенням тощо). Останні 

мають утілювати основні ідеї та принципи, закладені в загальних 

обмеженнях права приватної власності та враховувати специфіку 

даного об'єкта правовідносин. Скажімо, встановлені обмеження 

права приватної власності засобів біля житла людей, якщо таке 

обладнання завдає шкоди їх життю та здоров'ю.  

У даному випадку шкода здоров'ю мешканців будинку, 

безумовно, наявна. Тому спеціальні норми законодавства 

покликані регулювати правомірність запровадження обмежень 

права приватної власності на житло в тих чи інших випадках та 

чітко визначати цільове використання приміщень жилих будинків з 

метою запобігання нанесення шкоди здоров'ю та життю його 

мешканців. 

 

 



Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

262 

 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України [текст] : прийнята на п'ятій сесії 

верховної ради 28 червня 1996 року: із змінами, внесеними 

законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV: станом на 1 

січня 2006 року: Офіційне видання / Міністерство юстиції 

України. - К. : [Б. И.], 2006. - 126 с 

2. Цивільний кодекс України [текст]: чинне законодавство 

зі змінами та доповненнями : станом на 21 березня 2017 року. - 

Офіц. Вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 292 с. 

3. Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство 

зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року. - 

Офіц. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 52 с. 

4. Братасюк  М. Г. Вплив приватної власності на 

становлення особистості як суб’єкта права / М. Г. Братасюк 

// Наук.вісникНац.академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. 

- С. 33-40. 

5. Івершенко  Л. Право приватної власності : теорія і 

практика функціонування в Україні / Л. Івершенко 

// Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 9. - С. 82-85. 

6. Копилова Ж. В. Спадкування за заповітом як одна з 

підстав виникнення права приватної власності громадян на 

житловий будинок і окрему квартиру / Ж. В. Копилова // Вісник 

Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 2. - С. 88-93. 

7. Копилова  Ж. В. Поняття права приватної власності на 

житловий будинок та окрему квартиру за чинним законодавством 

України / Ж. В. Копилова // Вісник Одеського інституту 

внутрішніх справ. - 2005. - № 1. - С. 92-97. 

8. КлименкоО. М.Деякі підходи європейського суду з прав 

людини щодо відчуження об’єктів права приватної власності в 

інтересах суспільства / О. М. Клименко // Судова практика. - 2010. 

- № 1/2. - С. 9-14. 

9. Новаковська  І. Проблеми реалізації права приватної 

власності на землю / І.В. Новаковська // Землевпорядний вісник. - 

2015. - № 4. - С. 30-32. 

10. Приватна власність [текст] : збірник нормативних актів / 

ред. В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 416 с 

http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9F6%2F2004%2F9%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%92%D0%86%D0%A17%2F2004%2F2%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%92%D0%86%D0%A17%2F2004%2F2%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%92%D0%86%D0%A17%2F2005%2F1%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%92%D0%86%D0%A17%2F2005%2F1%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A1%D0%9F3%2F2010%2F1%2F2%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A1%D0%9F3%2F2010%2F1%2F2%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%97%D0%95%D0%9C%2F2015%2F4%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%97%D0%95%D0%9C%2F2015%2F4%3C.%3E


Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

263 

 

11. Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: 

проблеми і перспективи / Я. Шевченко // Українське комерційне 

право. - 2004. - № 5. - С. 19-24. 

12. Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної 

власності на земельну ділянку в Україні [текст] : монографія / В. П. 

Яніцький. - К. : Атіка, 2008. - 140 с.  

13. ЯніцькийВ. П.Набуття права приватної власності на 

землю: окремі процесуальні аспекти / В. Яніцький// Право України. 

- 2007. - № 3. - С. 42-47. 

 

Бондаревський Дмитро Костянтинович 

студент 5 курсу, спеціальності «Право» 

Полтавський інститут економіки і права 

Остроушко Роман Олегович 

студент 5 курсу, спеціальності «Право»,  

Полтавський інститут економіки і права Університету 

«Україна» 

Науковий керівник: Кальян Олександр Сергійович 

Полтавський інститут економіки і права 

 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК СПОСІБ 

ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ  

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Інститут компенсації моральної шкоди з'явився в 

українському цивільному законодавстві порівняно недавно. Однак, 

про можливість вимагати компенсації моральної шкоди в судовому 

порядку сьогодні відомо ледве чи ні кожному. Даний правовий 

інститут виявився запитаним суспільством. Він логічно вписався в 

правову модель, закріплену в Конституції України, згідно  з якою 

права і свободи людини є вищою цінністю [1]. Кожний має право 

захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими 

законом. Одним з таких способів захисту цивільних прав виступає 

компенсація моральної шкоди.  

У сучасних дослідженнях з цивільного права велика увага 

приділяється захисту цивільних прав та інтересів, та 

http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A3%D0%9A%D0%9F%2F2004%2F5%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A3%D0%9A%D0%9F%2F2004%2F5%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9F%D0%A02%2F2007%2F3%3C.%3E
http://194.44.38.66:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9F%D0%A02%2F2007%2F3%3C.%3E


Регіональна науково-практична конференція 
«Правовий та соціальний захист громадян України:  

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

264 

 

відшкодування моральної шкоди. Водночас доволі рідко правова 

природа і особливості застосування зазначеного правового засобу 

розглядаються у загальному контексті побудови і функціонування 

всього механізму цивільно-правової відповідальності, зокрема у 

розрізі виявлення спільних ознак, відмінностей і форм взаємодії 

різних його складових, окремих заходів відповідальності зокрема. 

Наприклад, дотепер невирішеним залишається питання щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої у договірних 

відносинах, при безпідставному набутті або збереженні майна, 

створенні загрози життю, здоров’ю та майну особи тощо[4, с. 5]. 

А в судовій практиці створюються передумови для 

абсолютно невиправданого, на наш погляд, заперечення 

можливості стягнення з боржника, який не виконав встановленого 

рішенням суду обов’язку відшкодувати завдану іншій особі 

моральну шкоду, передбаченихЦивільним кодексом України 

компенсаційних сум у вигляді інфляційних втрат кредитора і трьох 

процентів річних [2, ст. 625]. 

Зважаючи на викладене метою даної публікації є виявлення 

особливостей відшкодування моральної шкоди саме як заходу 

цивільно-правової відповідальності. Це передбачає розгляд 

принаймні таких визначальних аспектів правового впливу цього 

правового засобу, як його функції, сфера застосування, фактична 

підстава та умови покладання на боржника обов’язку надати 

належну кредиторові компенсацію, розмежування з іншими 

заходами відповідальності. 

 Зазвичай у науковій літературі конкретні санкції цивільної 

відповідальності розділяють на заходи договірної та 

позадоговірної відповідальності. На нашу думку, вирішальне 

значення для виокремлення заходів позадоговірної 

відповідальності, до яких належить і відшкодування моральної 

шкоди, відіграє врахування таких чинників, як: 

1) абсолютний характер порушених регулятивних 

правовідносин і, відповідно, порушеного суб’єктивного цивільного 

права потерпілого, якому (праву) в зазначених правовідносинах 

протистоїть заздалегідь невизначене коло зобов’язаних осіб;  
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2) виникнення у потерпілої особи майнових або немайнових 

втрат, зумовлених вчиненим деліктом, які можуть бути 

справедливо компенсовані за допомогою надання належного 

обсягу матеріальних благ; 

3) наявність, як правило, у потерпілої особи потреби в 

застосуванні до боржника заходів державного примусу з метою 

усунення або мінімізації негативних наслідків учиненого 

правопорушення [9, с. 67]. 

 Відшкодуванню моральної шкоди належить унікальне місце 

в системі способів захисту цивільних прав та інтересів і серед 

заходів цивільно-правової відповідальності. Потенційна сфера його 

правового впливу перевершує навіть коло правовідносин, у яких 

має місце застосування такої санкції, як відшкодування збитків, 

оскільки теоретично в кожному випадку завдання матеріальних 

втрат може йтися також і про виникнення моральної шкоди. 

Натомість зворотної кореляції не спостерігається – далеко не у 

кожному випадку посягання на особисті немайнові блага, що 

супроводжувалося заподіянням моральної шкоди, у потерпілого 

можуть виникнути які-небудь матеріальні втрати [7, с. 13]. 

Отже, згідно з чинним ЦК України відшкодування моральної 

шкоди принаймні з формального погляду є універсальним засобом 

цивільно-правового захисту, який може бути застосований у разі 

заподіяння особі немайнових втрат внаслідок первісного 

порушення її як абсолютних, так і відносних (включно з 

договірними), не лише немайнових, а й майнових суб’єктивних 

цивільних прав – причому незалежно від того, сталося це у 

результаті порушення цивільних, інших приватноправових, чи 

навіть публічно-правових відносин. Проте метою застосування 

відшкодування моральної шкоди за всіх обставин є компенсація 

винятково немайнових втрат потерпілого [2, ст. 23, 1167]. 

Причому вимоги про відшкодування моральної шкоди 

можуть бути розглянуті у всіх видах судочинства, що здійснюється 

судами загальної юрисдикції – тобто може мати місце позов, 

поданий у цивільній або господарській справі, цивільний позов у 

кримінальному провадженні або відшкодування шкоди за 

наслідками розгляду справи, що вирішується за правилами 
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адміністративного судочинства. Зважаючи на міркування 

справедливості, розумності й добросовісності законодавець може 

певним чином уточнювати сферу дії зобов’язань з відшкодування 

моральної шкоди або встановлювати спеціальні режими для 

застосування зазначеного способу захисту цивільних прав та 

інтересів щодо окремих правовідносин або певних груп суб’єктів 

цивільного права [5, с. 64]. 

Водночас, оскільки йдеться про захід позадоговірної 

відповідальності, стягнення компенсації за завдані потерпілому 

немайнові втрати слід розглядати не тільки як самостійний спосіб 

захисту особистих немайнових прав, а й як субсидіарну складову 

інститутів захисту абсолютних майнових цивільних прав – зокрема 

таких, як віндикація, усунення загрози майну особи, повернення 

безпідставно набутого або збереженого майна. Оскільки кожного 

разу в окреслених випадках у кредитора – фізичної особи можуть 

виникати переживання з приводу протиправного посягання на її 

майно, а також стан невпевненості щодо можливості ефективно 

захистити свої майнові права, у такого роду правових ситуаціях 

може йтися про завдання моральної шкоди. Проте, з огляду на 

характер вчиненого правопорушення у вищезазначених випадках 

законодавцеві доцільно було б обумовити виникнення у 

потерпілого права на її відшкодування наявністю лише грубої вини 

з боку правопорушника (умислу або грубої необережності).  

Заходи цивільно-правової відповідальності вирізняються 

тим, що передбачають покладання на зобов’язану особу нового або 

додаткового (до невиконаного у регулятивних правовідносинах) 

майнового компенсаційного обов’язку, який реалізується на 

користь кредитора за рахунок власного майна суб’єкта 

відповідальності. У результаті потерпіла особа отримує 

справедливу майнову компенсацію за ті матеріальні або немайнові 

втрати, яких вона зазнала внаслідок порушення її суб’єктивного 

права з боку іншого учасника цивільних відносин [10, с.19]. 

Таким чином, забезпечується відновлення майнової сфери 

кредитора до того стану, в якому вона мала б знаходитися за 

відсутності правопорушення, а у разі завдання моральної шкоди 

(зважаючи на її немайнову природу) відповідне майнове 
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відшкодування сприяє утвердженню морально-правових засад 

справедливості, розумності, добросовісності та якомога повнішому 

усуненню негативних наслідків правопорушення із немайнової 

сфери потерпілого. Факти порушення, невизнання або 

оспорювання цивільних прав, а в окремих, прямо визначених у 

законодавстві випадках, створення загрози чи очевидної 

неминучості їх порушення, а так само і будь-яке інше протиправне 

посягання на суб’єктивні цивільні права та інтереси розглядаються 

як юридико-фактичні під- стави застосування різних способів 

цивільно-правового захисту.  

Оскільки ж врегульовані нормами ЦК України зобов’язання 

з відшкодування майнової та моральної шкоди виникають 

внаслідок фактичного завдання матеріальних або немайнових 

втрат, то підставою виникнення цього різновиду цивільних 

охоронних відносин є, зрозуміло, саме порушення суб’єктивного 

цивільного права потерпілого [2, гл. 82]. 

Мета визначення справедливого розміру відповідальності у 

вигляді відшкодування завданої шкоди визначила необхідність 

закріплення у законодавстві чотирьох загальних умов цивільно-

правової відповідальності, до яких належать власне завдана 

потерпілому шкода (матеріальна або моральна, немайнова), 

причинний зв’язок між правопорушенням і його негативним 

наслідками, протиправність порушення чужого суб’єктивного 

цивільного права, а також вина правопорушника. Встановлення 

цих умов забезпечує підтримання справедливого балансу інтересів 

заінтересованих сторін, який унеможливлює покладення на 

правопорушника обов’язку відшкодувати втрати потерпілої особи, 

до яких він не має безпосереднього стосунку, або яких насправді 

не було завдано, або яких хоча й було завдано, проте у зв’язку з 

правомірними діями учасника цивільних відносин або поведінкою, 

за яку йому не можна дорікати з погляду виявленої ним 

турботливості й обачності.  

Слід враховувати, що правомірним є завдання моральної 

шкоди при здійсненні права на самозахист, з додержанням 

встановлених ст. 19 ЦК України вимог, а також у стані крайньої 

необхідності [2, ст. 19, 1169, 1171].  
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Водночас особа, яка правомірно діяла у стані крайньої 

необхідності, зазвичай все одно повинна відшкодувати завдану 

потерпілому моральну шкоду (з правом зворотної вимоги до 

учасника цивільних відносин, в інтересах якого вчинено відповідні 

дії), якщо інше не буде визначено рішенням суду [6, с. 9]. 

Решта спеціальних режимів відшкодування моральної шкоди 

передбачають або вилучення, або врахування особливого змісту 

лише суб’єктивної умови цивільно-правової відповідальності– 

вини. Тож у окремих випадках відповідальність у формі 

компенсації завданих потерпілому немайнових втрат настає або 

незалежно від наявності вини правопорушника, або тоді, коли вона 

досягає певних ступенів тяжкості. Нарешті, говорячи про значення 

юридичної характеристики суб’єктивної сторони поведінки 

правопорушника, важливо наголосити на тому, що на відміну від 

загального правила визначення обсягу цивільно-правової 

відповідальності саме у відносинах з відшкодування моральної 

шкоди вина постає як один к головних критеріїв встановлення 

розміру належної потерпілому компенсації. 

Так, згідно з ЦК України розмір грошового відшкодування 

моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, 

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його 

можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 

моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а 

також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення 

[2, ч.3 ст. 23]. 

 Крім того, при визначенні розміру зазначеного 

відшкодування враховуються вимоги розумності й справедливості. 

Як і кожен захід цивільно-правової відповідальності, 

відшкодування моральної шкоди є санкцією, покликаною 

виконувати дві функції – компенсаційну та превентивну. При 

цьому компенсаційна функція цивільної відповідальності 

спрямована на максимально можливе усунення негативних 

наслідків порушення суб’єктивного цивільного права, що виникли 

у майновій та немайновій сферах потерпілої особи. Зазначена мета 

досягається через звернення стягнення на власне майно боржника 
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або добровільне передання ним кредиторові належної йому 

майнової компенсації. 

 Сама можливість застосування такого роду майнового 

стягнення справляє певний превентивний вплив, спонукуючи до 

належного виконання своїх обов’язків як цього самого боржника, 

так і загалом всіх суб’єктів цивільного права. У такий спосіб 

виявляється забезпечувальна (щодо прав, які захищаються, та 

обов’язків, що кореспондують їм) або запобіжна, превентивна 

(щодо ймовірного правопорушення) функція цивільно-правової 

відповідальності. Зміст вищезазначених функцій зумовлює 

закріплення в інституті цивільної відповідальності двох 

основоположних засад – так званих принципу повного 

відшкодування завданої шкоди та принципу вини [12, с.51]. 

Згідно з принципом повного відшкодування шкоди негативні 

майнові наслідки цивільного правопорушення мають бути 

компенсовані суб’єктом відповідальності у повному обсязі, якщо 

інше не випливає із норм законодавства, договору, суті порушених 

правовідносин і застосованих правових засобів. Цей принцип 

найповніше втілюється у нормах, що регламентують 

відшкодування матеріальної шкоди та збитків, завданих 

порушенням договору.  

На підставі викладеного можна дійти таких висновків. 

Відшкодування моральної шкоди є заходом позадоговірної 

відповідальності, що може бути застосованим у разі посягання на 

будь-які особисті немайнові блага потерпілої особи, незалежно від 

того, є воно наслідком порушення особистих немайнових або 

майнових прав особи в абсолютних цивільних відносинах. 

Порушення суб’єктивного цивільного права у договірних 

зобов’язаннях може вважатися належною підставою для 

відшкодування моральної шкоди винятково у разі наявності в 

законі або договорі спеціального застереження про можливість 

застосування такого заходу відповідальності у конкретній правовій 

ситуації. Водночас це не змінює позадоговірний характер 

нововиниклих охоронних правовідносин, які підлягають 

регулюванню згідно з притаманним деліктним зобов’язанням 

імперативним методом [11, с. 38]. 
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Відповідно, сторони не вправі заздалегідь, на власний 

розсуд, визначати розмір належної кредиторові компенсації, 

усувати вину із складу умов відповідальності боржника або в 

інший спосіб вносити корективи у законодавчо закріплений 

механізм відшкодування моральної шкоди. На відміну від порядку 

застосування інших заходів цивільної відповідальності, який 

передбачає встановлення спростовної презумпції вини 

правопорушника, правова регламентація відносин з відшкодування 

моральної шкоди ґрунтується на необхідності встановлення 

конкретного ступеня вини зазначеної особи. 

Оскільки закріплення відшкодування моральної шкоди як 

окремого способу захисту цивільних прав та інтересів зумовлено 

переважно саме моральним міркуваннями, у визначенні 

особливостей механізму застосування зазначеного правового 

заходу  визначальна роль належить морально-правовим засадам 

справедливості, розумності й добросовісності. 
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ПОДАТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

НА ПИТАННЯ 

Вступ. На відміну від інших видів юридичної 

відповідальності податково-правова відповідальність має свої 
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правових відносин, так і підходами законодавця до порядку та 

засобів впливу на платників. При цьому, закономірно виникає 

питання і про порядок притягнення до цієї відповідальності та 

порядок застосування санкцій, що мають бути визначені окремими 

процедурами. А також про законодавчо закріплені умови 

застосування відповідальності за порушення податкового 

законодавства зважаючи на різноманітність видів юридичної 

відповідальності, що можуть бути застосовані. 

Результати дослідження. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства покликана захищати майнові інтереси 

держави, а її ефективне застосування сприяє законному 

поповненню державних грошових фондів через внесення як сум 

несплачених податків і зборів, так і штрафів як форми 

відповідальності [1, c. 40]. ПК України встановлює у статті 111, що 

за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної 

відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна. При 

цьому, уточнюється, що фінансова відповідальність за порушення 

законів з питань оподаткування та іншого законодавства 

встановлюється та застосовується згідно з ПК України та іншими 

законами у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) 

та/або пені [2]. 

Таке формулювання викликає, цілком логічне запитання, 

щодо правильності юридичної техніки викладу норми та 

необхідності саме такого закріплення суті відповідальності за 

порушення законів з питань оподаткування. Зокрема, з цього 

приводу Н.Ю. Оніщук цілком справедливо зазначає, що наведена 

норма, безперечно, викликає ряд питань щодо її змісту та 

доцільності. По-перше, нею відмічає, що не зрозуміло, навіщо 

наводити у ПК України перелік видів відповідальності за 

порушення законів з питань оподаткування, якщо формально ним 

регулюється лише перший вид (фінансова), адміністративна та 

кримінальна відповідальності встановлюються системами 

адміністративного та кримінального законодавства відповідно 

(Кодексом України про адміністративні правопорушення, 
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Кримінальним кодексом України) [3, с. 28]. З другою її тезою по 

даному питанню можна погодитися лише частково. Так, нею 

відмічається, що навряд чи можна безапеляційно вести мову про 

існування фінансової відповідальності як самостійного виду 

юридичної відповідальності. На її погляд, з одного боку, дійсно, 

характер фінансових санкцій має суттєві особливості. Однак, з 

іншого боку, фінансова відповідальність має охоплювати наслідки 

всіх порушень фінансового законодавства (яке, крім податкового, 

охоплює і бюджетне, валютне та ін.). У такому векторі, на її думку, 

фінансову відповідальність можна розглядати як певну родову 

конструкцію, що має свої видові прояви – податкову та бюджетну 

відповідальність зокрема. 

Стосовно питання існування фінансової відповідальності як 

самостійного виду юридичної відповідальності слід звернутися до 

дослідження І. П. Устинової, яка в ході порівняння 

адміністративно-правової та фінансово-правової відповідальності 

доходить цілком обґрунтованого висновку про існування 

фінансової відповідальності як самостійної [4, с. 66, 67]. Варто 

відмітити, що дану проблематику піднімає і С.В. Запольський, 

який вказує на наявність широкої дискусії з питань існування 

фінансово-правової відповідальності і її видів, а також проблеми 

існування податкової відповідальності [5, с. 408]. 

У світлі сучасного стану розвитку фінансового та 

податкового права не можна погодитись, з позиціями, тих 

науковців, які вважають фінансово-правову та зокрема податкову 

відповідальність частиною адміністративної. Зокрема С.Г. 

Пепеляев відмічає, що за порушення податкового законодавства 

може застосуватись адміністративна або кримінальна 

відповідальність, при цьому підстав для виділення податкової 

відповідальності у самостійний вид відповідальності немає [6, 

с. 395-396]. 

З іншого боку Д.В. Вінницький вказує на податкову 

відповідальність, як самостійний вид юридичної відповідальності 

[7, с. 310-317]. З чим також навряд чи можна погодитися зважаючи 

на підпорядкований характер податкової відповідальності 

фінансовій. На що цілком закономірно звертає увагу І.І. Кучеров 
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відмічаючи, що залежно від того, яке порушення законодавства 

про податки і збори лежить в основі відповідальності, яка 

аналізується, вона може розглядатися як різновид фінансової, 

адміністративної або кримінальної відповідальності. А особи винні 

в податкових правопорушеннях, притягуються до податкової 

відповідальності, яка є різновидом фінансової [8, с. 246].В світлі 

вказаного привертає до себе увагу конструкція термінології, щодо 

вживання термінів «податкова відповідальність» та 

«відповідальність за порушення податкового законодавства», на 

які звертали увагу такі вітчизняні дослідники як  Н.Ю. Оніщук [3, 

с. 28], Л.І. Самсін [9, с. 492] та інші. Проте більшість дослідників 

зводить дане питання до застарілої термінології, яка існувала до і 

після прийняття ПК України, з чим навряд чи можна погодитися. 

Тим більше вагомою є точка зору на дане питання С.В. 

Запольського, який основуючись на позиціях висловлених іншими 

науковцями співвідносить їх як часткове з цілим [5, с. 405]. 

Так, поняття «порушення законодавства про податки і 

збори» та «податкові правопорушення» співвідносять між собою 

як загальне і часткове. Всі податкові правопорушення являються 

порушеннями законодавства про податки і збори, але не всі 

порушення законодавства про податки і збори є податковими 

правопорушеннями [10, с. 24]. Визначення поняття «податкового 

правопорушення» дається законодавцем у Податковому кодексі, в 

той час як поняття «порушення законодавства про податки і збори» 

охоплюється кількома галузями права, в залежності від заходів 

державного примусу виділяються інші, окрім безпосередньо 

податкових правопорушень, види порушень законодавства про 

податки і збори [5, с. 405]. Враховуючи вказане можна 

констатувати, що термін «податкова відповідальність» стосується 

тих випадків коли вона застосовується до порушень безпосередньо 

податкових норм і передбачена ПК України, термін 

«відповідальність за порушення податкового законодавства» 

розповсюджується як на відповідальність передбачену нормами 

ПК України, так і нормами інших законів, як це окреслюється у 

статті 109 та п. 111.2. статті 111 ПК України, стосовно фінансової 

відповідальності [2]. 
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У цьому контексті Ю.А. Крохіна, відмічає, що інститут 

податкової відповідальності не відноситься до виключних явищ 

російської правової системи, що вважаємо є справедливим і для 

української. Так як правовий механізм податкових відносин 

забезпечується різними галузями права: фінансовим, податковим, 

адміністративним, митним, і основуючись на цьому інститут 

податкової відповідальності можна вважати комплексним 

міжгалузевим правовим інститутом [5, с. 353]. Звичайно питання 

про характер інституту податкової відповідальності залишається 

спірним проте беззаперечним є твердження, що за правопорушення 

у податковій сфері може наставати виключно податкова, так і 

митна, адміністративна та кримінальна відповідальність. 

Висновки. Не підтримуючи загалом конструкцію п. 111.1. 

Статті 111 ПК України щодо наявності фінансової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності, слід все ж 

констатувати, що останні два види відповідальності цілком 

застосовні до податкових правовідносин у передбачених чинним 

законодавством випадках. В той же час, фінансова 

відповідальність представляється як відповідальність що 

розповсюджується на всю сферу фінансових правовідносин і як 

цілком слушно зазначає М.П. Кучерявенко вона може бути 

представлена інституціональними різновидами [12] (бюджетна, 

податкова, митна, валютна тощо), в контекст чого податкова 

відповідальність виділяється саме як різновид фінансової, і з цієї 

точки зору її і слід розглядати. Разом з цим, застосування до 

податкових відносин інших видів відповідальності окрім виключно 

податкових зумовлює потребу закріпити у законодавстві наявність 

фінансової відповідальності, проте вона має бути чітко 

розмежована із податковою, яка закріплюється виключно нормами 

ПК України. 
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Колеснік Любомира Іванівна 

помічник судді апеляційного суду 

Полтавської області 

 

ІНСПЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ У 

СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ 

 

Вступ. Проведення фінансового контролю являє собою 

важливий елемент фінансової діяльності, який видозмінюється 

залежно від тієї чи іншої сфери фінансових правовідносин у якій 

даний контроль застосовується. Однією зі складових фінансового 

контролю є інспектування, що являє собою найбільш 

розповсюджену контрольну процедуру, яка є дуже давньою та 

застосовується, ще з періоду стародавніх часів для контролю за 

наявністю товарів, коштів, цінносте та виявлення зміни їх 

кількості, встановлення фактів крадіжок, розтрат тощо. При цьому 

інспектування дуже гарно адаптувалося до сучасних реалій 

фінансових відносин, значно удосконалилося зважаючи на, що 

воно широко використовується у всіх сферах фінансової 

діяльності, в тому числі і грошовому обігу. 

Враховуючи те, що фінансовий контроль грошового обігу 

має багато спільних рис із фінансовим контролем загалом, 

базуючись на ньому, то цілком можливим видається підхід 

застосування інспектування грошового обігу за аналогію із 

фінансовим контролем у інших сферах фінансової діяльності, при 

цьому враховуючи наступне: 1) грошовий обіг охоплює практично 

всі фінансові відносини, відповідно забезпечення інспектування 

потрібно для всієї сфери обігу грошей з огляду на публічний 

характер правовідносин; 2) державний фінансовий контроль як і 

інспектування, як його частина, має здійснюватися зважаючи на 

великий обсяг контролю цілим рядом державних та недержавних 

органів, що обумовлює особливість по залученню недержавних 

органів до інспектування; 3) державний фінансовий контроль 

грошового обігу забезпечується через взаємопов’язану систему 

органів, що зумовлює проведення кількох рівнів контролю. 4) 
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державний фінансовий контроль грошового обігу варіюється в 

залежності від сфери свого застосування, що відповідно 

відображається і на інспектуванні. 

З врахування вказаного, видається доцільним розглядати 

інспектування в прив’язці до окремих сфер грошового обігу, з 

врахування особливостей кожної із таких сфер. 

Результати дослідження. В першу чергу, варто звернути 

увагу на застосування інспектування до контролю грошово-

кредитної політики та діяльністю Національного банку України в 

даній сфері. Так як ефективне використання фінансових ресурсів в 

державі можливе лише в умовах стабільного функціонування 

грошово-кредитної системи [1, с. 24], основою якої є грошово-

кредитна політика. 

Відповідно до п. 21 Порядку розроблення Основних засад 

грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її 

проведенням передбачається, що Рада Національного банку 

здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики та 

аналіз її впливу на стан соціально-економічного розвитку України 

щокварталу. Такий контроль здійснюється шляхом аналізу 

відповідності діяльності Правління Національного банку та 

показників динаміки грошово-кредитної сфери протягом звітного 

періоду цілям та завданням грошово-кредитної політики, 

визначеним в Основних засадах грошово-кредитної політики, та з 

урахуванням її впливу на стан соціально-економічного розвитку 

України. А для проведення контролю Рада Національного банку 

регулярно здійснює моніторинг стану грошово-кредитної сфери та 

всіх секторів економіки України. [2]. Тобто, в якості контрольного 

заходу в питаннях грошово-кредитної політики Національний банк 

України застосовує, аналіз та моніторинг, а не інспектування, що 

зумовлене в тому числі специфікою контролю даної політики. 

У то же час, відповідно до пункту 2 статті 12 Закону 

України «Про Рахункову палату» вона перевіряє та аналізує 

діяльність Національного банку України, інших фінансових 

установ у частині обслуговування ними коштів державного 

бюджету та в порядку здійснення контролю за надходженням 

коштів до державного бюджету та використанням коштів 
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державного бюджету здійснює перевірку виконання кошторису 

доходів і витрат Національного банку України [3]. Як відомо 

інспектування здійснюється у формі ревізії, що явно відмінна від 

перевірки як ще однієї форми фінансового контролю. 

Відповідно у сфері фінансового контролю грошово-

кредитної політики, як складової фінансового контролю грошового 

обігу інспектування не застосовується, а використовуються такі 

форми контролю як аналіз, моніторинг, перевірки. 

Фінансовий контроль за станом і оборотом готівкової 

грошової маси здійснюється перш за все Національним банком 

України та банківськими установами. Так, Національний банк і 

банки контролюють ведення касових операцій, готівковий обіг, 

емісійні операції, застосовуючи при цьому в тому числі і 

інспекційні перевірки. А Положення про ведення касових операцій 

у національній валюті в Україні [4], передбачає здійснення 

інспекційного контролю за виконанням його норм в тому числі 

податковими органами, а також уповноваженими органами самих 

господарюючих суб’єктів. Зважаючи на це слід погодитися з 

позицією Є.Є. Фролової, що держаний фінансовий контроль в 

сфері готівкового грошового обігу являє собою сукупність 

контрольних заходів, що здійснюються в формі ревізій та 

перевірок органами державного фінансового контролю та 

перевірок агентами державного фінансового контролю [5, с. 164]. 

Фінансовий контроль у сфері безготівкових розрахунків 

передбачає в основному проведення саме перевірок, проте Законом 

України «Про банки і банківську діяльність» [6] передбачено 

проведення інспекційних перевірок банків якими є форма 

здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним 

банком України особами безпосередньо у банку (стаття 2), а 

порядку їх проведення присвячено главу 14 вищевказаного Закону. 

Правлінням Національного банку України було розроблено 

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки 

ризиків» [7], якими передбачаються заходи нагляду на основі 

оцінки ризиків діяльності банків в першу чергу їх 

платоспроможності. Варто відмітити, що інспектування банків 

поширюється не лише на питання безготівкового, а і готівкового 
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грошового обігу, що пояснюється загальним охопленням ним всіх 

аспектів діяльності банків в ході їх контролю з боку Національного 

банку України. 

Фінансово-контрольні заходи щодо готівкового та 

безготівкового обігу іноземної валюти передбачає, що в ході 

діяльності органи валютного контролю передбачені статтею 13 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю», уповноважені здійснювати 

перевірки в тому числі вони можуть здійснювати ревізії, щодо 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у 

сфері операцій з валютою. Проте валютний контроль не 

спрямований на проведенні інспекцій, а скоріше проявляється в 

якості нагляду та відповідних перевірок. Разом з цим його 

здійснення не виключає можливості проведенні ревізій як форми 

інспекції (в ході ревізії кас, проведених розрахунків тощо). 

Висновки. Отже, інспектування у сфері грошового обігу 

застосовується щодо готівкового та безготівкового грошового 

обігу і проявляється у формі ревізії стосовно обігу іноземної 

валюти. У той же час воно не властиве для фінансового контролю 

грошово-кредитної політики Національного банку України 
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Вступ. Сучасне податкове законодавство оперує цілим 

рядом різноманітних понять, які використовуються у питаннях 
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правового регулювання оподаткування. Одним із таких понять є 

поняття «спеціального податкового режиму», що закріплене у п. 

11. 2 статті 11 Податкового кодексу України. Згідно з ним 

спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає 

особливий порядок оподаткування окремих категорій 

господарюючих суб'єктів. При цьому п. 11.3. цієї ж статті 

визначено, що спеціальний податковий режим може передбачати 

особливий порядок визначення елементів податку та збору, 

звільнення від сплати окремих податків та зборів [1]. Тобто 

спеціальний податковий режим призначений саме для спрощення 

оподаткування та зменшення податкового навантаження для 

окремих категорій господарюючих суб’єктів. 

При цьому, дослідження які проводилися останнім часом 

демонструють різні підходи до питання сутності спеціальних 

податкових режимів розкриваючи його через визначення цих 

понять. 

Результати дослідження. На думку В.В. Бєлєвцевої 

спеціальний податковий режим є урегульованим законодавством 

загальним порядком поведінки громадян і юридичних осіб, а також 

порядок реалізації їх прав і свобод у сфері справляння податків. 

Цей режим може стосуватися особливих груп суб’єктів і об’єкті, 

що підпадають під його дію [2, с. 8]. 

П.В. Коломієць вважає, що спеціальний податковий режим, 

це особливий порядок оподаткування окремих категорій платників 

[3, с. 40]. С.В. Сарана зазначає, що це окрема система заходів з 

оподаткування, яка застосовується у відповідний податковий 

період, переважно виступаючи підсистемою загального 

податкового режиму, стосується окремих категорій 

господарюючих суб’єктів, особливих груп об’єктів оподаткування 

чи певної території або галузі економіки та передбачає 

застосування альтернативних податків [4, с. 38]. 

На думку В.І. Теремецького дані режими застосовуються з 

метою створення більш сприятливих економічних умов 

функціонування різних форм підприємницької діяльності, 

зменшення податкового навантаження на суб’єктів 

підприємництва; спрощення системи оподаткування, системи 
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обліку та звітності для суб’єктів підприємництва; стимулювання 

розвитку сільського господарства України; створення 

справедливості в оподаткуванні окремих суб’єктів господарювання 

тощо [5, с. 102]. 

 В свою чергу, Т.В. Турчак визначає, що спеціальні 

податкові режими є інтегральною частиною правового механізму 

регулювання оподаткування, що дозволяє їм виходити за межі 

податково-правового регулювання [6, с. 177]. Таку позицію хоча 

навряд чи можна поділяти, але вона все одно містить раціональне 

зерно, яке полягає у тому, що спеціальні податкові режими 

встановлюють альтернативу загальному підходу до оподаткування, 

визначаючи особливості такого оподаткування для окремих 

категорій платників. 

Спираючись на все вищезазначене можна провести 

узагальнення висловлених думок, яке полягає в тому, що 

спеціальний податковий режим визначає особливий порядок 

оподаткування окремих категорій платників, при цьому такий 

порядок встановлює особливості порівняно із загальною системою 

оподаткування спрощуючи порядок його проведення, подання 

податкової звітності та зменшуючи податкове навантаження на 

таких платників. 

Висновки. Відповідно за своєю сутністю спеціальний 

податковий режими є податковим режимом, що встановлює 

альтернативу загальному податковому режиму, дія якого на 

відміну від спеціального розповсюджується на всіх платників, при 

цьому спрощуючи оподаткування для визначеної категорії 

платників та зменшуючи для них податкове навантаження. 
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Тамара Сергіївна 

Панченко  

Сергій Вікторович 

Аванесян  

Геннадій Миколайович 

Проблеми законодавчого 

врегулювання договору підряду на 

сучасному етапі 

45 

12.  

Єна  

Віктор Володимирович 

Аванесян  

Геннадій Миколайович 

Правові аспекти договір купівлі-

продажу нерухомості 
49 

13.  

Руденко  

Карина Тахірівна 

Аванесян  

Геннадій Миколайович 

Юридична природа договору 

довічного утримання 
52 

14.  Пономаренко  

Вікторія Володимирівна 

Окремі питання судової практики 

щодо розгляду спорів між 

батькакми при визначенні місця 

проживання малолітьної дитини 

55 

15.  

Боряк  

Марина Олексіївна 

Пономаренко  

Вікторія Володимирівна 

Формування судових стандартів 

доказування у господарському 

процесі 

59 

16.  

Гришко  

Марина Геннадіївна 

Пономаренко  

Вікторія Володимирівна 

Світові моделі організації 

державного контролю за 

узгодженими діями суб’єктів 

господарювання 

62 

17.  Коваленко  

Володимир Федорович 

Питання захисту прав людини як 

одне із головних завдань 

міжнародної спільноти 

66 

18.  

Красіцька  

Тамара Сергіївна 

Сіромаха  

Гліб Анатолійович 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Проблеми кримінального 

провадження щодо неповнолітніх 
69 
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19.  

Мостепанюк  

Євгенія Миколаївна 

Хмиленко  

Максим Олександрович 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Виконання судових рішень у 

кримінальному провадженні 
73 

20.  

Руденко  

Карина Тахірівна 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Злочини проти життя та здоров’я 

особи 
75 

21.  

Єна  

Віктор Володимирович 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Злочини проти громадського 

порядку та моральності 
79 

22.  

Романюта  

Анастасія Олександрівна 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Кримінальна відповідальність за 

вбивство матір’ю своєї 

новонародженої дитини 

83 

23.  

Завгородня  

Юлія Вікторівна 

Коваленко  

Володимир Федорович 

Злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров`я 

населення 

87 

24.  Товста  

Світлана Петрівна 

Організаційні засади побудови 

національної судової системи, їх 

відповідність міжнародним 

стандартам 

90 

25.  

Квач  

Ліна Олександрівна 

Швець  

Злата Сергіївна 

Коломієць 

Павло Віталійович 

Право власності при спадкуванні 

земельних ділянок 
102 

26.  Гурій 

Тетяна Анатоліївна 

Право інтелектуальної власності 

в україні як інститут цивільного 

законодавства 

108 

27.  Величко  

Людмила Валентинівна 

Питання планування фінансової 

діяльності підприємств 
111 
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Гапчич  

Дмитро Миколайович 

28.  Кравченко  

Алла Петрівна 
Гуманістичні підвалини права 113 

29.  Туманцова  

Олена Валеріївна 

Актуальні питання розвитку 

валютної системи україни 
116 

30.  

Баданова  

Дар’я Вікторівна 

Зенцова  

Ірина Миколаївна 

Система правового захисту 

комерційної таємниці 

підприємства, її елементи та 

складові 

119 

31.  

Гета  

Анна Вікторівна 

Глоба  

Сергій Миколайович 

Соціально-психологічна 

адаптація населення україни в 

сучасних умовах 

124 

32.  

Воєнна  

Валентина Миколаївна 

Черкас  

Віра Володимирівна 

Актуальні питання фінансової 

стійкості підприємства 
129 

33.  

Конончук  
Юлія Генадіївна 

Сахно  
Тамара Володимирівна 

Коломієць  
Павло Віталійович 

Місце договору позички в 
цивільному законодавстві 

україни 
132 

34.  Рябокінь Наталія 
Олександрівна 

Engagement für das leben in 
freiheit und würde 

137 

35.  

Токар  
Валерія Олександрівна 

Сологор  
Аліна Костянтинівна 

Коломієць  
Павло Віталійович 

Запобіжні заходи в 
господарському процесі 

140 

36.  

Кузуб  
Вікторія Вікторівна 

Шерстюк  
Дмитро Миколайович 

Коломієць  
Павло Віталійович 

Захист права інтелектуальної 
власності як майна суб’єктів 

господарювання 
146 

37.  Черкащенко  

Альона Андріївна 

Відшкодування моральної шкоди 

зобов’язально-правовий засіб 
151 
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Юшкевич  

Денис Васильович 

Коломієць  

Павло Віталійович 

захисту права власності 

38.  

Клець  
Аліна Анатоліївна 

Ярмола  
Валерія Сергіївна 

Коломієць  
Павло Віталійович 

Право інтелектуальної власності 
як майно суб’єктів 
господарювання 

157 

39.  

Юнак  
Тетяна Василівна 

Бондаренко  
Олександр Миколайович 

Коломієць  
Павло Віталійович 

Предмет правового регулювання 
господарської діяльності 

162 

40.  Черкас  

Віра Володимирівна 
Щодо нагальних проблем малого 

та середнього бізнесу в україні 
167 

41.  
Сизенко  

Дмитро Олександрович 
Кравченко  

Алла Петрівна 

Актуальні питання класифікації 
цивільно-правових договорів 

170 

42.  Убийвовк 

Ірина Іванівна 
Економічна безпека держави 174 

43.  

Беза  
Сергій Євгенійович, 

Барикіна  

Віолета Володимирівна 
Кальян  

Олександр Сергійович 

Договір як підстава виникнення 
цивільно-правового зобов`язання 

180 

44.  Клевака  

Леся Петрівна 

Медична клоунада як сучасний 

різновид психологічної допомоги 

хворим дітям 

187 

45.  

Заіка  

Віталій Миколайович 

Чернов  

Артем Анатолійович 

Проблема виховання ставлень в 

полікультурному середовищі, як 

важлива складова профілактики 

правопорушень на міжетнічному 

ґрунті 

192 

46.  Красіцька  

Тамара Сергіївна 

Зміна та розірвання цивільно-

правових договорів за цивільним 
198 
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Васильєв  

Олександр Іванович 

Аванесян 

 Геннадій Миколайович 

законодавством україни 

47.  Заіка  

Віталій Миколайович 

Проект забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки на території 

міста Полтави в рамках 

програмної ініціативи “Права 

людини та правосуддя” 

міжнародного фонду 

“Відродження”  

203 

48.  

Палкіна  

Карина Ігорівна 

Кальян 

 Олександр Сергійович 

Особливості відшкодування 

моральної шкоди як способу 

захисту особистих немайнових 

прав фізичної особи 

210 

49.  

Заіка  

Віталій Миколайович 

Ющенко  

Олексій Миколайович 

Досвід громадських організацій 

із захисту прав та інтересів 

людей з інвалідністю 

216 

50.  

Титаренко  

Роман Олександрович 

Войтенко  

Дмитро Вікторович 

Кальян  

Олександр Сергійович 

Забезпечення справедливості 

судового розгляду цивільних 

справ 

221 

51.  

Мостепанюк  

Євгенія Миколаївна 

Кальян  

Олександр Сергійович 

Виконання судових рішень як 

складова захисту цивільних прав 

особи 

228 

52.  Клевака  

Леся Петрівна 

ПЕТ-терапія як інновація у 

соціальній сфері 
232 

53.  

Ярмола  

Валерія Сергіївна 

Кальян  

Олександр Сергійович 

Мирова угода у цивільному 

судочинстві 
238 

54.  Коломієць  

Павло Віталійович 

Проблематика вдосконалення 

системи фінансового права у 

працях зарубіжних науковців 

243 
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55.  

Костюк  

Світлана Анатоліївна, 

Голобородько 

 Андрій Вікторович 

Коломієць  

Павло Віталійович 

Сучасні проблеми та 

перспективи соціального захисту 

населення в Україні 

247 

56.  

Сірик  

Аліна Сергіївна 

Медяник  

Анастасія Сергіївна 

Кальян  

Олександр Сергійович 

Підстави виникнення права 

приватної власності фізичнихосіб 

на нерухоме майно за цивільним 

законодавством 

256 

57.  

Бондаревський  

Дмитро Костянтинович 

Остроушко 

Роман Олегович 

Кальян  

Олександр Сергійович 

Відшкодування моральної шкоди 

як спосіб захисту особистих 

немайнових прав фізичної особи 

263 

58.  Сарана  

Сергій Володимирович 

Податкова відповідальність: 

сучасний погляд на питання 
271 

59.  Колеснік  

Любомира Іванівна 

Інспектування як складова 

фінансового контролю у сфері 

грошового обігу 

277 

60.  Папко  

Василь Григорович 

Сутність спеціальних податкових 

режимів у сучасних умовах 
281 
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Наукове видання 
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