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Секція 1 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Керівник секції: к.ю.н., доцент Котова Л. В. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ  
ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ФРІЛАНСОВОГО ПРАЦІВНИКА 

Базалєєва Анастасія, 
студентка 2 курсу групи ПР-171д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля; 
Пономарьова Алена 

студентка 2 курсу групи ПР-171д 
юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Котова Л. В. 

Глобалізація, інформатизація суспільства та широке 
розповсюдження мережі Internet зумовили суттєві зміни не тільки в 
техніці, але й у сфері праці, викликавши появу нових форм 
зайнятості, трансформації соціально-трудових відносин, 
виникненню сучасних зв’язків між роботодавцем та працівником. 
Враховуючи розвиток дистанційної роботи і в Україні, слід більш 
детально розглянути поняття та визначити основні характеристики 
фрілансера та дистанційного працівника, які часто ототожнюють.  

Проблематику розвитку дистанційної форми зайнятості 
досліджували такі вітчизняні науковці як О.П. Бойко, 
О.Г. Вільшанова, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, В.М. Мужейко, 
П.Ю. Світайло, Я.В. Свічкарьова, М.М. Моцар, Л.В. Шаульськата та 
інші. Враховуючи, що дистанційна зайнятість працівників є 
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достатньо новим напрямком розвитку ринку праці, то актуальність 
нашого дослідження не повинна викликати сумнівів. 

У працях науковців немає чіткого визначення понять 
«дистанційний працівник». На думку М.І. Іншина, дистанційним 
працівником є особа, яка виконує роботу вдома, використовуючи 
комп’ютер та інші засоби комунікації, спілкується з 
співробітниками дистанційно та є працівником певної організації [1, 
с. 115]. Натомість О.Г. Середа наголошує, що «сучасний 
дистанційний працівник – це фактично будь-який фахівець, що 
працює поза постійним штатом компанії і без укладання 
довгострокового трудового договору» [2, с. 247]. Проте, на нашу 
думку, дане визначення є некоректним, адже дистанційний 
працівник може бути штатним працівником, а виконувати роботу 
вдома. Таким чином, за всіма нормами трудового законодавства, він 
є працівником організації, з яким укладається трудовий договір. 

Слід зазначити, що прийняття на роботу дистанційних 
працівників є вигідним для підприємств в економічному плані, 
оскільки вони мінімізують витрати на офісні приміщення та 
технічне забезпечення працівників. Дистанційну форму зайнятості 
можуть застосовувати підприємства усіх галузей, адже в штаті 
кожної організації є частина працівників, які мають можливість 
виконувати свою роботу дистанційно, використовуючи сучасні 
засоби комунікації. Але враховуючи те, що деякі працівники, які 
безпосередньо залучені до процесів виробництва та потребують 
спеціального приміщення, обладнання, не можуть виконувати свою 
роботу дистанційно, то, на нашу думку, кожна організація повинна 
мати план збалансованого співвідношення дистанційних 
працівників до інших.  

Дистанційна робота носить індивідуальний характер, тобто 
працівник виконує її самостійно, а не з іншими працівниками 
організації, в якій працює. Одним із видів дистанційної роботи 
виділяють телероботу. Ці поняття мають багато відмінностей, тому 
слід визначити деякі ознаки, що відрізняють дистанційну роботу від 
телероботи. Зокрема Я.В. Свічкарьова пропонує використовувати 
наступні критерії [3, с. 140]: 

1) за змістом: результатом дистанційної роботи може бути як 
виробництво певного продукту, так і розробка продуктів 
інтелектуальної власності (програмне забезпечення, художні 
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витвори тощо), а результатом телероботи зазвичай є продукт 
інтелектуального характеру;  

2) за способом виконання: при дистанційній роботі 
роботодавець забезпечує працівника засобами роботи та 
комунікації; при телероботі працівник самостійно забезпечує себе 
всіма необхідними засобами;  

3) за місцем виконання: дистанційний працівник виконує 
роботу вдома; телепрацівник працює без прив’язки до конкретного 
робочого місця. 

На нашу думку, необхідним є додати ще одну ознаку, яка 
відрізняє дистанційну роботу від телероботи – це робочий час. 
Дистанційний працівник має дотримуватись робочого графіку, 
визначеного роботодавцем (тобто він працює за межами офісу чи 
виробництва, але виконує свою роботу у визначеній кількості і в 
робочий час даної організації). Тоді як телепрацівник самостійно 
визначає коли йому зручно працювати, для нього ключовим є 
результат, який він має представити у визначений термін.  

Телеробота має більш схожу характеристику з фрілансовою 
діяльністю, а не з дистанційною. Але хто ж такий фрілансер? 
Фрілансер – це висококваліфікований професіонал, який не є 
найманою робочою силою та не наймає працівників, забезпечує 
виконання різноманітних проектів у межах своєї спеціалізації для 
широкого кола клієнтів, не укладаючи трудових договорів чи 
довгострокових контрактів [4]. Разом з тим, О.О. Тертичний 
визначає, що фрілансовий працівник має багато ознак, які 
відрізняють його від дистанційного: 

1) вільний вибір робочого часу. Фрілансер сам вибирає час 
роботи, працює тоді, коли йому це йому подобається і зручно. Він 
сам визначає баланс свого робочого та вільного часу, термін 
початку та закінчення робочого дня; 

2) вільний вибір напряму робіт. Фрілансер самостійно 
визначає напрям, за яким він працює. Питаннями підвищення 
кваліфікації він повинен займатися самостійно; 

3) можливість одночасно виконувати декілька замовлень, 
навіть для конкуруючих організацій. Досить часто замовник не 
знає, з ким ще співпрацює фрілансер; 

4) можливість знаходити роботу за межами місця 
проживання, навіть у іншій країні; 
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5) можливість багаторазово передавати замовнику типові 
шаблонні замовлення, наприклад Інтернет-магазини та ін. Це дає 
можливість продати виконану роботу неодноразово [5, с. 175-176]. 

Але основною відмінністю фрілансера від дистанційного 
працівника є те, що фрілансер є самозайнятою особою, яка працює 
самостійно та надає послуги різним замовникам, а дистанційний 
працівник – це найманий працівник, який працює за трудовим 
договором на усіх рівних умовах з іншими працівниками 
організації, за виключенням розміщення робочого місця поза 
межами організації.  

Для підприємств економічно вигідно є також і залучення до 
роботи фрілансерів. Однак фрілансер співпрацює з підприємством 
не на умовах трудового договору, а лише надає необхідні послуги 
на тимчасових умовах, в тій кількості та періоді часу, яка потрібна 
підприємству.  

За результатами опитувань працівників щодо дистанційної 
зайнятості 88% хотіли б працювати дистанційно [6, с. 123-128]. 
Отже, потенційно частку дистанційної зайнятості в Україні 
можливо суттєво збільшити за умови нормативного забезпечення 
таких трудових відносин та зацікавлення роботодавців. 

Аналізуючи все вище сказане, слід зазначити, що не потрібно 
ототожнювати поняття фрілансера та дистанційного працівника, 
адже вони мають багато критеріїв, які відрізняють їх одне від 
одного. Для того щоб мінімізувати порівняння цих тверджень, в 
сучасне законодавство слід внести норми, які будуть чітко 
визначати поняття фрілансера та дистанційного працівника. 
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ПРАЦЯ ЗА СУМІСНИЦТВОМ:  
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

Винник Оксана, 
студентка 2 курсу групи ПР-171д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля; 
Савочка Катерина, 

студентка 2 курсу групи ПР-171д 
юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 

Науковий керівник: к.ю.н.,доцент Котова Л. В. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що через низьку 
заробітну плату на ринку праці, з метою покращення соціального та 
економічного рівня життя, реалізації трудового потенціалу в іншій 
професії велика кількість громадян намагаються одночасно з 
основною діяльністю виконувати трудові функції на інших 
підприємствах, установах чи організаціях. Такі відносини стали 
буденним явищем і тому потребують чіткого правового 
регулювання. Але, чинне трудове законодавство характеризується 
неоднаковим регулюванням сумісництва, наявністю не актуальних 
норм радянських часів, в зв’язку з чим виникає неоднозначність у їх 
трактуванні. 
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Різноманітні аспекти у дослідженні й вирішенні цієї проблеми 
знайшли своє відображення у міркуваннях багатьох вчених та 
науковців: Н. В. Веренич, А. І. Мотрич, М. В. Молодцов, 
В. Ф. Погорілко, М. В. Панченко, О. І. Радченко, А. О. Селиванов, 
Ю. М. Тодика, О. Ю. Фрицький, В. М. Шаповал та ін. Метою 
даного дослідження є розгляд сучасних проблем регулювання та 
захисту робітників за сумісництвом. 

Слід звернутися до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про роботу за сумісництвом працівників державних 
підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245, щоб 
визначити поняття: «сумісництво – це виконання працівником, крім 
своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах 
трудового договору у вільний від основної роботи час» [1]. 

Сумісництво працівників, відповідно до вимог ч. 2 ст. 21 
КЗпП, регулюється на локальному нормативному рівні шляхом 
передбачення відповідних норм у колективних договорах, угодах, 
положеннях тощо. Слід зазначити і те, що є доволі велика кількість 
підприємств, які в своїх локальних актах не передбачають норм, що 
регулюють сумісництво. Базові засади сумісництва в локальних 
актах підприємства, установи чи організації повинні відповідати 
нормативно-правовим актам чинного законодавства. Але 
зауважимо, що деякі аспекти державного регулювання сумісництва 
не можна вважати досконалим прикладом для наслідування. 

Незважаючи на загальну норму про рівні права основних 
працівників та сумісників, на практиці існують певні обмеження. 
Порівняно із працівниками за основним місцем роботи, особи, які 
працюють за сумісництвом, менш захищені. Так, п. 3 ст. 431 КЗпП 
передбачено, що розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця, без попередньої згоди виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) 
допускається у випадку звільнення із суміщуваної роботи у зв’язку 
з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а 
також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, 
передбаченими законодавством [2]. Законодавством можуть бути 
передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди 
відповідного виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника). 
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Хоча у ситуації звільнення з роботи сумісника є й інша 
правова норма, що створює юридичні колізії. Так, п. 5 ст. 431 КЗпП 
передбачає можливість звільнити працівника-сумісника без згоди 
профспілки лише у тому випадку, коли йдеться про звільнення 
працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, 
що діє на підприємстві, в установі, організації [2]. 

Якщо детальніше досліджувати ці правові норми, то нам 
може стати в нагоді й Закон України «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні» № 5207. Отже, у випадку, коли 
працівник-сумісник є членом профспілки, його звільнення за 
ініціативи роботодавця має відбуватися за відповідною 
процедурою, передбаченою ст. 43 КЗпП. Тобто роботодавцю треба 
звернутися до профспілки. А далі виборний орган первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у  
15-денний строк обґрунтоване письмове подання роботодавця про 
розірвання трудового договору з працівником. Таке подання 
власника має розглядатися у присутності працівника, на якого воно 
внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника 
допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням 
працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі 
адвокат. 

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової 
організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору 
надає профспілковий представник, уповноважений на 
представництво інтересів членів професійної спілки згідно із 
статутом. Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних 
профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, 
організації, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї 
первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або 
уповноважений ним орган. 

Рішення виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) про відмову в наданні 
згоди на розірвання трудового договору повинно бути 
обґрунтованим. 

У випадку звільнення працівника без отримання згоди 
профспілки, особа має право звернутися із цивільним позовом до 
суду про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. 
Звільнення з роботи за сумісництвом не є підставою вважати 
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людину безробітною, поки є зайнятість за основним місцем роботи, 
тому допомога по безробіттю у такому випадку не виплачується [3, 
с. 71]. 

Враховуючи положення Конституції та КЗпП про рівні права 
на працю, норми міжнародних конвенцій, Закон «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні», для більш 
глобального вирішення питання щодо наявних правових 
розбіжностей (юридичних колізій) про те, чи потрібно роботодавцю 
отримати згоду профспілки, членом якої є працівник-сумісник, у 
разі його звільнення із роботи за сумісництвом при прийнятті 
іншого працівника на основну роботу, який не буде сумісником, 
необхідне офіційне тлумачення Конституційного Суду України або 
рішення Конституційного Суду про невідповідність Конституції 
України окремих положень ст. 431 КЗпП. Поки що наявна судова 
практика (хоча й Україна, на відміну від США, офіційно не є 
країною із прецедентним правом) свідчить про винесені рішення у 
справах про поновлення на роботі сумісників часто на користь 
роботодавців, посилаючись на ст. 431 КЗпП та п. 8 постанови № 245 
[1]. 

Проаналізувавши вище сказане, можемо зробити висновок, 
що трудове законодавство у сфері регулювання сумісництва, по-
перше, потребує більш якісної системи юридичного захисту як 
роботодавця, так і працівника, по-друге, систематизацію норм, які 
відповідали б сучасним гарантіям реалізації захисту права на працю 
в Україні шляхом укладання та припинення трудового договору за 
сумісництвом. Тому в перспективі пропонуємо прийняти єдину 
норму, яка регулювала б спосіб звільнення та захист працюючих за 
сумісництво, а також передбачала санкції за неналежне виконання 
вказаних умов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ  
ГНУЧКОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Гніденко Вікторія, 
асистент кафедри правознавства 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля 

Концепція гнучких форм зайнятості є відносно новою в 
практиці різних країн світу і України зокрема. Перш за все, вона 
покликана оптимізувати кількість робочих годин, час початку і 
закінчення робочого дня, створити гнучкі робочі місця, тобто в 
широкому сенсі слова вона відображає гнучкі форми зайнятості.  

Гнучкий режим робочого часу – форма організації праці, за 
якою для деяких категорій працівників, працівників окремих 
підприємств або їх структурних підрозділів установлюється режим 
праці з саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості 
робочого часу впродовж робочого дня [1, с. 215]. Зазначимо, що він 
виник як альтернатива традиційному 40-годинному робочому 
тижню з 8:00 до 17:00. Зауважмо, що гнучкий режим роботи стає 
дедалі частішими при використанні робочої сили, формою 
вираження якого є встановлення для таких працівників гнучких 
графіків роботи. Вони користуються особливою популярністю у 
стартапах та невеликих компаніях, де співробітникам дозволяється 
вибрати дати та час роботи, якщо вони виконують всю свою роботу 
вчасно.  

Обов’язковою умовою застосування гнучкого режиму 
робочого часу є забезпечення точного обліку відпрацьованого часу, 
виконання встановленого виробничого завдання кожним 
працівником та дієвого контролю за найбільш повним і 
раціональним використанням робочого часу [2]. 

Зазначимо, що у діючому Кодексі законів про працю не 
міститься жодного визначення гнучкого режиму робочого часу. На 
підставі аналізу чинного законодавства визначено, що 



- 12 - 

опосередковано можливість запровадження гнучкого режиму 
робочого часу зумовлено нормами ст. 13 КЗпП та ст. 7 Закону «Про 
колективні договори та угоди». Згідно цих норм питання режиму 
роботи, тривалості робочого часу і відпочинку є предметом 
регулювання колективного договору [3]. 

Основні положення гнучкого режиму робочого часу 
регулюються нормами законодавства, що дозволяє роботодавцю за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації встановлювати у правилах внутрішнього трудового 
розпорядку підприємства. Чинним законодавством, зокрема КЗпП, 
не визначено окремі аспекти застосування гнучкого режиму 
робочого часу.  

Зазначимо, що першим нормативно-правовим актом була 
«Постанова Держкомпраці СРСР Секретаріату ВЦРПС № 170/10-
101 від 06.06.84 Про затвердження Положення про порядок та 
умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, 
які мають дітей» .Дане положення вперше визначило, що 
ковзаючий (гнучкий) графік роботи є спеціальною формою 
регламентації трудового розпорядку на підприємстві, в установі, 
організації, яка передбачає особисту участь жінок, які мають дітей, 
у визначенні термінів своєї роботи згідно з її повсякденними 
соціально-побутовими та іншими особистими потребами і з 
урахуванням інтересів виробництв [4]. 

Також було встановлено, що організація праці працівників в 
умовах гнучкого графіку роботи передбачає три складові робочого 
часу, на які може поділятися робочий день (зміна): 

1) фіксований час – це час, коли працівник обов’язково 
повинен бути на робочому місці і виконувати безпосередньо свої 
виробничі функції; 

2) змінний час – це час, коли працівник на свій розсуд може 
починати та закінчувати свій робочий день. 

3) час перерви на відпочинок і харчування, який може 
становити від 30 хв . до 2 год. на зміну. Цей час працівник 
використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому 
місці. 

Наступним кроком у напрямі розвитку запровадження 
гнучкого режиму робочого часу стала «Постанова Держкомпраці 
СРСР Секретаріату ВЦРПС № 162/12-55 від 30.05.1985 «Про 
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затвердження Рекомендацій щодо використання режимів гнучкого 
робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей 
народного господарства» [5] Цей документ вперше здійснив 
регулювання застосування гнучкого графіку робочого часу в межах 
законодавства. Головне, що зазначалося у цьому акті, те що 
працівники, що використовують гнучкий графік робочого часу 
мають дотримуватися загальної сумарної робочих годин протягом 
встановленого на локальному рівні облікового періоду. Головно 
метою впровадження такого режиму було сприяння найбільш 
доцільній організації виробництва і праці та поєднання соціальних 
та особистих інтересів працівників з інтересами виробництва.  

Досить довгий час законодавцем не приділялося належної 
уваги встановленню гнучкого режиму робочого часу, тому 
Міністерство соціальної політики України розробило Методичні 
рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 
які затверджені наказом № 359 від 04.06.10 р., в яких викладено 
умови та порядок запровадження гнучкого режиму робочого часу з 
урахуванням норм діючого законодавства [6]. 

Якщо в організації запроваджено гнучкий режим робочого 
часу, то залучати працівників до виконання надурочних робіт 
можна на умовах, передбачених статтями 62, 63, 64, 65 КЗпП. У 
будь-якому разі надурочні роботи має бути враховано та оплачено 
відповідно до законодавства. При підсумованому обліку робочого 
часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за 
обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі 
статтею 106 КЗпП.  

Звертаючись до міжнародного досвіду використання гнучкого 
режиму робочого часу хочемо звернути увагу на досвід 
Нідерландів. В цій країні у 2000 році було введено в дію Закон «Про 
регулювання робочого часу» (WHAA), який дозволив працівникам 
вимагати збільшення чи зменшення їх робочого часу або 
перерозподілу існуючих годин. Цим законом було встановлено, що 
запит на встановлення гнучкого режиму робочого часу є 
універсальним правом для всіх працівників незалежно від того, чи є 
для цього підстави чи це просто бажання працівника. Таке 
звернення є прийнятним після року зайнятості та повинне бути 
зроблене письмово як мінімум за чотири місяці до того, як 
запропонована зміна набере чинності. Кількість запитів 
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обмежуються один раз на два роки, незалежно від того, чи було 
відмовлено чи надано попередній запит [7]. 

У 2015 році урядом Нідерландів було прийнято Закон «Про 
гнучкий робочий час» (FWHA), який набрав чинності в 2016 році. 
Цим законом розширюється право вимагати зміну робочого часу та 
місця розташування, а не просто кількість годин, як це дозволено 
WHAA. FWHA також оптимізував процес запиту та надав 
працівникам більшу гнучкість. Це скоротило час вимоги щодо 
тривалості роботи від року до шести місяців, та встановило нове 
обмеження на запит не два роки, а один рік та вимоги про 
попередження сповіщення працівника від чотирьох місяців до двох 
місяців. 

FWHA вказує, що роботодавець може відхилити запит лише у 
тому випадку, якщо він може переконливо довести, що такий режим 
робочого часу шкодить бізнес-інтересам компанії [8]. Прикладами 
бізнес-інтересу для відмови від зменшення робочого часу можуть 
бути серйозні проблеми з діловими операціями, проблеми при 
заповненні вакантних годин, охороні здоров'я та безпеки, або 
планування роботи. 

На нашу думку, досвід Нідерландів є цікавим та може бути 
корисним при використанні гнучкої форми зайнятості на умовах 
гнучкого режиму робочого часу. 

У проект Трудового кодексу внесена норма, яка встановлює, 
що «за погодженням між працівником і роботодавцем може 
запроваджуватися гнучкий режим робочого часу з визначенням 
часу, коли працівник зобов’язаний перебувати на своєму робочому 
місці, часу, коли працівник має право на свій розсуд визначати час 
початку і закінчення роботи, а також часу використання, в межах 
цього часу, перерви для відпочинку і харчування. При цьому має 
дотримуватися встановлена для даного працівника денна тривалість 
робочого часу чи тижнева тривалість робочого часу, чи тривалість 
робочого часу за певний обліковий період» [9]. Крім того, також 
зазначається, що при використанні гнучкого режиму робочого часу 
слід враховувати вимоги законодавства щодо виконання робіт 
вахтовим методом, в умовах скороченого робочого часу та 
неповного робочого часу. 

Аналізуючи дану правову норму доходимо висновку, що 
законодавець офіційно закріплюючи можливість використання 
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гнучкого графіку робочого часу хоча і передає безпосередньо 
вирішення цього питання на локальний рівень, але встановлює на 
національному рівні необхідні умови яких мають дотримуватися 
роботодавці при встановленні такого графіку.  

Отже, поширеною формою короткострокових рахунків є 
облік роботи за гнучким графіком. Існують різні моделі гнучкого 
графіка роботи. За простої моделі працівник може вибирати час 
початку і закінчення робочої зміни. При цьому тривалість робочого 
часу протягом зміни є жорстко фіксованою. За використання 
складної моделі гнучкого графіка роботи працівник має право на 
«розставлення» робочого часу протягом доби, тижня. Різновидом 
цієї моделі є графік роботи, який передбачає фіксацію годин, днів 
обов’язкової присутності працівника, а залишок робочого часу 
розподіляється на розсуд виконавця роботи [10]. 

Вважаємо, гнучкий робочий графік дозволяє найбільш вдало 
поєднувати робочі і особисті інтереси, скоротити плинність кадрів, 
підвищити ступінь задоволення роботою. Серед переваг можна 
виділити такі, як можливість збільшити режим роботи компаній без 
збільшення заробітної плати співробітників; скоротити втрати 
робочого часу на початку робочого дня; переносити на наступний 
період не зайняті робочі години; підвищити можливість 
задоволення особистих потреб, тобто в наявності можливість 
збалансувати роботу з особистим і сімейним життям, що сприяє 
підвищенню мотивації та продуктивності праці; поліпшити зв'язок з 
регіонами, розташованими в інших часових поясах.  

На нашу думку, у новому Трудовому кодексі обов’язково має 
бути врегульовано питання щодо використання гнучкого режиму 
робочого часу. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне закріпити 
статтю в наступній редакції: Стаття…. Гнучкий режим робочого 
часу 

1. «Гнучкий режим робочого часу – спеціальний режим 
робочого часу, який може бути встановлений за погодженням між 
працівником і роботодавцем. Ініціатором може виступати будь-які 
зв сторін трудового договору, або під час його укладення, або в 
процесі трудової діяльності. 

2. При застосування такого режиму обов’язково має бути 
визначений час, коли працівник зобов’язаний перебувати на своєму 
робочому місці, час, коли працівник має право на свій розсуд 
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визначати час початку і закінчення роботи, а також час 
використання, в межах цього часу, перерви для відпочинку і 
харчування. При цьому має дотримуватися встановлена для даного 
працівника тривалість робочого часу за певний обліковий період 
(день, тиждень, місяць, квартал, рік) з дотриманням вимог діючого 
законодавства щодо виконання робіт вахтовим методом, в умовах 
скороченого робочого часу та неповного робочого часу. 

3. Роботодавець може відмовити у наданні гнучкого режиму 
робочого часу у тому випадку, якщо для цього є вагомі підстави». 
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Паділо Р. С., 
студент 2 курсу, кафедри менеджменту  

та маркетингу СНУ ім. В. Даля. 
 Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Із початком конфлікту на сході України з’явилася нова 
категорія соціально незахищених громадян – внутрішньо 
переміщені особи (далі – ВПО). Луганська область стабільно 
входить до трійки областей із найбільшою кількістю переселенців. 
Через наближеність до лінії розмежування та непідконтрольних 
територій у цьому питанні Луганщина має певну специфіку [1-3].  

Станом на 1 грудня 2018 року на обліку в управліннях 
соціального захисту населення області знаходяться 281336 
внутрішньо переміщених осіб або 252166 сімей. Структура 
переселенців також є специфічною. Так, із загальної кількості 
24139 – діти, 7377 – особи з інвалідністю, всього обліковано 34490 
осіб працездатного віку і 202196 – пенсіонерів, які є найбільшою 
категорією [3]. При цьому в окремих містах та районах області 
кількість ВПО дорівнює кількості населення цих територій або 
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навіть перевищує його, наприклад: Біловодський район – 209%, 
Марківський – 152,4%, Міловський – 118% [3]. 

Згідно чинного законодавства України на органи соціального 
захисту населення покладено функції [3-7]. 

 прийому громадян та надання їм безоплатної первинної 
правової допомоги з питання постановки на облік внутрішньо 
переміщених осіб (далі - ВПО);  

 взяття на облік ВПО;  
 внесення в Єдину інформаційну базу даних про ВПО;  
 проведення щотижневого моніторингу внутрішньо 

переміщених осіб;  
 надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг;  

 здійснення контролю за проведення соціальних виплат ВПО 
за фактичним місцем проживання/перебування. 

Районні та міські управління соціального захисту населення 
вживають всі можливі заходи, спрямовані на розв’язання проблем, 
пов’язаних із соціальним захистом ВПО [4].  

Є розуміння того, що реальна цифра ВПО є значно меншою, 
адже через наближеність до непідконтрольних територій багато 
людей просто виїжджають в населені пункти, підконтрольні 
українській владі, для оформлення соціальних виплат, зокрема, 
пенсій. Нерівномірною є також статева структура ВПО. Так, згідно 
моніторингу УВКБ ООН, дві третини переселенців є жінками із 
дітьми, які виїхали задля оформлення соціальних виплат, надання 
дітям гідної освіти та медичних послуг. Чоловіки залишаються 
вдома на непідконтрольній частині області з метою охорони майна 
[8]. 

Щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг за поточний рік призначено понад 13 тис. сім’ям ВПО або 
21,0 тис. особам [3]. 

З метою здійснення контролю за соціальними виплатами 
відповідно до постанови КМУ від 08.06.2016 № 365 при всіх 
райдержадміністраціях та виконкомах міських рад області створено 
Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО 
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[7]. Станом на 01.12.2018 проведено 1742 засідань. За результатами 
проведених перевірок складено 342653 актів обстеження 
матеріально-побутових умов, що складає 98% від кількості осіб, які 
звернулися з заявами щодо призначення (відновлення) соціальних 
виплат. За результатами роботи комісій станом на 05.12.2018 
прийнято рішення [3]: 

 щодо призначення (відновлення) соціальних виплат 278170 
особам (у т. ч. поновлення виплати пенсії – 204730);  

 кількість осіб, відносно яких прийнято рішення щодо 
відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат – 56927 (у 
т. ч. відмовлено у виплаті пенсій - 45531). 

Серед актуальних і суспільноболісних проблем є проблеми 
ВПО і тих, які на сьогодні залишаються в зоні проведення 
антитерористичної операції (далі – АТО/ООС) [9, 11].  

Проблема 1. Необхідність у збільшені розміру грошової 
допомоги ВПО. 

Постановою КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання 
щомісячної адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг» визначено розміри зазначеної компенсації: для 
працездатних осіб – 442 грн на одну особу, для непрацездатних осіб 
(пенсіонери, діти) – 1000 грн на одну особу [6]. Разом із тим, із часу 
прийняття постанови (жовтень 2014 року) зросли вартість та тарифи 
на житлово-комунальні послуги, що унеможливлює їх покриття 
визначеною законодавством сумою. Також слід враховувати, що 
більшість ВПО крім оплати за житлово-комунальні послуги сплачує 
за оренду квартир, де вони мешкають.  

Шляхи вирішення проблеми. КМУ внести зміни до постанови 
від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної грошової 
допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг» в частині збільшення розміру 
грошової компенсації ВПО до прожиткових мінімумів, що 
відповідають соціальній та демографічній групи населення, а також 
прибрати граничну межу в розмірі 3000 грн на сім’ю.  

Проблема 2: Необхідність відновлення прав працюючих ВПО 
на отримання грошової допомоги. 
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Постановою КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання 
щомісячної адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг» встановлено зменшення суми щомісячної адресної 
допомоги для переселенців працездатного віку, які не 
працевлаштувалися протягом двох місяців після взяття на облік, а 
також визначена норма щодо позбавлення права на повторне 
отримання цією категорією адресної допомоги на наступний 
шестимісячний термін [6].  

Після працевлаштування ВПО не можуть отримувати адресну 
грошову допомогу відповідно до норм чинного законодавства у 
зв’язку із тим, що втратили право на допомогу ще у період першого 
призначення. 

Шляхи вирішення проблеми. КМУ слід внести зміни до 
постанови від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної 
грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» в частині 
відновлення права на допомогу в разі працевлаштування ВПО. 

Проблема 3. Необхідність щодо визначення статусу та 
механізму соціального захисту мирних громадян України, які 
загинули чи зазнали ушкоджень під час проведення АТО. 

У зв’язку із військовим конфліктом на Луганщині, фізичні 
ушкодження отримують не тільки безпосередні учасники 
АТО/ООС, а й мирні (цивільні) громадяни. Отримуючи 
ушкодження та інвалідність, люди не підпадають під жодний 
статус, тобто вони не можуть вважатися інвалідами загального 
захворювання або внаслідок професійної діяльності. Позбавлені 
належного соціального захисту через відсутність статусу і сім’ї 
загиблих мирних громадян [9]. 

Шляхи вирішення проблеми. Необхідно розробити та 
прийняти Закон України щодо визначення статусу та механізму 
соціального захисту мирних громадян України, які загинули чи 
зазнали ушкоджень під час проведення АТО в окремих районах 
Луганської та Донецької областей. 

Проблема 4. Постановою КМУ від 08.06.2015 № 365 
прирівняно пенсію та порядок її призначення та відновлення до 
соціальних виплат і встановлено обов’язкову вимогу щодо 
проведення управліннями СЗН перевірок фактичного проживання 
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ВПО на підконтрольній території, за адресою, вказаною у довідці, 
до моменту призначення допомоги та кожні півроку [7]. 

Таким чином, для отримання гарантованого ст. 46 
Конституції України [10] соціального забезпечення особи, що 
проживають на непідконтрольній уряду України, мають не тільки 
отримати спеціальний статус, але й переміститися на підконтрольну 
територію, постійно проживати там та довести цей факт шляхом 
проходження перевірки. Треба зазначити, що жодних змін щодо 
окремого порядку призначення та отримання соціальних виплат і 
пенсії до спеціального законодавства (наприклад, Закони України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми») внесено не було [11], [9].  

Також слід зазначити 5 квітня 2018 року Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову № 335 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365». 
У розумінні новоприйнятої постанови № 335, «заборгованість» 
ПФУ перед такими громадянами України буде виплачена у 
майбутньому на підставі порядку, який невідомо коли визначить 
КМУ (строків розробки порядку наразі не визначено). Цитуємо: 
«Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, 
обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та 
виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України». Такі положення постанови прямо суперечать 
статтям 46, 92 Конституції України, а також статті 46 Закону 
України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне 
страхування», яка визначає, що пенсії, не отримані з вини органу, 
що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без 
обмеження будь-яким строком [12].  

Нагадаємо, що з 2014 року через війну та окупацію пенсія 
повністю або частково не виплачувалась громадянам України, які: 

 ніколи не виїжджали з непідконтрольних територій; 
 разово або періодично виїжджають за кордон або на 

окуповані території; 
 через різні причини, найчастіше – матеріальну 

неспроможність орендувати житло, повертаються на 
непідконтрольні території; 
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 були позбавлені довідки ВПО або добровільно відмовилися 
від неї, внаслідок того, що змогли придбати житло та зареєструвати 
місце проживання на підконтрольній території. 

 мають право на пенсію але постійно проживають або 
працюють за кордоном. 

Шляхи вирішення проблеми. КМУ внести зміни до постанови 
від 08.06.2015 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам» щодо відокремлення поняття 
пенсії від соціальних виплат а також скасувати постанову № 335 від 
05.04.2018. 

Проблема 5. Одним із проблемних питань для більшості ВПО 
є забезпечення житлом. Законом України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон) питання обліку 
ВПО як таких, що потребують поліпшення житлових умов, не 
вирішено. Пунктом 6 частини восьмої статті 11 Закону передбачено 
лише, що місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень 
забезпечують надання у тимчасове користування ВПО житлового 
приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за 
умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства 
вартості житлово-комунальних послуг, а органи місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень інформують місцеві 
державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового 
проживання/перебування ВПО, про стан інфраструктури, довкілля у 
таких місцях та надають у тимчасове безоплатне користування 
внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові 
приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою 
відповідно до законодавства вартості комунальних послуг) [12]. 

Питання ведення обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, врегульовані Житловим кодексом 
Української РСР, окремі норми якого, внаслідок своєї давності [13], 
на жаль, не відповідають сучасним потребам правового 
регулювання у цій сфері. Проблема із забезпечення житлом ВПО 
додатково ускладнена визначеною Кодексом черговістю надання 
жилих приміщень.  

Шляхи вирішення проблеми. Як вбачається з наведеного, 
чинне законодавство України потребує внесення змін з метою 
забезпечення реалізації права ВПО на житло. 
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Невирішеним залишається питання компенсації за втрачене 
населенням житло під час проведення антитерористичної операції. 
Нормативно-правовими актами України не встановлена процедура 
її здійснення [9]. За інформацією Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку часткового відшкодування шкоди фізичним 
особам, які постраждали під час проведення антитерористичної 
операції у Донецькій та Луганській областях» був відхилений 
рішенням Кабінету Міністрів України від 28.01.2015. Наразі 
Мінрегіоном опрацьовується інший механізм часткового 
відшкодування постраждалим. 

Забезпеченість робочими місцями переселенців – також одне 
із пріоритетних для вирішення питань. Великі промислові 
підприємства не працюють, бізнес виїхав в інші області [12]. 
Ускладняється ситуація тим, що підконтрольними українській владі 
залишилися всього три міста і 12 районів, які є аграрними. Люди, 
які виїхали із непідконтрольних населених пунктів, у своїй 
більшості мають технічні спеціальності та досвід роботи на 
промислових підприємствах. Після переїзду до сільської місцевості 
їм необхідно пройти перепідготовку або додаткове навчання, щоб 
бути конкурентоспроможними на місцевому ринку праці. Крім 
того, як зазначалося, більшість переселенців є жінками з дітьми, 
чоловіки, не маючи перспектив працевлаштування, залишаються на 
непідконтрольній території або вимушені їхати до інших областей, 
що призводить до роз’єднання сімей. 
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к.ю.н., доцент кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля. 

Сьогодні, в епоху розвитку IT-технологій, зайнятість починає 
набувати все менш «жорстких» форм, поширюється віддалена 
зайнятість, яка забезпечує зниження залежності працівника від 
роботодавця. Трансформаційні процеси, що сьогодні відбуваються в 
українському суспільстві зачіпають усі сторони суспільного життя, 
у тому числі і сферу зайнятості населення.  

Обрана нами тема актуальна тим, що проблема зайнятості та 
працевлаштування особливо актуалізувалася в Україні в нинішній 
кризовий період. Коли у І кварталі 2018 року в Україні рівень 
безробіття серед економічного активного населення становив 9,7% 
[1]. Безробіття – одна із найважливіших соціально-економічних 
проблем, що потребує пильної уваги з боку держави і суспільства. 
Щоб його подолати, потрібно створювати нові робочі місця і на це 
потрібні величезні кошти. Але на український ринок праці 
приходить такий вид зайнятості, як фріланс, який вже півсторіччя є 
досить поширеним в світі. За допомогою такого виду зайнятості 
робочі місця створюються практично з «нічого» (принаймні для 
держави). Останнім часом багато досліджень почали 
присвячуватися самостійній неформальній зайнятості, віддаленій 
роботі, гнучкому графіку. Щодо цього питання висловлювались такі 
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науковці як: Д.О.Стебков, С.В.Демченко, О.Є.Кузьмін, Н.А.Азьмук 
та багато інших. У першу чергу, це пов’язано з тим, що самостійна 
зайнятість по цей день залишається мало дослідженим поняттям. 

Отже, метою написання тез є дослідження та вирішення 
досить проблемного питання зайнятості за допомогою застосування 
сучасних гнучких форм зайнятості, а саме - фрілансу.  

Для досягнення мети потрібно дослідити визначення деяких 
понять. Почнемо з понять «фріланс» та «фрілансер». 

Спочатку фрілансерами називали середньовічних найманців-
професійних військових, які служили різним господарям за 
винагороду. З 20 століття цей термін розповсюджувався на так 
званих вільних художників-незалежних журналістів, політиків, що 
не належали до конкретних партій,а також представників інших 
творчих занять [2]. Наразі напрямки електронного фрілансу значно 
розширилися за рахунок розвитку інформаційних технологій, 
збільшення сфер послуг та великого попиту на цей вид зайнятості.  

В Україні фрілансерами переважно називають людей, що 
виконують будь-яку роботу через мережу Інтернет віддалено. 
Сьогодні фрілансери – це незалежні висококваліфіковані 
працівники, які не перебувають у штаті організацій, а самостійно 
надають послуги замовникам завдяки використанню інформаційно-
комунікаційних технологій, без укладання довгострокового 
трудового договору [3, с. 376]. Самі фрілансери у професійних 
товариствах сутність поняття фріланса вбачають у наступному: це 
віддалена робота, при якій не потрібна присутність працівника на 
робочому місці [4]. 

На сьогодні діяльність фрілансерів може бути пов’язана з 
інформацією, журналістикою, аналітикою, маркетингом, 
програмуванням, обслуговуванням комп’ютерів і мереж, також їх 
робота може бути пов’язана з дизайном, ілюстраціями, 
лінгвістикою, робота з перекладами, іноземними текстами. 

В наш час фріланс охопив практично всі верстви населення. 
«Вільними» працівниками себе вважають веб-дизайнери, 
копірайтери, відеомонтажери, фотографи, перекладачі, фахівці  
ІТ-сфери та багато інших. Для деяких це свобода в роботі, 
плануванні часу, пересуванні, для інших – так звана незалежність, 
можливість вибирати ту саму роботу і клієнтів, а також регулювати 
самостійно розмір свого прибутку. Для багатьох цей напрям став 
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основним і єдиним способом заробітку, а кількість учасників 
фріланс-ринку з кожним роком стрімко зростає. 

Досить поширеною є думка, що фрілансу надає перевагу 
молодь і ця думка досить справедлива. По-перше, молодим людям 
без досвіду роботи важко знайти робоче місце, яке, до того, ще й 
задовольняло б їх. По-друге, свобода і незалежність, можливість 
одночасно навчатися і заробляти – це те, що дає гнучка зайнятість. 
Як такі критерії можуть не подобатися молодим людям, студентам, 
практикантам. Варто пам’ятати, що зараз росте покоління 
інформаційних технологій і гаджетів, для них це звична справа. 
Більшість фрілансерів у світі – люди віком до 35 років. Середній вік 
фрілансера в Україні – 26 років [5]. Але, крім молоді, безперечно, за 
такою формою зайнятості можуть працювати всі охочі: жінки, 
чоловіки, пенсіонери, іммігранти. Звичайно, якщо людина вирішила 
займатися фрілансом, то вона має володіти такими якостями як 
комунікабельність, вміння вести переговори, вирішувати питання 
різного характеру. Фрілансер повинен правильно прорекламувати 
себе та свої здібності, він має створити такі умови, щоб клієнти 
поверталися до нього знову і знову, бо, як відомо, найкраща 
реклама-це гарна репутація на ринку праці. 

Треба зазначити, що як і будь-який вид зайнятості, фріланс 
має свої переваги та недоліки. Ми виділяємо такі переваги роботи 
фрілансера як: свобода вибору роботи, тобто замовлення для 
виконання, можливість обирати рівень заробітку, досить вільний 
графік і можливість працювати в зручному для нього місці, а не в 
звичних для нас офісах, можливість міжнародного співробітництва. 

Щодо недоліків, які нам вдалося виділити, то це: 
нестабільність доходу, не існування гарантії виплати заробітку, 
відсутність соціального пакету, відсутність кар’єрного росту. 

Сьогодні дистанційна робота активно поширюється в Україні. 
Саме тому, 3 листопада 2016 року Верховна Рада України прийняла 
Закон № 4496 «Про усунення адміністративних бар'єрів для 
експорту послуг». Закон спрощує роботу фрілансерів, які працюють 
на експорт. 

Також стаття 125 КЗпП передбачає, що працівники, які 
використовують свої інструменти для цілей підприємства, мають 
право на компенсацію за їх амортизацію. Отже, вітчизняне 
законодавство частково захищає права фрілансерів, але на нашу 
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думку, цього недостатньо, бо через неофіційне працевлаштування, 
на них не поширюються норми українського законодавства щодо 
соціального захисту. Ми вважаємо, що держава має бути 
зацікавлена у створенні умов для розвитку фрілансу, оскільки саме 
фрілансери створюють нові товари та надають важливі послуги, 
використовуючи новітні IT-технології, а розвиток фрілансу знижує 
рівень безробіття та приносить дохід у бюджет. 

Як висновок, можна сказати, що час іде, світ розвивається, 
модифікуються і форми зайнятості. Щоб залишатися затребуваним, 
отримувати бажану оплату праці кожному працівникові, в тому 
числі і фрілансеру, необхідно завжди бути в курсі того, що 
відбувається, самовдосконалюватися і отримувати нові навички. 

Діяльність фрілансерів спрямована на кінцевий результат, а 
не на процес праці, відпрацювання необхідної кількості годин в 
офісі і це робить фрілансерів більш конкурентоспроможними. Але, 
слід усвідомлювати і той факт, що фріланс – не без ризиків, ти маєш 
можливість самостійно приймати всі рішення і в той же час маєш за 
це, в разі чого, збитки, кожного дня іде боротьба із живою 
конкуренцією, вирішуючи проблему заробітку. Виходячи з цього, 
перспективою розвитку цієї форми зайнятості є правове 
врегулювання цього напрямку. Розвиток фрілансу буде сприяти 
розвитку бізнесу, умов комфортного проживання, бажання жити і 
працювати в рідній країні, буде сприяти тому, що молоді 
кваліфіковані робочі кадри будуть працювати на благо України, 
розвивати її як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, 
правову державу. 
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Згідно із статтею 43 Конституції України, кожен має право на 
працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. Наразі в 
Україні розповсюджена праця неповнолітніх, адже сучасні діти 
хочуть бути незалежними від своїх батьків. На сьогоднішній день 
основним законодавчим актом (після Конституції України), що 
регулює трудові відносини працівників та визначає засади й 
гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися 
своїми здатностями до продуктивної праці є Кодекс законів про 
працю України (далі – КЗпП).  

Розглядом деяких аспектів праці неповнолітніх займалися 
такі науковці, як О.А. Абрамової, Б.К. Бєгічева, Є.О. Голованової, 
Д.А. Карпенка, Є.О. Монастирського, Ю.П. Орловського, О.С. Реус, 
В.Г. Сойфера, А.Ф. Трошина, А.І. Шебанової.  

Ця тема є дуже специфічною і потребує розгляду. Однак і 
зараз розгляд правового регулювання праці неповнолітніх є 
актуальним з огляду на те, що на сьогодні праця дітей акторів, 
музикантів, танцюристів (творча праця) є дуже популярною. 

Передусім, ніж розглядати особливості праці неповнолітніх 
треба визначити саме поняття. У національному законодавстві 
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України, зокрема у КЗпП, не має визначення поняття працюючою 
молоді. Вчені також не мають єдиної думки щодо цього поняття. 
Так, О. С. Реус пропонує застосовувати термін «неповнолітня 
працююча молодь», під яким у широкому сенсі розуміє особливу 
соціально-демографічну групу населення України, яка відрізняється 
від інших груп за віком, публічно-правовим становищем, наявністю 
додаткових трудових пільг і гарантій, які надаються державою в 
процесі здійснення ними трудової діяльності з урахуванням віку, 
статі, стану здоров’я та умов праці. У вузькому сенсі неповнолітні – 
це громадяни віком до 18 років [2, с. 9]. На наш погляд таке 
визначення поняття є доволі конструктивним та зрозумілим. 

Українське законодавство надає таке вікове роз'яснення 
неповнолітніх працюючих осіб. У розумінні статті 187 КЗпП, 
неповнолітніми є особи віком до 18 років [3]. У той же час, статтею 
32 Цивільного кодексу України (далі ЦК) встановлено, що 
неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років [4]. 
Згідно з статтею 31 ЦК, особи віком до 14 років вважаються 
малолітніми. Утім, це не суперечить КЗпП, оскільки згідно статті 
188 цього кодексу праця осіб молодше 14 років взагалі не 
допускається ні за яких умов (ст. 188 КЗпП України). Праця 
неповнолітніх осіб від 14 до 18 років є законною. Вона регулюється 
в українському законодавстві КЗпП, Законом України «Про 
охорону праці». За загальним правилом, приймати на роботу 
дозволено осіб з 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що 
його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які 
досягли п'ятнадцяти років. Особи віком з 14 до 15 років можуть 
прийматись на роботу за згодою одного з батьків у вільний від 
навчання час для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 
здоров'ю і не порушує процесу навчання у загальноосвітніх школах, 
професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладах. 
Слід враховувати, що відповідно до статті 187 КЗпП України, 
неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах 
до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток 
та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими 
законодавством України. Працевлаштування неповнолітніх, 
відповідно до чинного законодавства України про працю, 
здійснюється згідно з статтею 24 КЗпП на підставі письмового 
трудового договору та на підставі статті 191 КЗпП лише після 
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попереднього медичного огляду. Далі такі працівники обов'язково 
повинні проходити медичний огляд – щороку до досягнення ними 
21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246. 

Однак ці всі правила відносяться до неповнолітніх осіб від 14 
років, але ж особи до 14 років все ж таки є неповнолітніми та на 
сьогоднішній день є випадки, коли діти в Україні до 14 років 
працюють на творчих роботах: знімаються у рекламах, співають, 
грають у кіно тощо. У міжнародному законодавстві праця дітей до 
14 регулюється наступними правовими актами: Загальною 
Декларацію прав людини 1948 року, Конвенція про мінімальний вік 
приймання дітей на роботу в промисловості № 5, Конвенцію ООН 
про права дитини 1989 року, Конвенція про вік приймання дітей на 
непромислові роботи N 33 тощо. Але всі ці міжнародні правові акти 
у своїй більшості є денонсовані в Україні або переважно регулюють 
працю осіб до 14 років в промислових роботах, що заборонено в 
нашій державі. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що у 
національному законодавстві немає норм, які б регулювали працю 
осіб до 14 років творчої праці, а Конвенція про вік приймання дітей 
на непромислові роботи N 33 не є ратифікованою в Україні. Тому 
виходячи з цього вищезазначеного, вважаємо, що є необхідним 
прийняття у КЗпП окремого розділу, який буде регулювати працю 
неповнолітніх осіб до 14 років на творчих роботах, у якому буде 
визначений порядок працевлаштування та регулювання праці цих 
осіб. Це необхідно зробити на основі Конвенції про вік приймання 
дітей на непромислові роботи № 33 ураховуючи діюче 
законодавство України. 

Отже, порядок регулювання праці неповнолітніх осіб, а саме 
віком від 14 до 18 років регулюється в Україні національним 
законодавством. Але праця осіб до 14 років не регулюється жодним 
Законом України. Тому ми пропонуємо внести поправки до КЗпП, а 
саме додати розділ, який буде регулювати працю осіб до 14 років 
саме творчої праці, тому що праця осіб до 14 років заборонена 
українським законодавством, а саме статтею 188 КЗпП. 
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Поява нових концепцій зайнятості обумовлюється змінами в 
соціально-трудових відносинах, характером їх формування та 
використання. Актуалізується питання удосконалення правового 
регулювання ринку праці й зайнятості населення в Україні з метою 
мінімізації її негативних наслідків і створення можливостей 
розвитку її інноваційних форм, що дозволить більш ефективно 
використовувати трудовий потенціал країни, забезпечуючи 
інноваційний розвиток національної економіки. 

Дослідження положення нової концепції зайнятості, підходів 
до аналізу ролі та методів державного регулювання ринку праці в 
сучасних умовах розвитку викладено в роботах: С.Бандура, 
Д.Богині, І.Бондар, В.Брича, С.Вовканича, В.Геєця, М.Долішнього, 
Т.Заяць, С.Злупка, А.Колота, О.Кузьмін, Г.Купалової, Л.Лисогор, 
Є.Лібанової, В.Мікловди, В.Нижника, В.Онікієнка, Н.Павловської, 
Л.Шевчук та інших вчених. 

Проте, окремі теоретико-методичні аспекти правового 
регулювання зайнятості населення в умовах сучасного розвитку 
ринку праці залишаються в Україні недостатньо вивченими. 
Потребують подальшого дослідження теоретичні засади визначення 
сучасних форм зайнятості як комплексного соціально-економічного 
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явища, удосконалення методичних підходів щодо прогнозно-
аналітичного оцінювання розвитку нових концепцій зайнятості та 
визначення пріоритетів її правового регулювання. 

Метою даної роботи є вивчення і обґрунтування теоретичних 
засад та дослідження законодавчого забезпечення щодо державного 
регулювання ринку праці, а також визначення впливу нової 
концепції зайнятості на сучасні тенденції розвитку ринку праці. 

З розвитком економічної свободи особистості, а також 
появою різноманітних форм власності, держава втратила роль 
головного роботодавця країни. Це спонукає на необхідність пошуку 
нових методів організації праці, гнучких і ефективних механізмів 
регулювання зайнятості. Адже саме зайнятість відіграє важливу 
роль у економічному зростанні країни. Характеристика зайнятості 
висловлює як соціально-економічний, так і правовий її зміст. 

В Україні правова соціальна держава та правове регулювання 
зайнятості населення знаходяться на етапі побудови та розвитку. 
Дійсно, у Конституції України у першій статті прописано, що 
Україна є соціальною та правовою державою [1, ст. 1]. Але в 
Україні йде повільне формування конкретних механізмів 
державного регулювання ринку трудових ресурсів, хоча для цього в 
Україні зроблено немало: створена державна служба зайнятості, 
розгортається система перепідготовки кадрів, офіційно 
встановлюються прожитковий мінімум і мінімальна заробітна 
плата. Утім, поки два останніх індикатори в Україні (на відміну від 
високорозвинених країн з ринковою економікою) є лише умовними 
показниками. 

Докорінне відновлення технічної та технологічної бази на 
основі комп’ютеризації, інформатизації, автоматизації, 
впровадження нових гнучких виробничих систем призвели до 
істотних змін у сфері організації праці. Це спричинило структурні 
зміни на ринку праці у вигляді появи нових концепцій зайнятості, 
які надають йому гнучкості. 

Гнучкі форми зайнятості дозволяють вирішити деякі ринкові 
проблеми (збільшують число зайнятих без збільшення числа 
робочих місць, вирішують проблеми праці пенсіонерів, жінок, 
студентів та ін.). В якійсь мірі це дає можливість збалансувати 
співвідношення, яке виникає у зв'язку зі збільшенням робочої сили і 
скороченням вакансій в суспільному виробництві. Однак не слід 
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забувати, що для працівника нестандартна зайнятість, перш за все, 
пов'язана з відсутністю соціального і правового захисту. До 
об'єктивних недоліків нестандартної зайнятості для працівників 
можна віднести низьку оплату праці, відсутність контролю за 
безпекою робочого місця і в більшості випадків - відсутність 
перспектив кар'єрного зростання [2, с. 11]. 

Слушною думкою, безумовно, є те, що необхідна взаємодія 
органів законодавчої влади, профспілок, працівників і роботодавців, 
має будуватися на основі дотримання взаємних інтересів 
працівників і роботодавців - головних учасників виробничого 
процесу. Ігнорування законодавцем об'єктивних соціально-
економічних процесів, що підсилюють роль нових форм зайнятості, 
приводить до зростання ухилення роботодавців від державного 
контролю. 

Головними нормативними актами, відповідно до яких 
регулюють ринок праці в Україні, є Закон України «Про зайнятість і 
населення» та Державна програма зайнятості. 

Головні функції з регулювання ринку праці в Україні виконує 
Міністерство праці та соціальної політики. Для реалізації програми 
зайнятості і забезпечення громадянам відповідних гарантій на всій 
території України створено державну службу зайнятості. 

Деякі функції з регулювання ринку праці виконує 
Міністерство економіки, а також управління, департаменти 
економіки місцевих державних адміністрацій. 

У західних країнах також існують сучасні форми зайнятості. 
Зарубіжні економісти роблять акцент на питаннях гнучкості 
зайнятості. Для роботодавця гнучкість означає збільшення 
можливостей знижувати витрати виробництва на працю, внаслідок 
чого підвищується здатність зберігати наявні робочі місця і 
створювати нові. У країнах ЄС у середньому питома вага таких 
працівників становить близько 8% від загальної чисельності 
зайнятих, але в окремих державах ці цифри набагато вищі. 
Лібералізація законодавства у сфері захисту зайнятості підвищує 
частку працівників з малим досвідом роботи у певній сфері, а також 
зменшує трудову вмотивованість працівників.  

Глибинна трансформація зайнятості, зміна її основних форм, 
видів та змісту відбувається і в Україні. Прагнення роботодавців 
мінімізувати витрати на виробництво, в тому числі за рахунок 
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зниження прямих витрат на персонал, призвело до того, що 
тривалість трудового договору та умови зайнятості працівника 
стають нестабільними й негарантованими. За окремими 
експертними оцінками, сьогодні близько двох мільйонів 
працівників виконують роботу без оформлення трудових відносин. 

Наразі, Федерація профспілок України активно протидіє 
поширенню гнучких форм зайнятості. При підготовці нової редакції 
Закону України «Про зайнятість населення» за ініціативи 
профспілок вдалося не допустити лібералізації соціально-трудових 
відносин, тобто впровадження тотальної гнучкості ринку праці 
через нестабільну зайнятість. Верховна Рада України прийняла в 
першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо видачі дозволу на наймання працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого 
роботодавця». Це дозволить Державній службі зайнятості України 
розпочати видачу спеціальних дозволів і дасть реальні інструменти 
для захисту прав найманих працівників. Важливо також 
ратифікувати Конвенцію МОП № 181 «Про приватні агенції 
зайнятості». 

Отже, до головних напрямів формування правової соціальної 
держави та правового регулювання зайнятості населення необхідно 
віднести: 

1. Принципи верховенства права та законності, які 
забезпечать гарантування трудових та соціальних прав людини; 

2. Необхідність формування правового механізму трудових 
та соціальних прав людини; 

3. Необхідність підвищення рівня правової обізнаності 
населення; 

4. Залучання до активної участі в рішенні цієї проблеми 
громадських організацій; 

5. Надання державної цільової підтримки малому та 
середньому бізнесу як запорука активного розвитку економіки 
держави. 

Таким чином ми розглянули причини та наслідки нових 
концепцій організації праці та зайнятості, які мають як позитивні 
так і негативні аспекти. Це вимагає вдосконалення міжнародних 
нормативно-правових засад регулювання зайнятості населення в 
умовах сучасної трансформації міжнародного ринку праці та 
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потребує розробки відповідного нормативно-правового 
забезпечення регулювання цього процесу в Україні. 
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Від 6 квітня 2014 року в Україні розпочалася 
Антитерористична операція (далі – АТО), що тривала до 30 квітня 
2018 року, після чого була замінена на Операцію об’єднаних сил 
(ООС). АТО – це комплекс військових дій та спеціальних 
організаційно-правових заходів українськими силовими 
структурами, спрямовані на протидію діяльності незаконних 
збройних формувань на сході України. У результаті дій бойовиків, 
так званого «ополчення», ними було захоплено Українські території 
у вигляді частини Донецької та Луганської областей, що стали 
тимчасово непідконтрольними територіями в складі України. Такі 
населені пункти Донецької та Луганської області перелічені у 
Переліку населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження(далі – Перелік), 
що є додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 
листопада 2014 року № 1085 (в редакції розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 79-р). Тимчасово 
непідконтрольні території – це території України, на яких у 
наслідок терористичних дій з боку бойовиків так званого 
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«ополчення» тимчасово не діє законодавство України та не 
здійснюють свої повноваження органи державної влади [1].  

Актуальність теми полягає в тому, що на територіях, де 
українське законодавство тимчасово не діє, внаслідок певних 
історичних подій, населення продовжує жити повноцінним життям, 
але з плином часу стикається з проблемою невизнання Україною 
документів, виданих на тій території. 

 Метою роботи є правовий аналіз потреби визнання дійсними 
трудових договорів, що укладаються на тимчасово 
непідконтрольних територіях України. Пропозиція подальших дій 
щодо цього питання. 

Не дивлячись на становище в країні населення все одно 
продовжує жити повноцінним (якщо це можливо так називати) 
життям, навіть на непідконтрольних територіях. Люди 
народжуються, помирають, навчаються, працюють, купують і 
продають житло. Оскільки офіційно законодавство України не 
поширюється на території закріплені в Переліку, то видані там 
документи не відповідають стандартам і нормам, що встановлені в 
державі, а також не є офіційно завіреними уповноваженими 
особами України. Відповідно, коли людина з тимчасово 
непідконтрольної території виїжджає на територію України і хоче 
надалі піти вчитися, працювати тощо, вона стикається з проблемою 
невизнання документів виданих на території, де вона проживала. Ця 
проблема є доволі розповсюдженою на території України. Багато 
людей приходять за юридичними консультаціями з цього питання. 

Ситуація почала набирати нових обертів після прийняття 
18 січня 2018 року Закону України «Про реінтеграцію Донбасу». 
Суть його полягає в тому, що тепер повинні визнаватися свідоцтво 
про народження та свідоцтво про смерть, видані на територіях так 
званих народних республік. Внаслідок цього багато хто почав 
розвивати думку про те, що якщо визнавати документи, видані на 
тимчасово непідконтрольних територіях, то тоді абсолютно всі. Але 
основною причиною цього скандального закону є саме норми 
міжнародного права, за якими, навіть при веденні війни, 
обов’язково повинні визнаватися документи, що засвідчують 
народження та смерть людини, не зважаючи на те, на якій території 
вони видані [2]. 
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Якщо розглядати саме визнання дійсності трудового 
договору, то для початку потрібно визначитись, з якою метою це 
необхідно та що взагалі можна вважати трудовим договором. 
Трудовий договір – це угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженими органами 
чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати 
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 
працю, колективним договором і угодою сторін. 

Якщо людині це потрібно задля того, щоб офіційно 
розторгнути цей договір у зв’язку з тим, що вона виїхала на 
територію України, збирається там жити і працювати, то 
враховуючи офіційний лист Мінсоцполітики України від 18 жовтня 
2017 року № 447/0/22-17/134, доходимо висновку, що запис з місця 
роботи у так званих ЛНР чи ДНР в трудовій книжці українського 
зразка визнається недійсним [3]. 

Якщо ж метою визнання договору є зарахування стажу для 
подальшої змоги отримувати пенсію, то це питання розглянути 
трохи важче. Знову ж таки потрібно уточнювати про те, чи йтиме це 
до страхового стажу, чи то до стажу для змоги виходу на пенсію за 
вислугою років. Взагалі можливо використовувати практику 
заробітчан-українців, що працюють за кордоном, але при цьому 
постійно перераховують відрахування до державного пенсійного 
фонду для зарахування часу роботи до стажу, а також можливості 
до нарахування повноцінної пенсії в майбутньому. Такі 
відрахування є однією з головних умов зарахування стажу. Не 
можна вважати за справедливу ситуацію, коли людина свідомо 
працює на «іншу владу», сплачує податки, що фактично і стають 
основною складовою казни самопроголошених республік, а при 
всьому цьому вимагає визнання договору на українській території 
для отримання можливості без певних внесків отримувати згодом 
пенсію на одному рівні з людьми, які все життя працювали на свою 
державу і робили відрахування, визначені законодавством. При 
цьому трудовий договір не вимагає офіційного визнання, а отже для 
цього не потрібне закріплення у законодавстві нових положень, 
щодо встановлення дійсності таких трудових договорів. Було б 
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несправедливим надавати можливість проживаючим на тимчасово 
непідконтрольних територіях отримувати пенсії фактично за 
рахунок інших громадян. 

Навколо цієї теми існує безліч суперечок і однієї думки 
суспільство досі не дійшло. Люди, які виступають проти визнання 
дійсності мають на це певний ряд причин. Дехто виступає проти 
визнання дійсності трудових договорів, укладених на територіях, 
що не контролюються законодавством і владою України, через 
власні політичні переконання і свою позицію відносно ситуації в 
державі, зокрема на Донбасі. Дехто стає на бік так званих 
«противників визнання» із таких міркувань, що отримання пенсій 
на одному рівні для тих, хто офіційно працює в Україні та робить 
постійні відрахування і тими, хто підпорядковується владі нібито 
народних республік не є справедливим. І я, власне, згодна з цією 
думкою. Працюючи на територіях ЛНР та ДНР, людина робить 
відрахування у фонди цих самопроголошених республік, а отже 
автоматично отримує змогу на виплату пенсій цими фондами при 
настанні певних умов (віку, вислуги років, інвалідності тощо). При 
цій ситуації вони прагнуть отримувати право на зарахування того ж 
самого стажу на українських територіях, що так само тягне за 
собою можливість отримувати пенсійні виплати згідно із 
законодавством України. Тож виходить, що хтось отримуватиме 
одразу по дві пенсії, а хтось того ж часу – одну. Таким чином 
порушується стаття 21 Конституції України, в якій говориться про 
рівні права всіх людей [4]. І останній тип, або остання з причин, за 
якими люди не стають на бік прихильників визнання дійсності 
таких трудових договорів, що укладаються на непідконтрольних 
територіях, заклечається в розумінні здорової логіки. В чому це 
полягає? Україна не визнає самопроголошені республіки ЛНР та 
ДНР, а отже і не повинна визнавати документи, які ними 
укладаються, бо вони не мають офіційного завірення. Такі угоди 
засвідчені уповноваженими особами органів влади так званих 
республік і керуються законодавством, що вигадане ними. А отже, 
ці договори не можуть бути легітимними. Будь-хто може з такою ж 
вдачею укласти ніби то угоду, не засвідчуючи її, не привівши її до 
відповідності вимогам Кодексу законів про працю України і 
вважати її дійсною та прохати офіційного визнання. 
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Отже, проаналізувавши все вищезазначене можна дійти 
певних висновків. Офіційне визнання трудових договорів, 
укладених на тимчасово непідконтрольних територіях не є 
необхідністю. Тобто такі угоди не повинні визнаватися офіційно 
дійсними на території України. якщо постає питання зарахування 
часу роботи у стаж, практика заробітчан-українців показує 
наявність можливості сплати відрахувань, що надають можливість 
отримання пенсійного забезпечення за настання умов, що закріплені 
законодавством України. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ 
ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

Андрєєв Микита, 
 магістрант групи ПР-174зм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.і.н., доцент АнтоненкоМ. І. 

Як відомо, статтею 19 Конституції України визначено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України [1]. Водночас, в силу різних причин, громадяни часто 
потрапляють у ситуації, коли відчувають, що їх права або інтереси 
порушені рішенням, діями або бездіяльністю суб’єктів владних 
повноважень. Одним з можливих варіантів захисту прав та інтересів 
у цьому разі є судове оскарження. 

Процес судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень регулюється Кодексом 
адміністративного судочинства України (далі – КАС України). 
Особливістю суб’єктного складу відносин оскарження є те, що 
суб’єктів правовідносин із зазначено проблематики доцільно 
поділити на такі три типи: суб’єкт, чиї дії або бездіяльність 
оскаржуються; суб’єкт-оскаржувач; суб’єкт, уповноважений 
розглядати таку категорію спорів [2].  



- 41 - 

Особливістю зазначеної категорії справ є також те, що в 
адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 
бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо 
доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 
покладається на відповідача, якщо він заперечує проти 
адміністративного позову. Такий припис, що міститься в КАС 
України, фактично відступає від загального принципу «аctori 
incumbit onus probandi» (тягар доказування лежить на позивачеві). 
Зазначена норма доповнюється і завданням адміністративного 
судочинства в цілому, яке полягає у тому, щоб справедливо, 
неупереджено та своєчасно вирішити спір у сфері публічно-
правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
(позивачів) від порушень з боку суб’єктів владних повноважень 
(відповідачів) [3]. 

Особливістю є і те, що в адміністративному судочинстві, у 
разі задоволення позову, суд може прийняти рішення про інший 
(ніж той, який просив позивач) спосіб захисту прав, свобод, 
інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних 
повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 
захист таких прав, свобод та інтересів. Це означає, що суд 
самостійно, на свій розсуд, може обрати спосіб захисту позивача.  

Важливо відзначити, що права оскаржити рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єкту владних повноважень, як правило, має лише 
та особа, чиї права станом на момент звернення до суду порушені 
відповідним рішенням, дією чи бездіяльністю. Одним з виключень з 
цього правила є оскарження нормативно-правових актів. Їх можуть 
оскаржувати також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких 
буде у майбутньому застосовано цей акт. Відповідно, під час 
оскарження важливо пояснити суду, якими саме діями 
(бездіяльністю, рішенням) та які саме права позивача були 
порушені. Це підтверджується і приписами Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод, де зазначено, що кожен, чиї права та 
свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 
ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 
навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали 
свої офіційні повноваження [4]. 
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Згідно КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні 
суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України; з використанням повноваження з метою, з якою це 
повноваження надано; обґрунтовано; неупереджено; добросовісно; 
розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом; 
пропорційно; з урахуванням права особи на участь у процесі 
прийняття рішення; своєчасно [3]. Дискусійним та неоднозначним у 
судовій практиці залишається питання, чи є протиправним рішення 
(дія чи бездіяльність), якщо воно приймалося не за визначеною 
законодавством або підзаконними актами процедурою, але в цілому 
є законним. Так, практика Київського апеляційного 
адміністративного суду (з 2018 року – Шостий апеляційний 
адміністративний суд) свідчить про те, що скасовувались усі 
рішення судів першої інстанції щодо скасування нормативно-
правових актів, якщо головною причиною протиправності таких 
актів визнавалося порушення процедури їх прийняття.  

Одним з проблемних питань оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному 
судочинстві залишається підсудність позовів проти установ та 
організацій, які здійснюють делеговані владні повноваження. 
Прикладом можуть слугувати позови, подані проти рішень, дій чи 
бездіяльності закладів вищої освіти, адже вони провадять свою 
діяльність на підставі ліцензії, виданої центральним органом 
виконавчої влади, а саме Міністерством освіти і науки України. А за 
правовою позицією Вищого адміністративного суду України, 
викладеною в його ухвалі від 28 травня 2015 р. № К/800/9575/15, 
Міністерство освіти і науки України як центральний орган 
виконавчої влади (суб'єкт владних повноважень), що реалізує 
державну політику у сфері освіти, надаючи вищому навчальному 
закладові ліцензію на освітню діяльність, делегував останньому 
повноваження на надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям 
вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої 
освіти. Водночас, як показує судова практика, деякі адміністративні 
суду відкривають провадження за позовами до закладів вищої 
освіти, інші – відмовляють у відкритті провадження, мотивуючи це 
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тим, що зазначені справи належить розглядати в порядку 
цивільного судочинства. 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що судове 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень має багато особливостей порівняно з іншими 
категоріями справ. Існують також певні проблеми, пов’язані із 
визначенням підсудності справ до організацій, які виконують 
делеговані владні повноваження, а також із визначенням підстав 
для скасування рішень органів влади. Все це зумовлює необхідність 
внести зміни до КАС України, які б дали відповідь на зазначені 
питання. 
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В умовах світової інтеграції все більше обертів набувають 
різні міграційні потоки. В України, наразі, п’ята хвиля міграції, за 
своєю сутністю є освітньою [1]. А з початку анексії Криму та 
збройного конфлікту в східних областях України, що призвело до 
появи особливої категорії населення – внутрішньо переміщених 
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осіб (далі – ВПО), в Україні з’являється і новий тип освітньої 
міграції - освітня міграція в умовах збройного конфлікту.  

Актуальність даного питання полягає у складності реалізації в 
умовах збройного конфлікту на території України права особи на 
освіту, гарантованого Конституцією [2, ст.53], і як наслідок, 
недосконалість правового регулювання освітньої міграції на 
сучасному етапі в Україні. 

Поява ВПО суттєво вплинула на міграційну ситуацію країни, 
так «внутрішня міграція в Україні, яка могла б бути альтернативою 
зовнішній міграції, здійснюється поза планами і програмами 
регіонального розвитку», оскільки посилюються регіональні 
диспропорції між депресивними (регіонами здійснення збройного 
конфлікту, «сірої зони») та найперспективнішими регіонами 
України [3]. Одним із факторів цієї ситуації є переміщення ВПО для 
здобуття освіти. Так, згідно із дослідженнями центру СEDOS рух 
абітурієнтів з Луганської і Донецької областей до інших регіонів 
країни за періоди вступних кампаній 2017-2018 років склав по 67% 
з кожної, що у порівняні з минулим роком більше на 7% та 6% 
відповідно. При чому основними напрямками є Харківська область 
(45% абітурієнтів з Луганської області і 35% з Донецької області) та 
м. Київ (11% та 15% відповідно) [4]. 

Питання освітньої міграції в умовах збройного конфлікту для 
міжнародної спільноти не є новим, так воно поставало перед 
урядами: Грузії (для ВПО, біженців), Молдови (для біженців, осіб 
вимушеного переміщення), Азербайджану (для біженців, 
вимушених переселенців, осіб, прирівняних до них). Наприклад, 
Азербайджан вжив дієві заходи щодо зменшення негативних 
наслідків від освітньої міграції шляхом: проведення державної 
компенсаційної програми навчання (безоплатно у державних 
закладах освіти й пільгове у приватних закладах); безпроцентного 
кредитування; безкоштовне забезпечення навчальним приладдям 
тощо. [5, с. 4, 7; 6, с. 30; 7]. 

В умовах збройного конфлікту правом на освіту ВПО, 
біженців переймаються й міжнародні організації. Зокрема ПАРЄ 
визначає необхідність задовольнити додаткові витрати, пов’язані із 
навчанням ВПО, для можливості їх нормального проживання на 
території своєї країни, а також вжиття заходів щодо заохочення 
інтеграції ВПО в їх поточному місці проживання [8, 9], а згідно із 
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23 принципом ООН з питань ВПО гарантується право на освіту, для 
реалізації якого повинні докладатися зусилля відповідних органів 
влади шляхом забезпечення всебічної та рівноправної участі ВПО в 
освітніх програмах, доступу до освітніх установ [10, с. 22].  

Враховуючи міжнародний досвід та законодавство 
український законодавець також врахував право ВПО на освіту, 
розробив низку правових актів, в яких передбачив: наявність 
можливості отримання довідки ВПО студентами з тимчасово 
окупованої території з метою реалізації права на освіту на території 
України [11]; право ВПО на продовження здобуття певного 
освітнього рівня на території регіонів країни за рахунок коштів 
державного бюджету чи ін. джерел фінансування [12, ч.9 ст.7]; 
комплексну державну програму щодо забезпечення вільного, 
безперешкодного доступу ВПО до безкоштовних освітніх послуг 
[13]; надання державної цільової підтримки для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти [14] тощо. 

Проте, дослідивши чинні нормативно- правові акти, що 
регламентують питання освітньої міграції в умовах збройного 
конфлікту на території України, було виявлено прогалини 
правового регулювання цього виду міграції: відсутність 
законодавчого акту, що регламентує основи міграційної політики 
України, визначає дефініції «освітня міграція», «освітня міграція в 
умовах збройного конфлікту» тощо; норма, окреслена в п. 4 
Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої 
освіти [14], щодо надання пільгових довгострокових кредитів ВПО 
на освіту має всі ознаки декларативної норми, бо механізм її 
впровадження буде введено лише з 01.01.2019 року тощо. 

Отже, наразі в українському законодавстві є багато питань 
щодо регулювання освітньої міграції в умовах збройного конфлікту, 
з метою вирішення яких пропонується, зокрема: законодавчо 
закріпити основні поняття освітньої міграції, зокрема надавши, в 
Законі України «Про освіту» дефініції «освітня міграція», «освітня 
міграція в умовах збройного конфлікту», з урахуванням визначення 
ВПО [16, ч.1ст.1]; рекомендувати Кабміну із залученням МОНУ та 
Мінфіну опрацювати питання реалізації норми, закріпленої у Законі 
України № 2300-VIII «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з 
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інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти», прийнятому Верховною 
Радою України 27 лютого 2017 року щодо повної або часткової 
оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів з метою вироблення чіткого механізму та реальної 
реалізації цього положення на практиці.  

Пошуку можливих шляхів вирішення проблем правового 
регулювання освітньої міграції в умовах збройного конфлікту, 
зокрема і аналізу запропонованих, і буде приділена увага 
подальших досліджень. 
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Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Сьогодні одним з ключових напрямів державної політики 
України є проведення децентралізації влади (передачі значної 
частини повноважень, ресурсів та відповідальності від органів 
виконавчої влади органам місцевого самоврядування для стабільної 
діяльності і розвитку територіальних громад та більш ефективного 
вирішення проблемних питань та інтересів жителів територіальних 
громад). Тому багато уваги приділяється вивченню місця посадових 
осіб в системі управління територіальної громади та у процесі 
здійснення місцевого самоврядування, яке можливо уявити за 
умови розгляду їх правового статусу з урахуванням усіх його 
елементів. 

Правовий статус особи — це система закріплених у 
нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт 
права (тобто такий, що має правосуб’єктність) координує своє 
поведінку в суспільстві [5].  

Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування 
визначається насамперед, Основним Законом України, а також 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус 
депутатів місцевих рад» та іншими. 

За належністю до відповідних територіальних громад 
громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні. Забороняються будь-які обмеження права 
громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно 
від їх статі, кольору шкіри, раси, релігійних, політичних або інших 
переконань, соціального або етнічного походження, майнового 
стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи 
іншими ознаками [3]. 
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Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка 
працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні 
посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за 
рахунок місцевого бюджету [3]. 

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 
Конституцією і законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - 
також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої 
компетенції [3]. 

Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування 
складається з елементів, які можна умовно поділити на дві групи: 
1) загальні - елементи, які притаманні правовому статусу будь-якої 
особи (загальні права та обов’язки, обмеження і заборони, 
відповідальність за свої дії та рішення); 2) специфічні - елементи, 
які закріплені у правовому статусі тільки посадової особи місцевого 
самоврядування (посадові права та обов’язки, кваліфікаційні 
вимоги, посадовий оклад тощо). 

Основними принципами, які визначають структуру правового 
статусу посадової особи місцевого самоврядування, є: 1) правовий 
статус посадової особи місцевого самоврядування – це окремий 
різновид загального (конституційного) статусу, правове закріплення 
соціального статусу; 2) наявність взаємозв’язку між загальними та 
особливими складовими правового статусу посадової особи 
місцевого самоврядування; 3) необхідність всебічного правового 
забезпечення соціального становища посадової особи місцевого 
самоврядування; 4) однорідність і внутрішній взаємозв’язок 
елементів структури правового статусу посадової особи місцевого 
самоврядування; 5) конкретність і визначеність кожного з елементів 
правового статусу посадової особи місцевого самоврядування. 

Особливістю прав та обов’язків посадової особи місцевого 
самоврядування є те, що вони обмежують або доповнюють загальні 
права й обов’язки посадових осіб за конкретною посадою. Так, 
відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади 
державної мовної політики» на посаду можуть бути призначені 
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особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, 
володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, 
достатніх для виконання службових обов’язків [4]. 

Основні права посадових осіб місцевого самоврядування 
встановлені статтею 9 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». Права посадової особи місцевого 
самоврядування можна умовно поділити на ті, що стосуються 
безпосередньо посадової особи як особистості (право на повагу 
особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з 
боку керівників, співробітників і громадян; право на соціальний і 
правовий захист; право у порядку і в межах, встановлених законом, 
отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та 
ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються 
проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, 
отримувати від керівників органу місцевого самоврядування 
відповідні пояснення та давати особисті пояснення; право вимагати 
проведення службового розслідування з метою спростування 
безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї; право 
захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування та в судовому порядку [4]), ті, що впливають на 
результати роботи посадової особи (право на оплату праці залежно 
від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, 
досвіду та стажу роботи; право на просування по службі відповідно 
до професійної освіти, результатів роботи та атестації; право на 
безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці 
[4]) та ті, що пов’язані з виконанням службових обов’язків 
посадовою особою (право отримувати в порядку, встановленому 
законодавством, від відповідних органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від 
їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих 
осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 
службових обов’язків [4]). 

Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування 
закріплені статтею 8 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». Спеціальні обов’язки посадових осіб 
місцевого самоврядування в індивідуальному порядку 
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визначаються посадовою інструкцією кожної окремої посадової 
особи та встановлюються відповідно до посади. 

Ще одним значущим елементом правового статусу посадової 
особи місцевого самоврядування є стандарти етичних вимог служ-
бової поведінки, які декларуються у відповідних посадових 
обов’язках, сприяють професійному та сумлінному здійсненню 
публічно-службових завдань у сфері місцевого самоврядування і 
направлені на підвищення рівня довіри населення міста до місцевої 
влади, підвищення персональної відповідальності посадових осіб за 
неналежне виконання своїх професійних обов’язків, забезпечення 
відкритості в роботі органів місцевої влади, а також попередження 
випадків порушення ділової та професійної етики. Важливе 
значення у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів 
юридичних і фізичних осіб має правове регламентування етики 
поведінки посадової особи місцевого самоврядування, що надає 
можливість визначати межі адміністративного розсуду, елементи 
якого завжди присутні в діяльності посадовців [1]. 

Правові норми щодо відповідальності посадових осіб 
місцевого самоврядування укладаються з урахуванням особли-
востей служби як виду їх діяльності. До посадових осіб у разі 
притягнення їх до відповідальності за службові проступки та 
правопорушення встановлюються загальні (догана чи звільнення), 
спеціальні (пониження в посаді, позбавлення рангу, права займати 
певні посади тощо), та підвищені заходи відповідальності (розмір 
штрафу, термін позбавлення волі тощо). Особливості юридичної 
відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування 
полягають у притягненні їх до відповідальності лише за 
спеціальними (окремими) статтями (частинами статей) відповідних 
кодексів; притягнення як за власні діяння (недотримання, 
перевищення, зловживання службовими повноваженнями), так і за 
порушення правил підпорядкованими їм працівниками, якщо 
забезпечення їх дотримання входить до кола службових повно-
важень цих посадових осіб; передбачення можливості відшко-
дування матеріальної шкоди за рахунок місцевого бюджету [2]. 

Таким чином, структуру правового статусу особи місцевого 
самоврядування складають повноваження, обов’язки, права, 
обмеження та пов’язані з ними гарантії. Правовий статус посадової 
особи місцевого самоврядування визначає посадову особу як 
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представника певної соціальної групи, що відокремлена за певним 
родом діяльності, та її місце в системі суспільних відносин. 
Наділення посадової особи спеціальними додатковими правами і 
обов’язками відповідно до законів та інших нормативних актів 
обумовлене особливостями становища такої особи і потребами її 
функціональної активності. Компетентність та професіоналізм 
посадових осіб місцевого самоврядування передбачає не тільки 
галузеві знання, а й знання та розуміння механізмів взаємодії 
держави, суспільства і окремих громадян та вміння ефективно 
використовувати ці знання на практиці. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ 
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УМОВАХ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Гончарова Олександра, 
магістрантка групи ПР-174зм 

 юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.і.н., доцент АнтоненкоМ. І. 

Уже впродовж більше ніж два десятиріччя, інститут місцевих 
органів виконавчої влади зазнає значних трансформацій – як 
структурних, так і функціональних. Але даний процес й досі не 
завершено. Питання щодо вдосконалення окремих аспектів 
функціонування місцевих державних адміністрацій залишаються 
актуальними і сьогодні. 

Серед науковців, які досліджували особливості організації та 
діяльності місцевих держаних адміністрацій, варто відмітити 
В. Авер’янова, Л. Бондарчука, В. Борденюка, Т.О. Карабіна, 
М. Потіпа, В. Урбановича, І. Шаповалову та ін. Однак, незважаючи 
на численні дослідження, тематика місцевих державних 
адміністрацій як органів державної виконавчої влади України досі 
не була комплексно досліджена, у зв’язку з чим вона потребує 
більш детального аналізу. 

В Україні в системі органів публічної влади вагоме місце 
посідають центральні органи виконавчої влади, на які покладені 
функції державного управління соціально-економічною, 
культурною, політичною сферами. Проте завдання управління 
державними справами не можуть бути вирішені зусиллями лише 
центральних органів влади. Апарат державного управління має 
поширювати свою діяльність на окремі території держави, 
адаптуючи процес реалізації загальнодержавних норм управління 
до місцевих умов.  

Місцевий рівень системи органів виконавчої влади в Україні 
представлений місцевими державними адміністраціями (обласні, 
районні, Київська та Севастопольська міські Ради), і місцевими 
органами виконавчої влади, які знаходяться у безпосередньому 
підпорядкуванні центральним органам виконавчої влади [2, с. 30].  
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Роль місцевих державних адміністрацій, як важливої ланки 
єдиної системи органів виконавчої влади, є однією з визначальних в 
управлінні відповідною адміністративно-територіальною одиницею 
та вирішенні проблем як певної території, так і всієї держави. 

Нормативно-правовою основю діяльності місцевих 
державних адміністрацій в Україні є Конституція України, Закон 
України «Про місцеві державні адміністрації» та інші нормативно-
законодавчі документи.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у 
межах і формах, встановлених на законодавчому рівні, належить 
вирішення таких основних питань: 1) забезпечення законності, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-
економічного розвитку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів 
та обліку; 4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку 
підприємництва та здійснення державної регуляторної політики; 
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту 
і зв’язку; 6) науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури 
і спорту, жінок,сім’ї, молоді та неповнолітніх; 7) використання 
землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 8) зовнішньо-
економічної діяльності; 9) захисту національної безпеки, оборонної 
роботи та мобілізаційної підготовки; 10) соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та заробітної плати [1]. 

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» місцеві державні адміністрації виконують 
повноваження у таких галузях: соціально-економічного розвитку 
(ст. 17), в галузі бюджету та фінансів (ст. 18), управління майном, 
приватизації та підприємництва (ст. 19), містобудування, ЖКГ, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку 
(ст. 20), в галузі використання та охорони земель, природних 
ресурсів і охорони довкілля (ст. 21), в галузі науки, освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, 
сім’ї та молоді (ст. 22), соціального забезпечення та захисту 
населення (ст. 23), в галузі зайнятості населення, праці та заробітної 
плати (ст. 24), забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод 
громадян (ст. 25), міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 
(ст. 26) [1]. Винятковою компетенцією місцевих державних 
адміністрацій є державний контроль. Місцеві державні 
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адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх 
повноважень. Вони здійснюють також галузеві повноваження, які 
визначені статтями 17-27 вказаного Закону. 

На сьогодні проблемним є питання про розмежування 
функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій і 
органів місцевого самоврядування. Нечітке розмежування 
повноважень, відсутність дієвого механізму взаємодії та чіткого 
розподілу повноважень і відповідальності між місцевими органами 
обумовлюють неефективність взаємодії між представницькою та 
виконавчою гілками влади на місцях. Ця проблема пов’язана із 
системними реформами та трансформаційними процесами, що 
відбуваються в Україні. Органи місцевого управління часто 
вступають у конфлікти через різне бачення межі здійснення ними 
функцій та повноважень. Причиною виникнення конфлікту, на 
нашу думку, є те, що компетенція як органів місцевого 
самоврядування, так і державних адміністрацій побудована за 
одним і тим самим галузевим принципом. Це призводить до 
розширення сфери суміжної компетенції, що робить практично 
неможливим усунення компетенційних спорів. 

Дієвими організаційно-правовими формами узгодженої 
взаємодії органів місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування влади можуть бути такі:  

 створення спеціальних органів на паритетних засадах для 
розробки та впровадження спільних програм, здійснення 
конкретних дій в певних сферах життя на місцях;  

 організація спільних нарад за участю керівників і 
посадовців обох органів;  

 впровадження спільної діяльності щодо вирішення 
комплексних питань і планування з розподілом обов’язків між 
учасниками їх реалізації;  

 проведення спільних засідань колегій і президій та 
прийняття спільних розпоряджень головою відповідної МДА та 
головою обласної (районної) ради;  

 складання аналітичних оглядів спільної діяльності МДА та 
ОМС з метою виявлення позитивного досвіду і його впровадження;  

 заснування спільних ЗМІ;  
 спільне проведення масово-культурних заходів [3, c. 6]. 
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Таким чином, тісна і узгоджена взаємодія місцевих 
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 
принесе позитивні наслідки, в результаті яких органи державної 
влади забезпечують умови, необхідні для нормальної діяльності 
органів місцевого самоврядування, а самоврядні структури 
виконують переважно функції суто державного характеру. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Гречишкіна Н.П., 
студентка 2 курсу заочного відділення, 

спеціальність «Публічне управління і адміністрування» 
 СНУ ім. В. Даля 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

На сьогодні правове регулювання публічної служби в Україні 
здійснюється великою кількість законів та підзаконних актів, які є 
несистематизованими та розпорошеними. Відсутність єдиного 
правового акту, який надав би чітке визначення публічній службі, її 
суб’єктам, порядку організації та проходження такої служби, 
свідчить про необхідність проведення реформ в цій сфері, 
враховуючи досвід найбільш розвинених країн Європейського 
Союзу.  

Але для вдалого реформування необхідно мати чітке 
уявлення, що таке публічна служба, та якою ми прагнемо бачити її в 
майбутньому. 



- 57 - 

Вперше поняття «публічна служба» застосував французький 
професор Л. Дюгі, який вважав, що на зміну деспотичним формам 
влади має прийти держава як система публічних служб, існуючих в 
суспільстві та обслуговуючих його [1]. В незалежній Україні 
поняття і ознаки публічної служби дослідили науковці В.Тимків [2], 
О. Попова [3], Н. Рунова [4], М. Карпа [5]; Н. Янюк [6].  

Враховуючи думку науковців можна зазначити, що публічна 
служба повинна бути основним елементом влади у всіх сферах 
діяльності держави та мати потужний механізм управління 
суспільством. Публічна служба – це служба в органах публічної 
влади, що здійснює управління від імені та за дорученням суверена 
– народу, захищає його свободу, права та надає якісні послуги. 
Проте, зазначене не знайшло свого відображення у законодавстві. 

На нашу думку визначення терміну публічна служба в пункті 
17 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 
КАСУ) не несе основного змістовного навантаження. Перелік 
діяльностей, які віднесено до публічної служби у зазначеному 
пункті статті 4 КАСУ запроваджено лише для забезпечення 
вирішення публічно-правових спорів, які виникають під час 
проходження публічної служби. Отже, закріплене в законодавстві 
визначення публічної служби потребує вдосконалення.  

Формування публічної служби здійснюється на основі 
Конституції України – нормативного акту вищої юридичної сили, 
який визначає основні засади організації і діяльності державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування (пункт 12 
статті 92), гарантує право рівного доступу до зазначених служб 
(стаття 38); принцип верховенства права (стаття 8); принцип 
законності (стаття 19); право на свободу світогляду і віросповідання 
(стаття 35); принцип політичної і релігійної нейтральності (стаття 
36) тощо [8].  

Вирішальну роль у законодавчому регулюванні питань 
публічної служби відіграють такі законодавчі акти: Закони України 
«Про державну службу» [9], «Про запобігання корупції» [10], «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [27], «Про Службу безпеки 
України» [12], «Про загальний військовий обов'язок і військову 
службу» [13], «Про Збройні Сили України» [14], «Про національну 
поліцію» [11], «Про альтернативну (невійськову) службу» [15], 
«Про Конституційний Суд України» [20], «Про органи та осіб, які 
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здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів» [16], «Про судоустрій і статус суддів» [19], «Про Кабінет 
Міністрів України» [17], «Про вибори Президента України», «Про 
статус народного депутата України» [18], «Про Антимонопольний 
комітет України» [23], «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» [21], «Про Рахункову палату» [22], «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» [24], «Про 
Центральну виборчу комісію» [25], «Про місцеві державні 
адміністрації» [26], «Про прокуратуру» [28], «Про Національне 
антикорупційне бюро України» [29], Митний кодекс України, 
Податковий Кодекс України [30], Кодекс України про 
адміністративні правопорушення [31] та інші законодавчі акти. 

Отже, правові засади публічної служби регулюються великою 
кількістю законодавчих актів, які є несистематизованими і 
розпорошеними, що створює ускладнення для їх застосування, а 
також безліч правових колізій. Враховуючи зазначене пропонуємо 
розпочати законотворчий процес з ухвалення єдиного 
законопроекту про публічну службу, яким б визначалися правові, 
організаційні, економічні та соціальні засади публічної служби, 
спроможного врегулювати суспільні відносини та створити 
узгоджену нормативно-правову базу в цій сфері. 
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ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 
АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ТА КОНСТИТУЦІЙНИМ 

СУДОМ УКРАЇНИ 

Губарєва Наталія,  
студентка 2 курсу заочного відділення, 

спеціальність «Публічне управління і адміністрування» 
СНУ ім. В. Даля 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 
Юрисдикція – це передбачена законом чи іншим нормативно-

правовим актом сукупність повноважень відповідних державних 
органів, прерогативою яких є вирішення правових спорів та розгляд 
справ про правопорушення шляхом надання оцінки вчинкам 
учасників цих справ з погляду їх правомірності чи неправомірності 
та застосування заходів державного примусу. Визначення 
юрисдикції залежить від виду та характеру справ, належності до 
території та від кола осіб, які приймають участь у розгляді справи. 
До спеціальних органів юрисдикції відносяться загальні суди, які в 
свою чергу поділяються на спеціалізовані суди [1]. 

В статті 124 Конституції України встановлена правова 
позиція стосовно здійснення правосуддя в Україні виключно 
судами. Конституція України не допускає делегування функцій 
судів, так само як і не допускає перерозподіл цих функцій іншим 
органам або посадовим особам. Конституція України передбачає, 
що на всі правовідносини, які виникають у державі, поширюється 
юрисдикція судів [4]. 

Зі змісту Конституції України вибачається, що судова 
юрисдикція – це інститут права, який покликаний визначати сферу 
дії судової влади та розмежовувати її багатоступеневу 
диференціацію повноважень різних ланок судової системи та різних 
видів судочинства. Судову юрисдикцію, з огляду як на правовий 
інститут, можливо визначити у вигляді диференціації повноважень 
органів правосуддя в межах сфери їх предметної компетенції та 
існуючої судової системи в структурі функціонального характеру 
судової влади. Отже, юрисдикція, з одного боку, визначає сферу 
діяльності судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій, а з 
другого боку - сферу діяльності загальних (спеціалізованих) судів 
[5, с. 37-38]. 
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Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу адміністративного 
судочинства України, завданням адміністративного судочинства є 
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у 
сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень [3]. 

Відповідно до пункту 1 та 2 частини 1 статті 4 Кодексу 
адміністративного судочинства, адміністративна справа – це 
переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий 
спір, у якому: хоча б одна сторона здійснює публічно-владні 
управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень, і спір виник у зв’язку із виконанням або 
невиконанням такою стороною зазначених функцій або хоча б одна 
сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, 
яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно 
суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням 
або ненаданням такою стороною зазначених послуг, або хоча б одна 
сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і 
спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку 
суб’єкта владних повноважень або іншої особи [3]. 

Частиною 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства 
України визначена предметна юрисдикція адміністративних судів. 
Так, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у 
публічно-правових спорах, зокрема: 

- спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 
актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, 
коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок 
судового провадження; 

- спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 
проходження, звільнення з публічної служби; 

- спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу 
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі 
делегованих повноважень; 

- спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, 
припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних 
договорів; 
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- за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, 
коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового 
спору надано такому суб’єкту законом; 

- спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 
публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 
бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; 

Проте, частина 2 статті 19 Кодексу адміністративного 
судочинства України обмежує юрисдикцію адміністративних судів, 
зокрема, на справи: що віднесені до юрисдикції Конституційного 
Суду України [3]. 

Оскільки, адміністративні справи щодо спорів про законність 
законодавчих актів (крім спорів щодо визнання акту 
неконституційним), а саме: постанов Верховної Ради України, 
указів та розпоряджень Президента України, постанов та 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, можуть бути предметом 
розгляду в адміністративних судах, а також ці акти можуть бути і 
предметом спору в конституційному суді щодо питань визнання їх 
неконституційними, отже, указані акти стосовно контролю щодо їх 
неконституційності або незаконності можуть стати об’єктом двох 
спеціалізованих судів - конституційного та адміністративного [1]. 

З огляду на статтю 8 Закону України «Про Конституційний 
Суд України», до повноважень Конституційного Суду відноситься 
розгляд питань на відповідність Конституції України 
(конституційності) чинних актів або їх окремих положень. З метою 
захисту та відновлення прав особи Суд розглядає питання щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) акта (його 
окремих положень), який втратив чинність, але продовжує 
застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його 
чинності. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам 
України актів Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини 
першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції 
України [2]. 

Під час розгляду Конституційним Судом конституційних 
подань стосовно питань визнання неконституційними інших 
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нормативно-правових актів, крім законів, Суд має з’ясувати, чи 
відноситься оскаржуваний правовий акт до акту 
«підконституційного» чи «підзаконного» характеру не в розумінні 
юридичної сили, а в розумінні повноважень відповідних органів 
влади стосовно реалізації акту в частині конституційних питань або 
питань, заснованих на законі. Оскільки, законами передбачена 
перевірка нормативно-правових актів підзаконного характеру на 
законність, тому, відповідно до статті 8 Закону України «Про 
Конституційний Суд України», вони не підлягають перевірці 
Конституційним Судом, так як це не відноситься до повноважень 
Суду. Проте, виключною компетенцією Конституційного Суду 
України є розгляд підконституційних актів на відповідність їх 
Конституції України [1]. 

З аналізу вбачається, що існує дуже маленька грань для 
розмежування предметної компетенції Конституційного Суду 
України та адміністративних судів в частині оскарження актів 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, актів інших органів державної влади, що іноді призводить 
до затягування вирішення проблемних питань в судових інстанціях 
та доказуванню суду правомірності звернення за захистом своїх 
прав до належної судової інстанції. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

Зленко Кирило, 
магістрант групи ПР-172дм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Суверенітет України запустив багатогранний процес 
становлення її, як держави. Перед Україною, як самостійною 
країною, постала задача сформувати власну державність, складовою 
частиною якої є нормативно-правова база. Проте сучасне 
суспільство швидко розвивається, що стало наслідком глобалізації 
та стрімким розвитком науки та техніки. На разі не існує бар’єрів 
для зв’язку та отримання інформації. Сучасні телефони, соціальні 
мережі та доступ до мережі «ІНТЕРНЕТ» - є основою глобалізації 
та розповсюдження інформації. Метою дослідження є виявлення 
сучасних тенденцій щодо підвищення ефективності доступу 
суспільства до інформації.  

Сучасні тенденції призводять до швидкого поширення 
інформації, що є можливим проявом фейкової інформації. В 
попередженні поширення фейкової інформації повинна приймати 
участь держава. Формою участі держави в інформаційній сфері – є 
законодавча база. Тому нормативно-правова база є основою 
функціонування інформаційної сфери.  

Одним з напрямків нормативно - правової бази є регулювання 
основоположних прав людини. Варто відзначити, що Конституція 
України в другому розділі гарантувала забезпечення 
основоположних прав і свобод людини і громадянина, що за своєю 
природою відноситься до першого, другого та третього покоління 
прав людини.  

Ми наголошуємо, що саме перше покоління прав людини 
затвердило право людини на інформацію. Перше покоління прав 
людини – це особисті права і свобода людини (цивільні права 
людини), які даються їй від народження. Право на інформацію 
належить до першого покоління прав людини, оскільки свобода 
людини в сфері інформації є ключовою ознакою політичного 
устрою держави. Адже права і свободи людини у сфері інформації є 
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ключовими інститутами громадянського суспільства, правової, 
демократичної держави. Якщо згадати історію, то в державах з 
тоталітарним режимом відсутні засоби інформації, окрім 
державних. В наш час деякі держави: Північна Корея та Китайська 
Народна Республіка - не вважаються демократичними державами, 
тому що вищі керівництво держави обмежує доступ до 
інформаційних ресурсів для громадян цих країн. 

Таким чином, лише демократична держава дає розвиток 
комерційним виданням, які можуть висвітлювати опозиційні тези 
щодо влади, однак також не забороняється існування та поширення 
інформації загального напрямку, які не несуть політичного 
характеру. Таким чином, вільне поширення інформації є також 
стимулом для розвитку медіа сфери, що становить певну частку в 
економічному просторі держави. Розвиток певної сфери потребує 
робочих місць, що позитивно відображається на економіці держави.  

Розвиток інформаційного права стрімко розпочався у XX ст. 
це було обумовлено протистоянням між державами НАТО та 
країнами Варшавського Договору. Після падіння соціалістичних 
держав потреба в захисті інформації залишилась через продовження 
біполяризації світу з боку Сполучених Штатів Америки та 
Російської Федерації. В цьому контексті необхідно щоб право на 
інформацію пересічних людей не було обмежено, адже, як ми 
зазначали, право на інформацію відноситься до основоположних 
прав людини. 

Розвиток сучасного світу є неможливим без інформаційної 
сфери, яка охоплює усі сфери життя людини. Подальша глобалі-
зація світу створює умови для поширення, розповсюдження та 
отримання інформації, тому інформаційне право буде розвиватись. 

В XX ст. на міжнародному рівні було нормативно закріплено 
право людини на інформацію. Так Загальна декларація прав людини 
від 10.12.1948 закріпила право людини на інформацію та Конвенція 
про захист прав і основних свобод людини гарантувала права на 
свободу вираження поглядів.  

Таким чином, основоположні документи, які визначають 
права і свободи людини нормативно визначили право кожної 
людини на пошук, одержання та поширення інформації, а 
положення Конвенції є обов’язковими до виконання державами, які 
її ратифікували. Україна ратифікувала Конвенцію, тому право 
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громадян України на інформацію охороняється не лише 
вітчизняним законодавством, а й міжнародним правом.  

В українському законодавстві в Законі «Про інформацію» 
визначено, що «кожен має право на інформацію» (стаття 5) [1]. 
Проте цей Закон встановлює, що право на інформацію не повинно 
порушувати соціальні, політичні, економічні, духовні, екологічні та 
інші права, свободи та законні інтереси інших громадян, права та 
інтереси юридичних осіб. Подібні заборони носять захисний та 
превентивний характер з метою попередження порушення прав 
людини. Як ми знаємо, право повинно бути справедливим, тому 
подібні обмежувальні приписи свідчать про існування правової 
держави.  

Закон України « Про звернення громадян» встановлює право 
громадян звернутись до органів державної влади, підприємств зі 
скаргами чи пропозиціями [2], а норма статті 40 Конституції 
України гарантує «право на звернення до органів державної 
влади» - це є різновидом інформації, яку можуть отримувати 
громадяни. 

Крім того, такий взаємозв’язок між громадянами та органами 
державної влади свідчить про те, що Україна є демократичною 
державою Поширення інформації та відсутність втручання у процес 
збору інформації правоохоронними органами можливий в 
демократичному суспільстві. 

Однією із гарантій конституційних прав людини на 
інформацію є те, що відбувається повідомлення державними 
органами, судами, правоохоронними органами про свою діяльність. 
Кожна людина може зайти на офіційний сайт, наприклад суду, та 
побачити інформацію: про графік роботи суду; засоби зв’язку: 
надання телефонів канцелярії та офіційної електронної адреси суду; 
суддів, керівництво суду; справ, які призначені до розгляду; зразки 
заяв. 

Такими чином, держава в повному об’ємі забезпечує доступ 
до інформації. 

Основними нормами Конституції України, що закріплює 
право громадян на доступ до інформації є ст.ст. 32, 34, однак ст. 34 
є більш ґрунтовною, оскільки дає право особі вільно збирати, 
зберігати, використовувати та розповсюджувати інформацію [3]. Це 
право людини можливо розглядати як можливість вживати будь-які 
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заходи щодо збирання, обробки, створення, зберігання та 
розповсюдження інформації без прямої заборони закону. 

Проте ст. 32 Конституції України носить захисний характер, 
тобто надає кожній особі захист на нерозповсюдження інформації 
щодо неї, оскільки містить норми про не втручання в приватне 
життя особи. Таким чином, кожній особі гарантується, що ніхто не 
може збирати інформацію про особу також передбачається 
механізм захисту – судовий захист щодо: 1) опротестування 
неправильної інформації; 2) запит на видалення будь-якої 
інформації; 3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди в 
результаті збору, зберігання, використання та поширення 
недостовірної інформації [3]. 

Наявність передбаченого механізму захисту інформації щодо 
особи свідчить про ефективність законодавства в сфері інформації. 
Превентивні заходи про охорону інформації є стримуючим елемен-
том в недопущенні розповсюдження недостовірної інформації. 

Так, нормами Кримінального кодексу України передбачена 
кримінальна відповідальність щодо інформації, яка містить 
державну таємницю. Отже, нормативно регулюється захист 
конституційних прав свободи та людини, тому що безпека держави 
є запорукою сталого розвитку держави в цілому, що впливає і на 
соціальний розвиток держави. 

Проаналізувавши норми міжнародного та вітчизняного права 
щодо інформації можна зробити наступні висновки: право на 
інформацію є конвенційним, оскільки охороняється основними 
Конвенціями щодо захисту прав людини; право на інформацію є 
конституційним правом громадян України, осіб без громадянства та 
представників інших країн, які на законних підставах перебувають 
на території нашої держави; право на інформацію є обмеженим з 
метою захисту прав інших людей та інтересів держави. 

Права і свободи людини в Україні є захищеними, оскільки 
можливим є констатувати, що не існує пробілів в праві щодо 
визначення права на інформацію та захисту права на інформацію. 
Передбачені законодавцем механізми існуючого захисту права, а у 
разі порушення права в подальшому не призведе до колізій 
застосування правових норм. Тому що існують норми 
матеріального права.  
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Доцільним було би кодифікувати норми, які визначають весь 
комплекс інформаційного права. Все ж-таки інформаційне право є 
інститутом права, яке визначає та регулює певний вид право-
відносин, тому кодифікація спростила би процес пошуку певних 
норм в інших законодавчих актів. Однак інформаційні відносини 
швидко розвиваються і вбачається доцільним подальший розвиток 
інформаційного права, шляхом залучення більшого кола юристів 
саме в цю сферу. Це є доцільним, оскільки світ стає інформаційним 
через розвиток технологій. Таким чином, технологічний розвиток 
буде впливати розвиток інформаційного права. Тому є необхідним 
подальше вдосконалення інформаційного права.  

Отже, Конституція України забезпечує право кожного на 
інформацію відповідно до міжнародних норм та національного 
законодавства. Поняття інформаційної сфери є багатогранним, яке 
охоплює усі сфери людського життя, тому забезпечення доступу до 
інформації є обов’язком держави.  
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 к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права  
СНУ ім. В. Даля 

У сучасному суспільстві соціальні відносини модернізуються 
під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Україна 
робить важливі кроки на шляху до розвитку електронного уряду як 
потужного інструмента адміністративної реформи, що дозволяє 
підвищити якість життя українського суспільства та досягти 
стійкого соціально-економічного розвитку держави.  

Сучасні вчені-правники все частіше висловлюють думку, що 
впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій (далі – 
ІКТ) та електронне урядування може знизити ризики виникнення 
корупційних діянь.  

Незважаючи на досить очевидний зв'язок прозорості, 
боротьби з корупцією з електронним урядом, на сьогоднішній день 
практично немає об'єктивних досліджень взаємозв'язків 
використання ІКТ у державному управлінні та рівня корупції. 
Просте співвідношення індексів розвитку електронного уряду з 
рівнем корупції не можна вважати цілком правильним, так як рівень 
корупції та розвиток електронного урядування багато в чому 
залежать від рівня економічного та політичного розвитку держави. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми електронного 
урядування внесли як зарубіжні вчені, а саме М. Боунс, С. Зурідіс, 
С. Кліфт, так і вітчизняні: Ю. Ведяшкін, І. Клименко, К. Линьов, 
О. Шевчук.  

Аналізуючи Концепцію розвитку електронного урядування в 
Україні можна зробити висновок, що між моделлю електронного 
урядування та моделлю ІКТ стоїть знак рівності, адже згідно цієї 
концепції електронне урядування - це використання інформаційно-
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телекомунікаційних технологій органами публічної влади під час 
виконання владних повноважень для задоволення потреб громадян 
[1]. 

Завдяки використанню ІКТ можуть бути вирішені такі 
завдання антикорупційної політики, що безпосередньо чи 
опосередковано пов’язані з оптимізацією інформаційних обмінів у 
системі публічного управління (органи публічного управління – 
суспільство), внаслідок чого попереджається незаконне 
використання посадовими особами службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей. 

Спрощений та повний доступ до інформації, якою володіють 
органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою 
для запобігання корупції. У цьому контексті особливе значення має 
публічна інформація, доступ до якої є необхідним інструментом для 
стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері, 
що в свою чергу, допоможе розвитку інституту викривачів в 
Україні.  

Слід зазначити, що Україна системно та поступово рухається 
на шляху до розвитку інформаційного суспільства, побудови 
ефективної та доступної для людей електронної держави.  

Проаналізувавши чинне законодавство України щодо 
забезпечення відкритості органів влади можна зробити висновок, 
що норми законодавчого забезпечення права громадян на доступ до 
інформації про діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування встановлені як на рівні Конституції, так і 
законодавчих актів. 

Значущим кроком для України стало запровадження нових 
механізмів, що ґрунтуються на використанні низки електронних 
інструментів: електронні петиції (Закон України «Про звернення 
громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-В), ProZorro – 
електронна система публічних закупівель (Закон України «Про 
публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII), електронне 
декларування («Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1700-VII). 

Між тим необхідні передумови для розвитку електронного 
врядування створюються досить повільно. Вирішення проблеми 
відкритості і прозорості влади є одним з напрямків демократичного 
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розвитку України та впровадження європейських принципів 
діяльності органів влади, цивілізованих норм політичної культури.  

Неналежний рівень партиципації в Україні суттєво впливає на 
якість управлінських рішень, прояви корупції становлять небезпеку 
для соціально-економічного розвитку українського суспільства. 
Проблемою також є низький рівень впровадження нових 
інформаційно-телекомунікаційних технологій в державне 
управління як засобу забезпечення взаємозв’язку між владою і 
громадянами. 

За результатами міжнародних досліджень United Nation E-
government Survey щодо розвитку електронного урядування (E-
Goverment Development Index (EGDI)) Україна у 2018 році посіла 
82 місце серед 193 країн-членів ООН (у порівнянні з 2016 роком - 
62 місце). Тобто за останні два роки за індексом EGDI Україна 
спустилася на 20 сходинок (за період з 2014 по 2016 рр. Україна 
піднялась на 25 сходинок) [2,3].  

На нашу думку, ефективне застосування ІКТ у сфері 
публічного управління здатне лише посилити позитивний ефект 
антикорупційних заходів, пов’язаних із забезпеченням прозорості 
публічної влади. Крім цього, запровадження європейських норм і 
стандартів реалізації державної інформаційної політики, 
використання зарубіжного досвіду впровадження електронного 
урядування допоможуть прискорити цей процес. 
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Не усі країни мають своє сімейне право як розвинену правову 
галузь, деякі, наприклад Швейцарія, регулюють сімейні відносини 
за допомогою цивільного законодавства. Але більшість держав 
світу, таких як Україна, Російська Федерація, країни Східної 
Європи мають свою відокремлену кодифіковану галузь сімейного 
права.  

Сімейні правові норми різних країн відрізняються. Це 
обумовлено тим, що відносини в даній сфері пов'язані з нормами 
моралі, історією, традиціями, звичаями, релігією тієї чи іншої 
держави. 

Істотна різниця між законодавством країн призводить до 
виникнення колізій в міжнародному сімейному праві, тому виникає 
потреба у врегулюванні відносин, які пов’язані з правопорядками 
різних держав. 

В Україні шлюбні відносини із наявним іноземним елементом 
регулює Закон «Про міжнародне приватне право» [1]. 

Пункт 2 частини першої статті 1 Закону України «Про 
міжнародне приватне право» [1] дає тлумачення термінів і визначає 
іноземний елемент як «ознаку, яка характеризує приватноправові 
відносини та виявляється, коли: хоча б один учасник правовідносин 
є громадянином України, який проживає за межами України, 
іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною 
особою; об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної 
держави; юридичний факт, який створює, змінює або припиняє 
правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави». 

Норма статті 55 вищезазначеного законодавчого акту 
передбачає, що право на шлюб визначається особистим законом 
кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу, тобто, як це 
визначено статтею 16 зазначеного закону, правом держави, 
громадянином якої є особа. 
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Правові системи різних країн не однакові і мають свої умови 
до шлюбу, порушення яких призводить до його недійсності. Такі 
умови в правовій доктрині розподіляються на матеріальні та 
формальні.  

Умови до шлюбу українського законодавства відображені у 
Главі ІІІ Розділі ІІ Сімейного кодексу. До матеріальних умов 
належать: різностатевість; досягнення чоловіком та жінкою 
шлюбного віку - 18 років; наявність вільної згоди; дієздатність осіб 
та їх повне усвідомлення значення своїх дій; одношлюбність 
(моногамія); відсутність споріднення прямої лінії. Також укладання 
шлюбу забороняється між повнорідними та неповнорідними або 
двоюрідними братом та сестрою, між тіткою, дядьком та 
племінником чи племінницею, між усиновлювачем та 
усиновлюваною дитиною. 

Формальні умови до шлюбу пред'являються до форми його 
укладання. В доктрині існує декілька таких форм: 

- цивільна форма реєстрації шлюбу - притаманна більшості з 
країн: Україні, Російській Федерації, Франції, Японії, США та ін.; 

- церковна форма укладання шлюбу - існує в Ірані, Іраку, 
Греції, Португалії, тощо; 

- форма шлюбу за вибором цивільна чи церковна, при чому 
обидві форми породжують юридичні наслідки - існує в Англії, 
Бразилії, Швеції та ін.; 

- неформальні шлюби, «за загальним правом» чи «за звичаєм і 
загальною думкою» - притаманні деяким штатам США. 

В Українському законодавстві формальні умови шлюбу 
відображені у статті 21 Сімейного кодексу [2], яка надає означення 
шлюбу, як сімейного союзу жінки та чоловіка, зареєстрованого 
в органі державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому 
дана норма не визнає шлюбом проживання однією сім'єю жінки та 
чоловіка та будь-які релігійні обряди. 

Таким чином, для нашої держави притаманна цивільна форма 
реєстрації шлюбу, а сам шлюб визначається як добровільний союз 
чоловіка та жінки. 

Українське законодавство вимагає від шлюбів, укладених на 
її території між громадянином України та іноземцем або особою без 
громадянства, між іноземцями або особами без громадянства, 
відповідності форми та порядку їх укладання праву України. Це 
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відображено у статті 56 Закону України «Про міжнародне приватне 
право» [1].  

Шлюб між громадянами України, що знаходяться за її 
межами укладається у консульських установах відповідно до норми 
статті 57 вищезазначеного Закону. 

Стосовно шлюбів, укладених за межами України відповідно 
до права іноземної держави, між громадянами України, між 
громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, 
то, відповідно до статті 58 Закону України «Про міжнародне 
приватне право» [1], вони вважаються дійсними в Україні за умови 
додержання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу, 
щодо підстав недійсності шлюбу, тобто додержання матеріальних 
та формальних вимог до укладання шлюбу. 

У різних країнах діють різні матеріальні та формальні умови 
вступу до шлюбу.  

Наприклад, різниться шлюбний вік: у Франції для чоловіків – 
18, а для жінок – 15 років; в Іспанії – 14 та 12 років; у США в різних 
штатах від 15 до 21 року для чоловіків і від 14 до 18 років для 
жінок; в країнах Латинської Америки – 16-18 років для чоловіків і 
14-15 років для жінок; для Колумбії та Еквадору – 14 і 12 років; за 
законодавством ЙАР - 10-9 років, якщо юнак та дівчина заявили 
про статеву зрілість.  

Моногамія є умовою для шлюбу в Європі, США, Латинській 
Америці, Японії та багатьох інших країнах. Для країн з 
мусульманською релігією притаманна полігамія. 

Різностатевість є вимогою для вступу у шлюб у більшості 
країн. Законодавство таких держав, як Швеція, Голландія, Франція 
та ін. дозволяє одностатеві шлюби. 

В деяких країнах не можливо укласти шлюб з особою, яка має 
захворювання ВІЛ, душевну хворобу, спадкові захворювання та 
фізичні недоліки, є випадки необхідності проходження медичного 
обстеження перед вступом у шлюб. 

В таких країнах, як Японія, Франція та Швейцарія існує 
поняття, не знайоме для українського права, як «жалобний строк», 
коли вдова не може вийти заміж певний період після смерті 
чоловіка та після розлучення. 

Право та звичаї деяких країн мають свої обмеження щодо 
вступу у шлюб на підставі релігійних норм. Так, в мусульманських 
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країнах заборонені шлюбні відносини з «невірними», тобто з 
партнером іншої віри.  

Стосовно шлюбів між іноземцями, між іноземцем та особою 
без громадянства, між особами без громадянства, які укладені з 
дотриманням норм права іноземної держави, то Україна визнає їх 
дійсними, відповідно до частини другої статті 58 Закону України 
«Про міжнародне приватне право» [1]. 

Одним з най гострих питань, яке викликає багато колізій в 
міжнародному праві, є питання розлучень, а саме вибір права, за 
яким будуть визначатися підстави та порядок розлучення.  

Кожна країна, в залежності від своїх традицій, історії та 
віросповідання, по різному підходить до обрання підстав розірвання 
шлюбів. Наприклад, не дозволяють розірвання шлюбів Аргентина 
та Ірландія, а Італія вважає за можливим розлучення за наявності 
лише окремих підстав, однією з яких є засудження одного із 
подружжя до серйозного кримінального покарання. Більшість країн, 
таких як, Україна, Російська Федерація, Англія, Бельгія, Німеччина 
дозволяє розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя. 
Мусульманські країни передбачають значно менше підстав для 
розлучення і частіше за ініціативою саме чоловіків. Підставами для 
судового розлучення у мусульман виступають хвороба, конфлікт, 
зрада, засудження до кримінального покарання, тощо.  

Порядок розлучення в різних країнах також різниться. Багато 
держав намагається не втручатися в цю процедуру, тому вона є 
достатньо простою. Наприклад, у деяких штатах Мексики не 
вимагається присутність подружжя при розлученні, а законодавство 
Швеції передбачає розірвання шлюбу за заявою однієї із сторін без 
пояснення причин та без призначення будь-яких строків.  

Українське законодавство, відповідно до норм Глави 11 
Розділу ІІ Сімейного кодексу [2], дозволяє розлучення за спільною 
заявою сторін або за заявою однієї сторони та передбачає складний 
процес її розгляду в органі реєстрації актів громадського стану або 
в суді з вивченням підстав розірвання шлюбу та його наслідків, як 
для подружжя, так і для інших осіб - дітей пари. До то ж, 
вимагається обов'язкова державна реєстрація цього акту.  

Таким чином, вбачається неоднакове правове регулювання 
підстав та процедури розірвання шлюбу в різних країнах. Це 
призводить до випадків невизнання іноземних розлучень у 
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юрисдикції багатьох країн. Для вирішення даного питання слід 
належним чином підійти до визначення норм права, за якими буде 
відбуватися розлучення. 

Відповідно до статті 63 Закону України «Про міжнародне 
приватне право» [1] припинення шлюбу та його правові наслідки 
визначаються правом, яке діє на цей час щодо правових наслідків 
шлюбу. 

Стаття 60 Закону [1] зазначає, що правові наслідки шлюбу 
визначаються спільним особистим законом подружжя, а за його 
відсутності - правом держави, у якій подружжя мало останнє 
спільне місце проживання, за умови, що хоча б один з подружжя 
все ще має місце проживання у цій державі, а за відсутності й 
такого - правом, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний 
зв’язок іншим чином. Вибір права можливий, якщо подружжя, яке 
не має спільного особистого закону, не має спільного місця 
проживання або якщо особистий закон жодного з них не збігається 
з правом держави їхнього спільного місця проживання. Такий вибір 
права обмежений лише правом особистого закону одного з 
подружжя. Угода про вибір права припиняється, якщо особистий 
закон подружжя стає спільним. 

Україна прив'язує розлучення, його підстави та порядок до 
власного права. Цю думку підтримують також Франція, Чілі, 
Латвія, Китай та ін. Використовують в даному випадку право місця 
проживання пари Перу та Уругвай. Єгипет та Південна Корея 
визначає право держави, громадянином якої є чоловік, Грузія та 
Німеччина використовують те право, яке встановлює загальні 
підстави шлюбу.  

Розлучення іноземців, здійснені в іноземних державах 
відповідно до іноземного законодавства, є дійсними в Україні. 
Взагалі, доктрина міжнародного приватного права частіше за все 
висловлюється за визнання іноземних розлучень. 

На підставі зазначеного можливо зробити висновок, що 
істотна різниця між законодавством різних країн призводить до 
виникнення колізій в сімейному праві, це, в свою чергу, породжує 
шлюби та розлучення, визнані в одній державі і не визнані в іншій. 
Ось чому питання дотримання матеріальних і формальних умов 
укладання та розірвання шлюбу забезпечує в майбутньому дійсність 
даного акту. 
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В міжнародному сімейному праві завжди були спроби 
уніфікувати окремі інститути даної галузі. Прикладом цього є 
прийняття в 1902-1905 рр., в 1956, 1958, 1961, 1970, 1973, 1978 рр. 
серії Гаазьких конвенцій, прийняття країнами Латинської Америки 
у 1928 р. кодексу Бустаманте, прийняття державами - членами СНД 
в 1993 р. Конвенції про правову допомогу у правовідносинах у 
цивільних, сімейних і кримінальних справах. Але, треба звернути 
увагу на те, що в основному створюються колізійні норми. Щодо 
матеріальних міжнародних норм, то їх прийнято мало. 

Україна не брала участі у Гаазькій конвенції, але її положення 
реалізовані у нашому державному законодавстві. Треба приділити 
увагу міжнародним договорам щодо врегулювання шлюбних 
відносин, укладеним Україною з іншими державами, такими як 
Грузія, Молдова, Польща, Куба, Чехія та ін. 

Якщо проаналізувати законодавство України, то вбачається, 
що воно є досить демократичним щодо регулювання шлюбних 
відносин з іноземним елементом і враховує волю та інтереси як 
громадян України так і іноземців та осіб без громадянства. 
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Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на 
захист своїх прав і свобод у суді, а також на оскарження в суді 
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рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

06.07.2005 року прийняття Верховною Радою України 
Кодексу адміністративного судочинства України № 2747-IV (далі – 
КАС України) сприяло створенню адміністративних судів та 
вирішення ними публічно-правових спорів, які виникали в процесі 
діяльності суб’єктів владних повноважень. 

До набуття чинності КАС України (01.09.2005) спори з 
суб’єктами владних повноважень розглядались господарськими 
судами, а також загальними місцевими судами. Із введенням 
інституту адміністративного судочинства спори з суб’єктами 
владних повноважень виокремлені в окрему категорію справ. 

Однак і на сьогодні в судовій практиці трапляються випадки 
недотримання чіткого розмежування судами спорів з суб’єктами 
владних повноважень у процесі здійснення ними публічної 
діяльності, які розглядаються як адміністративними, так і 
господарськими судами. Тому питання юрисдикційної підсудності 
вирішення публічно-правових спорів і на сьогодні є актуальним. 

Спираючись на статтю 19 КАС України, можна виокремити 
наступні види публічно-правових спорів: 

1) спори, на які поширюється юрисдикція адміністративних 
судів (іх перелік наведено у статті 19 КАС України). До них 
відносять спори щодо оскарження рішень суб’єкта владних 
повноважень, дій або бездіяльності; спори, пов’язані з прийняттям 
громадян на публічну службу, її проходженням та звільненням; 
спори суб’єктів владних повноважень щодо реалізації їхньої 
компетенції; спори, пов’язанні з укладанням адміністративних 
договорів, їх виконанням або скасуванням чи визнанням нечинними 
та інші.  

2) спори, які підсудні місцевим загальним судам як 
адміністративним судам, перелік яких наведено у статті 20 КАС 
України (спори з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень у справах про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності; спори, пов’язані з виборчим процесом чи 
процесом референдуму, спори, пов’язані з перебуванням іноземців 
та осіб без громадянства на території України та ін.).  

3) спори, які належать до юрисдикції Конституційного Суду 
України, зокрема вирішення питань про відповідність Конституції 
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України (конституційність) законів, актів Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України. 

4) спори, які слід розглядати в порядку кримінального 
судочинства, зокрема, шляхом подання цивільного позову в 
кримінальній справі у визначених законом випадках. 

Частиною 3 статті 19 КАС України передбачено, що 
адміністративними судами не розглядаються позовні вимоги, які є 
похідними від вимог у приватно-правовому спорі і заявлені разом з 
ними, якщо такий спір підлягає розгляду в порядку іншого 
судочинства та перебуває на розгляді відповідного суду. 

Доцільність розмежування належності спорів до цивільної, 
господарської чи адміністративної юрисдикції розглядалася 
багатьма науковцями, зокрема М.І. Карпою, Н.С. Кузнєцовою, 
Л.В. Крупновою та іншими.  

Як справедливо зазначає Н. С. Кузнєцова, іноді однакові 
спори розглядають суди адміністративної та господарської 
юрисдикції. Така негативна практика виникає, зокрема, зі спорами 
щодо порушення умов економічної конкуренції та зловживання 
монопольним становищем. Так, у Законі України «Про захист 
економічної конкуренції» зазначено, що спори в цих відносинах 
розглядають господарські суди. Але адміністративні суди 
вважають, оскільки КАС України прийнятий пізніше за цей Закон, 
він є спеціальним нормативним актом і має застосовуватись до 
спірних відносин у цій сфері, адже вони за цією природою є 
публічними [9, с. 3]. 

У своїх дослідженнях Л.В. Крупнова звертає увагу, що до 
сфери адміністративного судочинства в Україні належать публічно-
правові відносини, тобто центральним є розуміння публічності, 
публічного права [8, с. 170]. 

Наведемо приклад необхідності розмежування судами 
публічно-правових спорів в окремій категорії справ, зокрема під час 
виконання органами Казначейства судових рішень про стягнення 
коштів відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо 
виконання судових рішень» та Порядку виконання рішень про 
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.08.2011 № 845 (зі змінами). 
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Так, у справі № 913/355/15 Господарський суд Луганської 
області розглянув скаргу на дії органу Казначейства в порядку 
статті 121-2 Господарського процесуального кодексу України (в 
редакції чинній на момент розгляду справи), яка регламентує право 
на оскарження до суду дій або бездіяльності державного чи 
приватного виконавця, та визнав дії органу Казначейства щодо 
повернення виконавчого документу без виконання незаконними. 

Поряд з цим, у постанові Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29.09.2016 № 13 розглянуто питання та 
особливості визначення юрисдикції судів щодо вирішення спорів у 
разі, коли спірні відносини виникли щодо невиконання рішення 
господарського суду чи суду з розгляду цивільних справ. Зокрема 
аналізуючи справи зазначеної категорії судами неоднаково 
визначається юрисдикція таких спорів. З цього приводу судами 
висловлено дві позиції.  

Згідно першої позиції суди при розгляді таких спорів 
виходили з юрисдикційної приналежності суду, який видав 
виконавчий документ, у зв’язку з чим справи щодо оскарження дій 
органів Казначейства підлягають розгляду саме цим судом. 

За другою позицією суди посилались на норми 
Господарського процесуального кодексу України та Цивільного 
процесуального кодексу України, які не передбачають розгляд в 
порядку господарського або цивільного судочинства скарг на дії 
органу Казначейства, оскільки за нормами вищезазначених кодексів 
(стаття 121-2 ГПК України та статті 383-389 ЦПК України) 
розглядаються скарги на дії або бездіяльність органів державної 
виконавчої служби. Водночас, органи Казначейства не є органами 
примусового виконання рішень суду, а тому і спори з приводу 
оскарження їхніх дій підлягають розгляду в порядку 
адміністративного судочинства. 

Проте, за наявної позиції Пленуму Вищого адміністративного 
суду України щодо неможливості розгляду судами в порядку 
господарського та цивільного судочинства справ щодо оскарження 
рішень органів Казначейства під час виконання ними виконавчих 
документів, господарські суди продовжували розглядати скарги 
зазначеної категорії справ.  

Слід звернути увагу, що правова позиція проблематики 
юрисдикційної підсудності справ щодо оскаржень дій або 
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бездіяльності органів Казначейства в процесі виконання судових 
рішень про стягнення коштів викладена у постанові Великої палати 
Верховного Суду від 20.06.2018 по справі № 916/1227/16 
(провадження № 12-105гс18), яка має враховуватись судами при 
виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин, 
відповідно до якої Держказначейство - не орган примусового 
виконання судових рішень, а тому спори, що виникають під час 
виконання центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, судових рішень у порядку, 
установленому Законом України «Про гарантії держави щодо 
виконання судових рішень», розглядаються адміністративними 
судами в порядку, визначеному КАС України. 

Отже, зважаючи на правову природу публічно-правових 
спорів, є необхідним законодавче закріплення юрисдикційної 
підсудності в окремих категоріях справ та чітке розмежування 
належності спорів до цивільної, господарської чи адміністративної 
юрисдикції, що, у свою чергу, сприятиме створенню налагодженого 
та дієвого соціально-економічного та правового механізму захисту 
прав і свобод людини-громадянина та забезпечить повноцінну 
реалізацію конституційно закріплених прав громадян в Україні.  
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ПУБЛІЧНА ВЛАДА: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН 

Марканич Т.С., 
 студентка 2 курсу заочного відділення, 

спеціальність «Публічне управління і адміністрування» СНУ ім. В. Даля 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Право і закон – це різні речі. Закон – дарується (приймається) 
державою, а право існує незалежно від волі держави, воно вище 
держави, стоїть над державою. У цьому контексті доцільно сказати, 
що право – це справедливість, а закони бувають правовими і не 
правовими. 

У реалізації публічної влади обов’язковим є дотримання 
принципів і верховенства права і законності. Верховенство права 
(стаття 8 Конституції України) полягає у тому, що праву мають 
підкорятися усі публічні владно-політичні відносини. Вони мають 
узгоджуватися з правом, цілком відповідати йому. Право стоїть над 
цими відносинами. 
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Законність в реалізації публічної влади полягає в суворому 
дотриманні і виконання юридичних норм усіма суб’єктами владних 
відносин, у невідворотності покарання за їх порушення (стаття 68 
Конституції України) 

Публічність влади полягає в тому, що її носій (суб’єкт 
владних повноважень) отримав таку владу від народу, а тому і 
реалізувати її має від імені та в інтересах усього народу, а не як 
особисту владу. 

Публічність полягає ще й у тому, що всі заходи та дії, які 
реалізуватимуться чи вчинятимуться при здійсненні публічної 
влади мають носити публічний характер, тобто бути гласними і 
відкритими. Народ, який довірив владу певному суб’єктові, має 
право знати, як коли, у який спосіб така влада реалізовується, і які 
вона матиме наслідки.  

Для вдосконалення публічності, як властивості державної 
влади, доцільно гласно проводити всі заходи з реалізації публічної 
влади. При прийнятті тих чи інших рішень необхідно безпосередньо 
враховувати думку громадськості (народу). Адже носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (стаття 5 
Конституції України). 

Центр прийняття владних рішень має бути один. Це 
сприятиме узгодженості та однаковості заходів з реалізації 
політичної влади у межах країни (регіону, області, району і т. д.). 

Враховуючи, що влада – це здатність та можливість впливати 
на об’єкт, такий вплив має відповідати позиції центру прийняття 
важливих владних рішень.  

Не рідко зустрічаємося з ситуаціями, коли механізми 
реалізації публічної влади на місцях не відповідають рішенням 
загальнодержавного рівня. 

Моноцентричність публічної влади вимагає злагодженого 
функціонування усього механізму державної служби України. Для 
цього необхідні: широка обізнаність усіх елементів і суб’єктів 
публічної влади щодо діяльності центру прийняття рішень; 
готовність виконувати рішення центру, неухильно дотримуватися 
проголошеної стратегії, не допускати відступів, які 
перешкоджатимуть досягненню проголошеної центром мети; 
відсутність прагнення до задоволення особистих інтересів і т. д. 
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Ресурсів публічної влади багато: адміністративні: сукупність 
владних засобів, силові відомства; законодавство; ЗМІ; матеріальні; 
знання; сила; досвід; інформація і т.д. 

Для реалізації публічної влади важлива їх кількість та якість, 
можливість своєчасного доступу до них. Однак, важливішім є те, 
заради чого використовуються ці ресурси: для досягнення цілей 
державної влади, яка здійснюється для народу та заради нього, чи 
для задоволення особистих потреб і захисту власних інтересів носія 
публічної влади. 

Важливо не те, які ресурси виснажуються та у яких 
масштабах, а для чого. 

Аналізуючи ефективність публічної влади та шляхи 
удосконалення державно-владних відносин в Україні, можна 
визначити наступне. 

На це питання необхідно відповідати з урахуванням наявних у 
конкретний період у суспільстві тих чи інших проблем.  

Це можуть бути будь-які проблеми: економічні, політичні, 
культурні, соціальні, правові і т. д. Якщо вони є, то публічна служба 
недостатньо ефективна. 

Звісно, що я не говорю про державу загального благоденства. 
Мабуть, таких не буде. Однак, населення країни дуже чітко відчуває 
на собі ефективність здійснення владних повноважень. 

Влади не повинного бути забагато чи замало, її носій повинен 
задовольняти потреби народу. І тоді питання достатності влади не 
буде актуальним. 

На мою думку, раціональність структур публічної влади по 
горизонталі і вертикалі полягає у тому, аби кожна структура влади 
мала чітко визначене коло повноважень, яке б виключало 
дублювання з вищими (нижчими) за ієрархією структурами. 

Сьогодні в умовах впровадження адміністративної реформи в 
Україні багато говорять про подібність, а тому і проблемність, у 
повноваженнях місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Це на практиці призводить до невизначеності органу, який 
має реалізувати ті чи інші повноваження, зниженні рівня 
відповідальності (самоусуненням від реалізації повноважень, які 
належать декільком органам) і т. д. Вважаю, що ця проблема може 
бути вирішена лише законодавчим шляхом. 
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Ефективність розпоряджень публічної влади – це досягнення 
такого результату, який переслідував носій влади і який, одночасно, 
відповідає потребам народу, вимогам законності та є економічно 
обґрунтованим. 

Дійсність розпоряджень публічної влади – це відповідність 
визначених у них положень меті, яку вони насправді переслідували 
при їх виданні. Тобто розпорядження не повинні бути удаваними 
(які приховують у собі іншу мету, ніж ту що проголошена у них). 

Своєчасність розпоряджень полягає у невідкладному виданні 
їх у той час, коли вони здатні ефективно врегулювати ті чи інші 
суспільні відносини, вплинути на них ефективно, до настання 
негативних чи більш негативних наслідків. 

Контроль за виконанням розпоряджень – це здійснення 
перевірки реалізації заходів, які випливають з розпорядження. 

Для вдосконалення цих характеристик публічної влади 
необхідним є неухильне дотримання законності, впровадження 
систематичного контролю за діяльністю влади, у тому числі 
громадського, невідворотність покарання за порушення 
законодавства. 

КОНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

Павленко А. М., 
студентка 2 курсу заочного відділення, 

спеціальність «Публічне управління і адміністрування» СНУ ім. В. Даля 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Ще з давніх-давен питаннями походження і розвитку влади 
опікується велика чисельність провідних філософів та науковців з 
різних галузей знань. Погляди щодо походження влади 
віднаходяться у єгипетських папірусах, працях вчених Давньої 
Греції, месопотамських клинописах та інших стародавніх наукових 
творах. 

Слід зазначити, серед науковців середніх віків було досить 
розповсюдженою думка, що влада має насамперед так звану 
«божественну природу» від якої вже і бере витоки влада людей.  
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Серед видатних українських громадських діячів які 
опікувались і висвітлювали у своїх творах питання влади й 
української державності можна виділити Тараса Шевченка, Миколу 
Костомарова, Володимира Вінніченка, Михайла Грушевського та 
інших. 

Розглянемо докладніше сутність публічної влади в умовах 
розбудови української державності та інтеграції у Європейську 
спільноту. 

Досить розповсюдженим є висновок, що «публічна влада» і 
«державна влада» є рівнозначними. Але, слід зазначити, що 
державна влада є різновидом публічної та складається з 
народовладдя і влади органів місцевого самоврядування, тому 
«публічна влада» є більш розгалуженим поняттям. 

Вона має чіткий територіальний розподіл, а її основним 
завданням є вирішення питань та потреб суспільства.  

В умовах демократії можна виокремити три основні гілки 
публічної влади: законодавча (призначенням якої є законо-
творення), виконавча (яка забезпечує виконання нормативно-
правових актів) і судова (представлена судовою системою, яка 
вирішує суперечки у розрізі правових питань). 

Задля забезпечення ефективного функціонування та 
забезпечення потреб суспільства влада повинна мати правове 
підґрунтя, що відповідатиме нормам світової спільноти. 

Конституція є основним і найголовнішим законом української 
держави, вона має найвищу силу, перед іншими законодавчими й 
нормативно-правовими актами. 

Цей документ було ухвалено 26 червня 1996 року на 5-ї сесії 
верховної ради України, положення викладені в Конституції є 
обов’язковими для виконання на усій території України  

Розглянемо детальніше статті Конституції, що регулюють 
владні питання нашої держави у розрізі поділу влади на три основні 
гілки. 

Що стосується законодавчої влади, то питання щодо неї 
закріплено у четвертому розділі Конституції до якого входять статті 
75-101 [1]. 

Так, відповідно до приписів розділу четвертого Верховна рада 
України є єдиним органом законодавчої влади, до її складу входять 
450 народних депутатів, які обираються на п'ять років та після 
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складення присяги на постійній основі здійснюють повноваження, 
що визначаються законом. 

Народні депутати є законодавчо захищеними особами, до них 
(а також Президента України й суддів) розповсюджується 
недоторканість. 

Верховна рада виконує організаційну функцію (таr званого 
«творення держави») та формує органи виконавчої і судової влади, 
створює структури парламенту. Крім того, формування інших 
державних організацій і органів державної влади не може 
проходити без її участі.  

Крім того, цей орган бере участь у бюджетно-фінансовій 
діяльності (наприклад, щорічно затверджує бюджет держави) та 
виконує функції парламентського контролю. 

Що стосується виконавчої влади, то відображення цих питань 
можна знайти у п’ятому розділі основного закону, який присвячено 
питанням функціонування Кабінету Міністрів та інших виконавчих 
органів (статті 113-120) [1]. 

Згідно з положеннями п’ятого розділу Конституції саме 
Кабінету Міністрів відведено роль вищого органу виконавчої влади, 
він складається з Прем’єр-міністра, першого та віце-прем’єр 
міністрів і міністрів. 

Функції цього органу визначено Конституцією, вони є досить 
розгалуженими, але основними з них є забезпечення суверенітету 
української держави, її економічної самостійності, провадження 
політики (як зовнішньої так і внутрішньої), а також виконання 
чинного законодавства. 

Слід зазначити, що засади виконавчої влади, викладені у 
Конституції є доволі суперечливими і викликають чимало дискусій. 

З одного боку, статтею 113 передбачено що найвищим 
виконавчим органом є Кабінет Міністрів. а з іншого боку, 
відповідно до статті 106 у руках глави держави знаходяться важелі 
керівного впливу на систему виконавчих органів, що виключає 
існування єдиного центру та ієрархічності, що, в свою чергу, 
потребує внесення змін до Конституції задля уникнення правових 
суперечок і протиріч. 

Питання судової влади закріплено у розділах восьмому 
(правосуддя) (статті 124-1312) та дванадцятому (конституційний 
суд) (статті 147-153) основного закону. 
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Так, здійснення правосуддя віднесено виключно до 
компетенції судів, які мають розподіл за спеціалізацією та 
територіальним знаходженням. Слід зазначити, що відповідно до 
Конституції окрім професійних суддів у правосудді бере участь 
український народ (присяжні), воно здійснюється за такими 
основними принципами: рівність учасників перед законом, 
змагальність сторін, забезпечення права на захист, презумпція 
невинуватості, рішення суду є обов’язковими до виконання тощо. 

Що стосується Конституційного суду, то виключно цей орган 
розглядає на предмет відповідності Конституції закони та інші 
нормативні акти, а також може тлумачити основний закон [2]. 

Конституцією також визначається статус судової влади, види 
судової юрисдикції, питання підлеглості судів та діяльність 
захисних і виконавчих органів. 
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МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Саргсян Ана, 
магістрантка групи ПР-172зм 

 юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

Медична реформа була однією з очікуваних українськими 
громадянами реформ, яка докорінно змінила систему охорони 
здоров'я. Вона передбачає багато значних перетворень у сфері 
надання медичних послуг, неоднорідних підходів надання 
медичних послуг громадянам; саме це і зумовило актуальність 
досліджуваної тематики. 

Чимала група науковців піднімала питання щодо права на 
охорону здоров’я та медичну допомогу в контексті необхідності 
змін чинного законодавства та медичної реформи. Серед них: 
С. В. Антонов , Е В. Борвінко, С. Б. Булеца, В. О. Галай, 



- 90 - 

В. Г. Гінзбург, З. С. Гладун, Л. М. Дешко, І. А. Колоцей, 
Л. В. Крячкова, В. М. Лехан, І. Я. Сенюта, З. С. Скалецька, 
В. Ю. Стеценко, С. Г. Стеценко, М. К. Хобзей та ін.  

Оскільки медична система нашої країни була успадкована від 
Радянського Союзу, і наслідком цього були величезні грошові 
витрати на неї. це призвело до зміни виду фінансування даної 
сфери. Головною метою медичної реформи 2018 року є підвищення 
якості в паданні послуг та значне скорочення видатків на медицину. 

Усі запропоновані та зазначені зміни містяться у Законі 
України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 13.07.17 р. Відтак її значущість 
міститься в передачі більших повноважень щодо здійснення 
організації медицини на місцях. А це означає, що завідуючий 
медичного закладу матиме змогу запропонувати своїм колегам 
схему розподілу коштів. [2, c. 114-116] Тому одна з головних 
реформ в Україні - медична - вступає в дію з 1 січня 2018 року. 

Під першою схемою мається на увазі пропорційна система, 
тобто кошти лікар буде отримувані в залежності від кількості 
обслуговуваних ним пацієнтів, а друга схема являю собою пряму 
систему, яка означає, що розподіл грошей лікарям буде 
проводитися порівну. 

Усе це може означати тільки те, що між лікарями буде 
виникати природна конкуренція, котра, у свою чергу, примусить 
надавати ряд медичних послуг на більш якісному рівні. Виходячи з 
цього, можна сказати, і що лікар та пацієнти стануть ніби 
партерами, адже наша держава в першу чергу виділяє кошти на 
ефективність лікування, і таким чином, лікарю стане не вигідно 
лікувати хворого із запушеними стадіями, саме для цього 
покладаються більше часу і сил та відповідальності. Отже, державні 
кошти будуть надходити саме в той заклад, котрий оберуть для себе 
самі пацієнти. Тобто громадянин по суті стає основним робо-
тодавцем лікаря. 

Українцям обіцяють безкоштовні візит до сімейного лікаря, 
екстрену допомогу та пологи. Але забезпечення безпеки надання 
медичної допомоги медичними працівниками, фізичними особами - 
підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної 
практики та працівникам системи екстреної медичної допомоги, які 
входять до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 
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повинні відбуватися шляхом внесення відповідних змін до законів 
України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», 
«Про екстрену медичну допомогу» [1, c. 8] .

Проблеми екстреної медичної допомоги, які необхідно 
вирішити: найнижчі тарифні розряди серед працівників бюджетної 
сфери, низький рівень оплати праці медичних працівників 
екстреної медичної допомоги , відсутність коштів на виплату 
надбавок за особливі умови праці, за особливий характер праці, 
доплати за науковий ступінь, за почесні звання, за вислугу років, 
тощо [1, c. 8] .

Є ще одна особливість реформи, а саме - автономізація 
лікарень. Це характеризується наявністю власного бюджету і 
можливістю витрачати кошти так, як лікарні побажають та 
потрібне. Вся інформація про попереднє лікування та пацієнта буде 
міститися в єдиному електронному реєстрі [3]. 

Основні напрямки медичної реформи в Україні 2018 будуть 
стосуватися здебільшого первинної ланки медичних закладів тобто 
поліклінічних відділень, а також медичних працівників. Кожен 
громадянин країни може обирати собі того лікаря, якому довіряє 
своє здоров'я та здоров’я своїх дітей. З ним пацієнт підписує 
договір щодо надання конкретних медичних послуг [4]. 

Міністерство охорони здоров’я зробило відповідні 
розрахунки - держава платитиме лікарю щорічно 370 гривень на рік 
за одного пацієнта без урахування відповідних вікових коефіцієнтів. 
З 2019 року цю суму планують збільшити до 450 гривень щорічно. 
Натомість розрахунки для вторинної та третинної ланки медичної 
допомоги досі тривають і, згідно очікувань міністерства, на це піде 
ще близько двох років. Тому поки що вторинна та третинна ланки 
працюватимуть у старому режимі і лише з 2020 року перейдуть на 
нові принципи роботи. Після цього пацієнт підписуватиме із 
медичними закладами угоди, в яких зазначатиметься перелік послуг 
та ліків, які можна отримати безкоштовно, а обирати лікарню 
можна буде без урахування місця проживання чи реєстрації. Втім 
скористатися допомогою спеціалізованого лікаря після 
запровадження реформи можна буде лише після призначення 
сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Якщо всупереч рішенню 
лікаря первинної ланки, пацієнт звернеться до профільного фахівця 
самостійно, він муситиме самостійно сплатити його послуги [3]. 
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Передбачається, щодо безкоштовних послуг належатимуть 
невідкладна, первинна та паліативна медична допомога. Це означає, 
що усі звернення до сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів, 
термінові операції, а також догляд і знеболювання для важко і 
смертельно хворих залишатимуться безкоштовними. У переліку 
буде спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, 
медична реабілітація, медична допомога дітям до 16-ти років, а 
також породіллям. 

У перспективі пацієнти відчують на собі запровадження 
електронної системи охорони здоров’я eHealth. Завдяки їй медичні 
картки українців будуть електронними, а записатися на візит до 
лікаря можна буде он-лайн. Також завдяки цій системі пацієнти 
зможуть відслідковувати наявність у конкретних лікарнях 
безкоштовних ліків. Система eHealth також запрацює не одразу. 
Планується, що першими в ній почнуть реєструватися педіатри, 
сімейні лікарі та терапевти, а вже потім до неї приєднаються 
спеціалізовані лікарі. Щоправда, швидкість цього приєднання 
залежить і від наявності відповідної техніки - далеко не усі лікарні 
зараз обладнані комп'ютерами та доступом до Інтернету, але у 
міністерстві охорони здоров'я обіцяють, що незабаром eHealth 
функціонуватиме по всій країні. [4] 

Структурно всі медичні установи будуть розділені на три 
ланки. Перший — на зміну поліклінікам прийдуть сімейні 
амбулаторії. Другий рівень — вузькопрофільні обслуговування: КТ, 
МРТ, УЗД, лабораторії. Третій — вузькопрофільні лікарні. При 
цьому пряме фінансування всіх державних і комунальних закладів 
охорони здоров’я (крім тих, які будуть прописані в переліку 
Кабміну) за рахунок держбюджету припиняється після 1 січня 2020 
року.  

Сільські заклади охорони здоров’я (насамперед, 
фельдшерсько-акушерські пункти) отримуватимуть, окрім всього 
викладеного вище, додаткове фінансування за програмою, яка 
передбачена «президентським» законом про підвищення доступ-
ності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості [6]. 

Також медична реформа передбачає створення нового органу 
виконавчої влади - Національної служби здоров'я. [2, c. 116] 
Передбачається, що ця служба буде укладати договори про медичне 
обслуговування населення в рамках гарантованого державою 
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пакету з установами охорони здоров'я будь-якої форми власності та 
фізичними особами-підприємцями. Медична реформа передбачає, 
що бюджетні гроші будуть виділяти не лікарням за їх існування, а 
пацієнтам на лікування. Це означає, то держава буде платити 
лікарням та лікарям за надані конкретним пацієнтам медичні 
послуги. 

Медичні заклади після приєднання до реформи отримають 
(теж з державного бюджету, але вже не через субвенцію, а від 
НСЗУ) річну оплату з розрахунку кількості пацієнтів. І таким чином 
у 2018 році (перехідний період) заклади первинної ланки 
отримають, фактично, подвійне фінансування за півроку (а деякі – 
навіть за весь рік): спочатку з субвенції, а потім – у вигляді 
гонорарів від НСЗУ [5]. 

Приватні практики первинної допомоги (фізособи - 
підприємці та приватні заклади) можуть укласти договір, розпочати 
роботу з Національною службою здоров’я України і отримати 
оплату від НСЗУ відповідно до кількості підписаних декларацій в 
будь-який момент з моменту запуску роботи Служби. 

Жуковіна Л, вказує на те, що проаналізувавши Основи 
законодавства України про охорону здоров’я, які визначають 
правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони 
здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі, 
можна дійти висновку, що чинне законодавство містить прогалину 
в частині чіткого визначення прав пацієнтів при зверненні за 
медичною допомогою та його обов’язків. Крім того вона 
виокремлює такі права пацієнта: право на вільний вибір лікаря та 
вибір методів лікування; право на отримання достовірної і повної 
інформації про стан свого здоров’я; право на таємницю про стан 
свого здоров’я [7]. 

Отже, реформа не відбувається швидким процесом. Для її 
повної реалізації Україні знадобиться три роки. У межах програми 
медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та 
особам без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які 
потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів 
Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та 
лікарських засобів, пов'язаних із наданням: медичної допомоги у 
зв'язку з вагітністю та пологами; первинної медичної допомоги; 
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вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; медичної реабілітації; 
паліативної медичної допомоги; медичної допомоги дітям до 16 
років; екстреної медичної допомоги. 
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Місцеве самоврядування на території України має тривалу 
історію Проте більшість часу місцеве самоврядування фактично 
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перебувало під контролем з боку держави. Перші кроки до 
створення реального місцевого самоврядування почали відбуватись 
з прийняттям Декларації про державний суверенітет України. 
Одним з таких кроків було прийняття Закону України Про місцеві 
Ради народних депутатів Української РСР від 7 грудня 1990 р. і 
саме цим законом здійснився відхід від принципу «централізованої 
демократії». Після, цей Закон зазнавав змін, проте, ці зміни не були 
докорінними, і фактично не передали повноваження органам 
місцевого самоврядування і держава продовжувала здійснювати 
вплив на них через обласні та районні державні адміністрації. 
Керівники яких призначаються за погодженням з Президентом 
України [1]. При чому цей вплив проявлявся неформально. 
Результатом такого впливу є прийняття рішень що порушують 
законодавство, в той же час наразі не існує інструменту який би 
дозволяв державі здійснювати нагляд за законністю рішень органів 
місцевого самоврядування (далі – ОМС). 

Після початку реформи місцевого самоврядування завдяки 
впровадження принципу субсидіарності були значно збільшені 
повноваження органів місцевого самоврядування, а також 
проведено збільшення розмірів фінансових надходжень до місцевих 
бюджетів. Однак при розширені повноважень зростає і ризик 
зловживання цими повноваженнями через прийняття незаконних 
рішень. Необхідність здійснення такого контролю зазначена у статті 
у статті 144 Конституції України зазначено, що органи місцевого 
самоврядування (ОМС) в межах повноважень, визначених законом, 
приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на 
відповідній території. Також в Основному законі зазначено, що 
рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідпо-
відності Конституції чи законам України зупиняються у встанов-
леному законом порядку з одночасним зверненням до суду [1]. 

При цьому чіткого регламенту і порядку зупинення 
неправомірних рішень ОМС наразі немає. У Програмі своєї 
діяльності Уряд передбачив розробку такого законопроекту [2], 
автором якого стало Міністерство регіонального розвитку. 

Представники Міністерства регіонального розвитку, місцеві 
державні адміністрації (далі – МДА) наполягають на тому щоб до 
закінчення реформи місцевого самоврядування такими суб’єктами 
стали МДА, а по закінченню реформи, коли будуть утворені 
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секретаріати префектів на чолі з префектами вони візьмуть на себе 
цю роль. Однак, у випадку коли наглядову функцію буде 
виконувати МДА виникає ризик утворення ще одного засобу для 
МДА у затягування реформи децентралізації влади. І через дебати 
стосовного цей ризик рішення про наділення такими 
повноваженнями МДА досі не прийнято. Та навіть не має 
остаточної першої редакції Проекту Закону який би впровадив 
нагляд за рішеннями ОМС. 

Процедура нагляду та відміни рішень що не відповідає 
законодавству яку пропонує Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ полягає в тому що орган наділений 
повноваженнями нагляду за законністю рішень органів місцевого 
самоврядування при виявлені порушень мають призупинити таке 
рішення у тридцяти денний строк та одночасно з цим звертається до 
суду де доводить незаконність прийнятого рішення. Така процедура 
загальноприйнятною у європейських країнах, однак є варіант більш 
«жорсткого» нагляду, у Польщі воєвода, який займає політичну 
посаду, одноособово скасовує рішення органів місцевого 
самоврядування, а ОМС самі звертаються до суду з позовом щодо 
оскарження рішення воєводи [3]. 

Детальний аналіз тексту законопроекту що знаходиться на 
стадії обговорення, дає можливість говорити про фактичне 
позбавлення ОМС і їх посадових осіб автономності. Про це свідчить 
ідея запровадження загального нагляду за власними 
повноваженнями, що очевидно суперечить конституційним засадам 
місцевого самоврядування. Адже відсутність втручання держави є 
ключовою відмінністю власних повноважень від делегованих. В 
цьому ж контексті слід трактувати і норму законопроекту про 
створення загальнодержавного реєстру всіх актів ОМС. Адже 
відсутність втручання держави є ключовою відмінністю власних 
повноважень від делегованих І на думку представників Асоціації 
міст України в цьому ж контексті слід трактувати і норму 
законопроекту про створення загальнодержавного реєстру всіх актів 
ОМС. «Прикриваючись публічністю, розробники законопроекту 
фактично хочуть зробити ОМС залежними від такого Реєстру, 
оскільки передбачено що чи розпорядження голови, чи рішення 
сесії, набувають чинності лише після їх внесення у згаданий Реєстр 
актів ОМС. Таким чином, створюються умови для протиправних 
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затримок або невнесення в Реєстр актів ОМС з метою тиску або 
блокування їхньої діяльності. Особливо характерно, що держателем 
такого реєстру пропонується зробити наглядовий орган» [4]. 

Так, стаття 8 Європейської хартії місцевого самоврядування 
передбачає нагляд за органами місцевого самоврядування лише у 
випадках та за процедурами, передбаченими конституцією або 
законом [5] . При цьому має бути забезпечено домірність заходів 
контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір 
охороняти. Проте проектом закону передбачено не конкретні 
випадки здійснення нагляду, а загальне повноваження щодо 
державного нагляду без чіткого розмежування з відповідними 
функціями інших державних органів. Доцільність такого загального 
нагляду розробником не обґрунтовано. До того ж, порядок 
(процедуру) проведення самого нагляду запропоновано визначити 
постановою Кабінету Міністрів України, а не законом, як це 
передбачено Європейською хартією місцевого самоврядування.  

Підсумовуючи вище зазначене можемо зробити висновок що 
розроблений законопроект спрямовано, насамперед, на вирішення 
проблеми , він запроваджує поняття адміністративного нагляду, 
принципів його здійснення, визначає суб’єктів, які можуть його 
здійснювати тощо. Та незважаючи це, окремі його положення 
викликають зауваження. І тому вважаємо за необхідне привести 
текст законопроекту у відповідність Конституції України, 
Європейської хартії місцевого самоврядування.  

Стосовно ризику утворення ще одного інструменту для 
затягування реформи місцевого самоврядування з боку МДА 
вважаємо що враховуючи той факт що в наступний рік будуть 
проходити вибори Президента України та вибори до Верховної 
Ради України, то як свідчать політичні реалії вірогідність прийняття 
рішення яке може затягнути проведення однієї з найважливіших 
реформ в Україні прийнято не буде, і тому нагляд за законністю 
рішень ОМС будуть вже виконувати префекти.  
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Стародубцева Ю.С., 
студентка 2 курсу заочного відділення,спеціальність  

«Публічне управління і адміністрування» СНУ ім. В. Даля; 
Татаренко Г. В., 

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права  
СНУ ім. В. Даля 

Проблеми юридичної відповідальності традиційно актуальні, 
дискусійні, практично значимі на всьому протязі розвитку теорії 
держави і права. 

Питанню юридичної відповідальності державних службовців 
приділено достатньо уваги у вітчизняній правовій доктрині. 
Зокрема, означена проблематика є предметом дослідження у працях 
таких науковців, як А.М. Школик, Є.В. Кравченко, О.В. Петришин 
та ін. 

Щодо поняття державної служби в Україні необхідно 
зазначити, що відповідно до ст.1 Закону України «Про державну 
службу» під нею необхідно розуміти професійну діяльність осіб, які 
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обіймають посади в державних органах та їх апаратів щодо 
практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 
заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Державний службовець - це громадянин України, який займає 
посаду державної служби в органі державної влади, іншому 
державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний 
орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 
безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 
державного органу, а також дотримується принципів державної 
служби [2]. 

Щодо загальної характеристики юридичної відповідальності 
державних службовців необхідно вказати, що юридична 
відповідальність державного службовця - це правові наслідки 
примусового характеру, які застосовуються за порушення норм 
права в зв'язку з виконанням або неналежним виконанням 
службових обов'язків. Порушення державними службовцями норм, 
що регламентують їх службову діяльність, тягне за собою 
юридичну відповідальність залежно від характеру і тяжкості 
вчиненого, може наступати дисциплінарна, адміністративна, 
цивільна і кримінальна відповідальність. Кожна з них залежить від 
характеру протиправних дій та ступеня їх громадської безпеки. 

Дисциплінарна відповідальність застосовується в порядку 
службової підлеглості. Підставою дисциплінарної відповідальності 
є невиконання службових обов'язків, вчинення дій, які 
дискредитують державний орган, в якому він працює. До 
державного службовця можуть бути застосовані такі дисциплінарні 
стягнення, як догана та звільнення (на підставі. Кодексу законів про 
працю), а також заходи дисциплінарного впливу: попередження про 
неповну службову відповідність; затримка до одного року в 
присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду (на 
підставі. Закону України «Про державну службу»). 

Основною метою юридичної відповідальності державних 
службовців є не покарання винного і відновлення порушеного 
права, а спонукання кожного державного службовця до правомірної 
поведінки і, в кінцевому результаті, сприяння формуванню правової 
культури державних службовців та всього суспільства. Головну 
роль у цьому відіграє «вироблення» у державного службовця 
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усвідомленої потреби у правомірному виконанні покладених на 
нього посадових обов’язків, що базується на усвідомленні свого 
громадянського обов’язку та внутрішньому спонуканні [1, с.65]. 

Стаття 134 Кодексу законів про працю України встановлює 
вичерпний перелік підстав повної матеріальної відповідальності 
працівника. 

Кримінальна відповідальність державних службовців 
передбачена розділом XVII Кримінального кодексу України 
«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг». Зміст цих правопорушень 
розкривають відповідні статті розділу: «Зловживання владою або 
службовим становищем» (ст.364), «Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми» (ст. 364-1), «Перевищення влади 
або службових повноважень працівником правоохоронного органу» 
(ст.365), «Зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги» (ст. 356-2), «Службове підроблення» (ст.366), 
«Службова недбалість» (ст.367), «Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ст.368), 
«Незаконне збагачення» (ст. 368-2), «Підкуп службової особи 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми» (ст. 368-3), «Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги» (ст. 368-4), «Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі» (ст.369), «Зловживання 
впливом» (ст. 369-2), «Провокація підкупу» (ст.370) [3]. 

Відповідальність державних службовців за виконання своїх 
обов’язків є ключовим поняттям нового Закону України «Про 
державну службу». Визначення проблеми державної служби 
насамперед пов’язане зі становленням української держави, а 
водночас і формуванням самого інституту державної служби. 
Оскільки основною функцією державної служби є управління, то 
від якості її роботи значною мірою залежить майбутнє нашої 
країни. Згідно з положеннями Конституції України наша держава 
має бути демократичною, правовою, соціальною та підконтрольною 
народу республікою. Провідником цих ідей у життя повинна бути 
державна служба. Саме державні службовці як виконавці завдань 
держави повинні забезпечити своєму народові дотримання прав і 
свобод людини та громадянина. Таким чином, потрібно вказати, що 
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нагальною потребою сьогодення є визначення комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення формування відповідальної державної 
служби в Україні. 

Дисциплінарна відповідальність є одним з найбільш 
затребуваних практикою видів юридичної відповідальності, яка 
застосовується до державних службовців. Однією з найбільш 
важливих проблем в даній сфері є відсутність в українському 
законодавстві систем контролю за відповідністю накладеного 
дисциплінарного стягнення тяжкості проступку державного 
службовця. Необхідно також встановити вичерпний перелік 
дисциплінарних стягнень, яким може бути підданий державний 
службовець. 

Одна із ключових проблем сьогодення-це подолання корупції 
в Україні. 

Таким чином ми можемо зробити такі висновки, що за 
прикладом Канади досягнення позитивних результатів у діяльності 
державних службовців, стало можливим внаслідок пильної уваги 
держави до питань її модернізації. Це досягалося шляхом прийняття 
законодавчих та підзаконних актів, в яких особлива увага 
приділялася питанням етичної сторони поведінки державних 
службовців, що стало одним із дієвих механізмів щодо зниження 
соціальної напруженості в суспільстві. В даний час Канада входить 
в десятку країн з найменшим рівнем коррупціі. В цілому від 
ефективної та якісної діяльності державних службовців повинні 
виграти всі - інститут державної служби, рядовий громадянин, 
суспільство і держава. 
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН 

Тарасова К.С., 
студентка 2 курсу заочного відділення, спеціальність  

«Публічне управління і адміністрування» СНУ ім. В. Даля 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Державна влада в Україні здійснюється відповідно положень 
Конституції [1]. Чинник державної влади - це публічна служба, 
котра є соціально-правовою інституцією, створеною задля 
забезпечення реалізації завдань державних й муніципальних органів 
влади на практиці. Державна влада втілює захист правових 
інтересів осіб у відносинах з нашою державою. 

Водночас чинне законодавство України не дає визначення 
власне поняття «публічна служба». Якщо у 90-х роках дослідники, 
що вивчали це питання, переважно визначали публічну службу як 
державну, тобто трактували її як професійну неупереджену 
діяльність посадових осіб органів влади, які практично виконують 
державні завдання і функції, при цьому отримують заробітну плату 
з коштів Державного бюджету, то наразі актуалізується пошук саме 
сутнісного поняття публічної служби [5]. 

Найперше визначення терміну «публічна служба» наведено у 
Кодексі адміністративного судочинства України (надалі КАСУ) 
(п. 15 ст. 3) [3]. Але в КАСУ наводяться тільки види публічної 
діяльності, й зазначене поняття не визначає сутності публічної 
діяльності, що спричиняє порушення правил техніки у юрисдикції. 
Тож, виникає необхідність з'ясувати сутність, поняття, види та 
особливості публічної служби. 

Оскільки в літературі вживаються поняття «публічна 
служба», «служба в органах місцевого самоврядуваня», «державна 
служба», то, перш за все, виникає необхідність визначити їх 
співвідношення між собою. Вже після цього з урахуванням 
особливостей, притаманних цим видам діяльності, потрібно 
визначити сутність публічної служби як єдиного правового явища 
[5]. 

Питання службових відносин, що виникають у публічній 
службі, досліджувалось зокрема такими науковцями як: С. Дубенко, 
Л. Чиканова, В. Олуйко, В. Авер’янов, О. Петришин, Н. Нижник, 



- 103 - 

Є. Черноног, В. Малиновський та ін. Проте, розуміння правового 
змісту службових відносин та їх специфіки в адміністративному 
праві серед зазначених авторів єдності не знайшло. Переважно це 
зумовлено тим, що проблема співвідношення адміністративних та 
трудових основ дотепер у юридичному регулюванні публічної 
служби не вирішена [5].  

Аналіз фактичних правовідносин між державними органами 
та державними службовцями дозволяє дійти висновку про 
дискусійність ідеї виключно публічно-правового характеру 
службових відносин. Так, Л. Чиканова вважає: «Службові 
відносини розглядаються як складне правове явище, що складається 
з різноманітних по своїй природі, проте нерозривно пов’язаних 
елементів, які мають як публічно-правовий, так і приватно-
правовий характер. Причому цей зв’язок такий, що службово-
трудові відносини знаходяться ніби всередині державно-службових 
(публічно-правових), тобто входять до складу останніх. Відносини 
публічних службовців, що виникають на підставі призначення на 
посаду, тобто відносини, пов’язані зі вступом на державну службу, 
перебуванням на ній та припиненням, - це публічно-правові 
відносини, що входять до предмету адміністративного 
законодавства. Вони передують виникненню службово-трудових 
відносин та «супроводжують» їх. До них законодавство про працю 
може застосовуватися в частині, не врегульованій спеціальним 
законодавством про державну службу. Відносини, що виникають у 
зв’язку з виконанням посадових обов’язків на підставі службового 
контракту, укладеного державним службовцем з конкретним 
органом державної влади, - це службово-трудові відносини, що 
входять до предмету трудового права. Норми, що містяться у 
законодавстві про державну службу, є нормами трудового права, 
що встановлюють особливості правового регулювання службово-
трудових відносин» [6]. 

Вважаючи, що відносини між державним органом і 
державним службовцем повинні регулюватися як адміністративним, 
так і трудовим правом, Л. Чиканова далі також зазначає: 
«Адміністративне та трудове право важко визнати генетично 
пов'язаними галузями, тому що регульовані ними відносини різні за 
своєю природою і за суб'єктним складом. Адміністративні 
відносини - це відносини влади-підпорядкування, в яких 
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обов'язковим суб'єктом є владний державний орган. Трудові 
відносини - це відносини рівних суб'єктів, що мають під собою 
договірну основу» [6]. 

Між державним службовцем і відповідним державним 
органом фактично складаються стабільні, тривалі відносини, що 
вимагають трудової дисципліни. Звідси, йдучи класичним шляхом 
від факту до права, можна зробити висновок про те, що між 
державним службовцем і державним органом за дійсним 
характером правовідносин складаються не адміністративні, 
публічно-правові або складні службові відносини, що мають як 
публічно-правовий, так і приватно-правовий характер, а трудові 
відносини, які характеризуються «трудовою сутністю» і мають 
свою специфіку. Міжнародне бюро праці (МБП) підготувало 
коротку доповідь про законодавство і практику з питань трудових 
відносин, яка була розіслана урядам держав. Відповідно до цієї 
доповіді трудові відносини є правовим поняттям, за допомогою 
якого визначаються відносини між «найманими працівниками», які 
виконують певну роботу за встановлених умов та отримують за це 
винагороду, та «роботодавцями», для яких потрібне виконання 
зазначеної роботи. Взаємні права та обов'язки між роботодавцем і 
працівником виникають на підставі трудових відносин. Трудові 
відносини - це основний засіб для отримання працівниками доступу 
до прав і пільг, які асоціюються із зайнятістю в соціальному 
забезпеченні та трудовому законодавстві. Тези цієї доповіді можна 
вважати ключовим показником обсягу і характеру прав та 
обов’язків роботодавців стосовно працівників [4]. 

Наразі в Україні єдиним нормативно-правовим актом 
регулювання публічної служби в Україні можна вважати Закон 
України «Про державну службу» [2]. Саме ним передбачаються 
основоположні засади публічної служби. ЗУ «Про державну 
службу» містить принципи публічної служби, визначає як поняття, 
так і притаманні особливості видам публічної служби, визначає 
категорії службовців, регулює порядок вступу та проходження, 
припинення публічної служби, критерії атестації. Саме цим законом 
передбачено відповідальність публічних службовців. Проте чинне 
законодавство про публічну службу передбачає й велику кількість 
підзаконних нормативних актів. 
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Конституція України – це єдина основа для формування 
інституту публічної служби. Саме нею визначено основні засади 
утворення й діяльності публічної служби в цілому (при цьому не 
використовуючи поняття «публічна служба») та окремих видів, так: 
державна політична служба (Верховна Рада України - розділ IV, 
Президент України - V, Кабінет Міністрів України - розділ VI); 
державна служба (ст. 3, 8, 19, 24, 35, 38, 55, п. 12 ст. 92); суддівська 
служба (правосуддя - розділ VIII); служба в органах місцевого 
самоврядування (розділ IX) [1]. 

Важливість державної служби як правової інституції 
підтверджується п. 12 ст. 92 Конституції, де встановлено, що 
організація і діяльність державної служби визначаються виключно 
законами України. У ст. 55 Конституції України містяться 
конституційні засади, серед яких право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб державної 
влади, органів місцевого самоврядування [1]. 

Серед основних законодавчих актів, якими визначено правові 
засади публічної служби, посідає особливе місце КАСУ, який 
вперше на законодавчому рівні у п. 15 ст. 3 визначив поняття 
публічної служби у вигляді діяльності на державних політичних 
посадах, професійну діяльність прокурорів та суддів, службу в 
органах місцевого самоврядування та органах влади Автономної 
Республіки Крим, альтернативну (невійськову) службу та військову 
службу, дипломатичну, іншу державну службу. Проте, як уже вище 
зазначалося, визначення публічної служби у такому вигляді 
порушує правила юридичної техніки [3]. 

Таким чином, дослідження юридичної природи службових 
відносин у публічній службі є вкрай актуальним і потребує 
подальшого дослідження.  
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Для сучасного постіндустріального суспільства характерний 
інтенсивний розвиток і функціонування системи електронної 
демократії. Безумовно, ступінь розвитку і результати 
функціонування е-демократії різняться для різних держав і залежать 
від багатьох факторів (державна політика в цій сфері, позиція 
суспільства тощо). Сьогодні можна говорити про високий ступінь 
віртуалізації політики, про появу і функціонування мережевих 
спільнот, офіційних урядових порталів. Можна говорити і про 
появу залежності публічного державного управління від 
громадянської активності в Інтернет-середовищі.  

Чітка державна політика щодо розвитку електронної 
демократії в загальнонаціональному масштабі сприяє 
вибудовування нової моделі взаємовідносин «влада-суспільство». В 
умовах української політичної системи, при існуючій тенденції 
розвитку та зміцнення демократичних практик в країні, питання 
розвитку та ефективного функціонування системи е-демократії є 
актуальними і вимагають осмислення і всебічного опрацювання. 

Завдяки стрімкому розвитку ІКТ та впровадження технологій 
електронного адміністрування в практику діяльності органів влади 
та місцевого самоврядування, розвитку інфраструктури електронної 
демократії, електронного урядування та інформаційного суспільства 
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формуються умови для ефективної участі громадян і організацій в 
управлінні державою. 

Цьому процесу сприяє не тільки активне освоєння ресурсів 
Інтернету, комп'ютерних та соціальних мереж для ділових 
комунікацій, спілкування та обговорення суспільних проблем, 
формування різних груп і співтовариств по інтересах, а й перехід до 
принципово нових методів встановлення зворотного зв'язку влади і 
суспільства, надання інформації та послуг, організації громадських 
експертиз та громадського контролю за допомогою нових 
соціальних технологій та практик. Усе більш широкою 
популярністю користуються такі методи, як краудсорсинг 
(crowdsourcing), масова підтримка (groundswell), колективний розум 
(collective intelligence), соціальні інновації (social innovation), 
культура колективних взаємодій (collaborative culture). 

Зупинимось детальніше на понятті «краудсорсинг» як 
важливому елементі управління країною та одному з засобів 
реалізації електронної демократії. У цілому ряді демократичних 
країн створені електронні системи політичного краудсорсингу, за 
допомогою яких держава акумулює суспільні ініціативи, 
спрямовані на зміну внутрішньої і зовнішньої політики. 

Дослідженням зв’язку поняття «краудсорсинг» з таким 
явищем як електронна демократія займались: Вершинин М., 
Долженко Р., Еміров Н., Косенко О., Левина Е., Мирошниченко И., 
Немченко О., Новек Б., Полторак К., Циганкова Т., Чугреев В. та 
інші. 

Термін crowdsourcing (сrowd – натовп і sourcing – 
використання ресурсів) вперше введений письменником Джефом 
Хауе (Jeff Howe) і редактором журналу Wired Марком Робінсоном 
(Mark Robinson) і був використаний для опису моделі бізнесу, яка 
ґрунтується на залученні простих споживачів, користувачів 
Інтернету і добровольців до виробництва і розповсюдження товарів 
і послуг, генерування ідей і рішень [1, с. 32-33].  

Іншими словами краудсорсинг – це технологія, яка об'єднує 
нові мережеві інноваційні технології, новий підхід в методології 
вирішення комплексних завдань з використанням інтелектуального 
потенціалу і знань мільйонів громадян з поділом процесу на окремі 
частини. 
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Краудсорсинг в сучасних суспільно-політичних процесах має 
особливе значення, тому що на даному етапі глобалізації влада 
намагається взяти максимум від нових медіа, які з’являються в 
середовищі електронних ресурсів. Технологія є практично однією із 
самих ефективних засобів взаємодії влади і громадськості, при 
тому, що не вимагає значних фінансових та часових затрат і залучає 
весь спектр людських ресурсів. Відкритий уряд та реальний діалог 
між владою та громадськістю можуть бути сформовані на основі 
якісної та ефективної реалізації краудсорсингу [2, c. 639].  

Краудсорсинг застосовує інструменти е-урядування та е-
демократії, які сприятимуть вирішенню головних проблем 
України, – це непрозорість, закритість та високий рівень 
корумпованості органів влади та повернення довіри громадськості 
до влади. 

Яскравими прикладами впровадження краудсорсінгу в 
Україні є web-портал «Громадське обговорення законопроектів» 
https://itd.rada.gov.ua/services/pubd. 

Основною метою створення цього порталу є запровадження 
спеціалізованого Інтернет ресурсу, що забезпечує комунікацію 
суб’єктів законотворчого процесу (суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, державних інституцій, організацій, у тому числі 
громадських, наукових установ, експертів у відповідних галузях, 
громадян тощо) з метою вдосконалення національного 
законодавства. 

Цікавою та інноваційною ідею впровадження краудсорсингу в 
системі електронної демократії є «Зелена книга державної політики 
у сфері електронного урядування». Державна агенція з питань 
електронного урядування при Кабінеті Міністрів України та робоча 
група з урядової політики в е-урядуванні у 2014 році презентували 
проект документу державної політики в сфері електронного 
урядування «Зеленої книги». «Зелена книга» – це документ, який 
використовується урядами демократичних країн для декларування 
та обговорення головних напрямів та змісту державної політики у 
тій чи інші сфері, узгодження їх з громадськістю та бізнесом. 

На сьогодні в українському законодавстві не передбачено 
існування такого документа як «Зелена книга», а діючими 
адміністративними регламентами та процедурами не передбачено 
розробку, обговорення, доопрацювання та ухвалення 
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уповноваженими органами державної влади напрямів реалізації 
державної політики у формі Зеленої книги та подальшої її 
деталізації та конкретизації у вигляді Білої книги [3].  

Таким чином, найбільш прийнятними для Інтернет-ресурcу 
«Зелена книга» є стратегії концентрації зусиль на взаємодії 
громадськості та влади, адже без цього чинника всі спроби 
запровадити е-уряд та збільшити рівень довіри до влади зводяться 
до мінімуму. Потрібно ставити акценти на прозорості, відкритості 
та, найголовніше, безпосередній участі громадян в 
державотворенні. Адже, державою керує не лише владна верхівка, 
але й суспільство загалом [4].  

В Україні достатньо розповсюдженими є електронні петиції, 
які також можна вважати складовими краудсорсингу. Електронні 
петиції можна подати до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, також існує Єдина система 
місцевих петицій. 

Застосування даної процедури сприятиме збільшенню 
соціальної активності населення, посилення зацікавленості кожної 
особи в розвитку державності. Електронні петиції дозволять 
підвищити участь громадян у політичному житті України та 
виявити суспільні потреби, а також стануть дієвим важелем впливу 
на порядок прийняття рішень суб'єктами владних повноважень [5, 
c. 178]. 

Отже, одна з сучасних тенденцій розвитку електронної 
демократії полягає в тому, що електронні системи (платформи) 
доступні для громадян, реально зацікавлених у розвитку е-
демократії та бажаючих брати участь в цьому процесі. Тобто 
існуючі проекти використовують політично активні громадяни, для 
яких Інтернет давно вже став найважливішим засобом взаємодії з 
органами влади, громадськими організаціями та бізнес-
структурами. 

Соціальна технологія краудсорсингу може бути використана 
органами державної влади з метою гармонізації відносин 
«суспільство - держава», а також громадянами в якості активного 
«громадянського опору» щодо тих чи інших державних 
регіональних практик, ініціатив або інститутів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

Хмельниька О. Л., 
студентка 2 курсу заочного відділення, 

спеціальність «Публічне управління і адміністрування» СНУ ім. В. Даля 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Татаренко Г.В. 

Світова практика і стан сучасних взаємин в Україні свідчить, 
що сучасне суспільство не може нормально діяти і розвиватися поза 
країною, незалежно від її систематизованого впливу на становлення 
найважливіших суспільних відносин. Це обумовило необхідність 
створення високоякісного і ефективно діючого, державного 
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апарату. Заразом діяльність держави, показники виконання нею 
політичних, соціальних, економічних, управлінських та юридичних 
функцій визначаються системою створених у всіх напрямках 
державної влади органів, їх організаційно-структурною побудовою, 
якісним складом кадрового потенціалу органів, служб і підрозділів 
публічної служби.  

Необхідність вивчення проблем публічної служби, перш за 
все, викликана становленням держави Україна, а разом з тим - і 
формуванням самого інституту публічної служби. Так як основною 
функцією публічної служби є управління, від якості його роботи, в 
значній мірі, залежить майбутнє нашої держави. 

Виходячи з положень Конституції України (1995 року), наша 
держава повинна бути демократичною, правовою, соціальною і 
підконтрольним народу. Реальним провідником цих ідей в життя 
повинна бути публічна служба.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні 
засади дослідження публічної служби, як чинника менеджменту, 
заклали видатні мислителі і вчені – Аристотель, П. Друкер, 
М. Вольський, М.Мескон, Г. Емерсон, К. Маркс, Д. Рікардо, 
Е. Мейо, Дж. О’Шонессі, Г. Райт, М. Фоллет, Д. Рікардо, А. Сміт, 
Ф. Тейлор, М. Туган-Барановський, Г.Цехановецький. Певний 
внесок у розробку теоретичних і практичних засад проблеми 
здійснили вчені вітчизняні і країн СНД: Л. Артеменко, 
В. Авер’янов, В. Бондар, Н. Гончарук, І. Василенко І. Грицяк, 
С. Дубенко, А. Єгоршин, С. Занюк, Т. Заславська, А. Колот, 
О. Крушельницька, В. Малиновський, Н. Нижник, О. Оболенський, 
М. Лахижа, В. Олуйко, О. Пушкар, В. Цвєтков та інші. В їх роботах 
проаналізовано й обґрунтовано підходи до вирішення даних 
проблем та характерні особливості державної служби.  

Мета доповіді: проаналізувати теоретико-методологічні 
підходи до проблеми, дослідити правові основи та реальний стан 
цього нового для України інституту, виявити особливості державної 
служби як різновиду суспільно-корисної праці. 

Об’єктом спостереження є сукупність суспільних відносин, 
що виникають в суспільстві безпосередньо або ж опосередковано 
пов’язані з інститутом публічної служби. 

Предметом спостереження є поняття, зміст та особливості 
організації та функціонування публічної служби в Україні та в світі.  
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Практичне значення полягає в подальшому реформуванні 
державного управління та публічної служби, а також вдосконалення 
законодавства в галузі конституційного права. 

Публічна служба важливий чинник проведення політичних і 
економічних ре форм в Україні. Втім, для її ефективної діяльності 
необхідні певні умови:консенсус у суспільстві щодо загально-
людських цінностей і пріоритетів державної політики, яку слід 
спрямовувати на досягнення добробуту населення, забезпечення 
прав людини;  

У чому полягають особливості публічної служби? 
Громадськість через свої організації контролює діяльність 

держави та її органів. Публічна служба як частина суспільної 
структури, має свої особливості, вона: спрямована на забезпечення 
виконання повноважень державних органів; покликана захищати 
права і інтереси громадян; діяльність публічної служби показує 
рівень гуманності, людяності, демократичності в суспільстві; 
діяльність публічної служби спрямована на втілення в реальність 
конституційних норм правової, демократичної держави; публічна 
служба, її представники повинні бути носіями моральних цінностей 
і загальнолюдських правил, з тим, щоб своїм прикладом формувати 
правову свідомість громадян. 

В Україні формується єдина за нормативно-правовими, 
організаційними, кадровими й інформаційними засадами публічна 
служба і її слід розглядати не як сукупність службовців і установ, а 
як систему соціальних відносин і зв’язків. Відповідно, 
впровадження в життя завдань і функцій державної служби 
безпосередньо пов’язане з утворенням управлінських органів.  

Публічна служба як інструмент трансформації держапарату, 
має свою мету і функції. Визначаючи основні цілі, слід 
враховувати: по-перше, держслужба як державний соціальний 
інститут повинна сформувати умови для її зв’язку із запитами 
народу; по- друге, вона має створити чітку об’єктивну систему 
організації роботи держапарату. Так, метою публічної служби 
соціальні, правові, організаційні та психологічні аспекти, які 
водночас притаманні всьому процесу публічної служби і цільовим 
особливостям кожної з її складових частин. 

Головна мета і критерій функціонування публічної служби її 
ефективність і економічність. Більшість адміністративних реформ у 
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розвинених країнах підпорядковані досягненню саме цієї 
найважливішої мети. 

Визначаючи функції публічної служби, зазначимо, що ця 
служба невід’ємна складова всіх управлінських процесів. Але її 
функції не тотожні функціям державного управління через 
своєрідну роль і призначення в суспільстві. Публічна служба 
покликана забезпечити ефективне функціонування гілок влади, 
допомагати громадянам реалізовувати свої інтереси, права і 
свободи. Водночас публічна служба інструмент впровадження в 
життя завдань і цілей держави. Ця якість зумовлює функції, що 
виходять із загальних завдань держслужби як частини механізму 
державного управління . 

Основні функції публічної служби: регулююча – розробка і 
реалізація державних програм, втілення державної політики в 
різних сферах; примусу – у своїй діяльності використовує такий 
важіль впливу, як примус; забезпечення – забезпечення прав і 
свобод людини, підвищуючи тим самим дієвість правового захисту; 
організаційна – розробка і прийняття нормативно-правових актів; 
контрольна – контроль повинен забезпечувати дотримання 
конституційних положень і правових норм всіма організаціями, 
установами, громадськими інститутами і громадянами. Важливе 
значення має і зворотний контроль, соціальний контроль, контроль 
за діяльністю органів державної влади з боку громадськості; 
виховна – державна служба, державні службовці стверджують у 
свідомості громадян держави мир, злагоду, добро і справедливість, 
любов до вітчизни, повагу до демократичних засад державності, 
формує позитивний імідж державної служби. 

Враховуючи висловлені міркування щодо мети, функцій і 
призначення публічної служби, можна визначити її основні 
завдання. Важливим серед них є створення належних умов для 
повноцінної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

Принципи публічної служби це: її сутність, найважливіші 
риси; загальний характер управлінської, законотворчої, 
організаційно-розпорядчої, консультативно-дорадчої тощо видів 
діяльності держслужбовців; закономірності в системі організації та 
функціонування держслужби; значущість, законність і соціальна 
цінність правовідносин, що виникають у системі держслужби; 
об’єктивні зв’язки у системі державно-службових правовідносин 
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Тож, публічна служба – складний соціально-правовий 
інститут, вивчення якого вимагає комплексного аналізу. Це – 
система правових норм, що регламентують державно-службові 
відносини. До основних ознак, рис і властивостей сучасної 
держслужби слід віднести: професійну діяльність, у межах якої 
реалізується компетенція державних органів; змістом діяльності 
держслужбовців є виконання завдань і функцій держави, 
необхідних для життєдіяльності суспільства; оплата здійснюється з 
державного бюджету. 
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Секція 3 
 

ЦИВІЛЬНЕ, СІМЕЙНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМНИХ 

ПИТАНЬ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Керівник секції: к.ю.н., доцент Капліна Г. А. 
 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ,  
ЯКІ ВИНИКЛИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

Бабенко Юлія, 
магістрантка групи ПР-174зм 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: д.ю.н., професор Щербина В.І. 

Перший офіційний документ у житті кожної людини - 
свідоцтво про народження. Державна реєстрація народження 
дитини в Україні регулюється Законом України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р.; наказом 
Міністерства юстиції «Про затвердження Правил реєстрації актів 
цивільного стану» від 18.10.2000 р. № 52/5; наказом Міністерства 
юстиції України «Про затвердження Інструкції з ведення 
державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 
24.07.2008 р. від 1269/5. 

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з 
метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного 
визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної 
особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, 
смерті [1]. 
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З проблемою реєстрації в Україні дітей, які народилися на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 
окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської 
областей зіткнулися сотні українських громадян. 

На сьогодні законодавством України достатньо не визначений 
порядок реєстрації новонароджених на тимчасово окупованій 
території дітей. Це створює дуже багато проблем батькам дітей, які 
залишилися громадянами України та намагаються отримати 
свідоцтво про народження, що призводить до порушення та 
обмеження прав громадян, які виявилися «заручниками ситуації». 

Основні труднощі полягають у тому, що батькам 
новонароджених дітей видають медичну довідку в одному 
екземплярі з пологового будинку за процедурою та згідно із 
законодавством Російської Федерації, а згідно з ст. 9 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» будь-який акт, 
виданий незаконними органами або посадовими особами, є 
недійсним і таким, що не створює правових наслідків. Тому 
українські органи ДРАЦС не визнають отримані батьками 
документи та відмовляють у видачі свідоцтва про народження 
дитини.  

Тимчасово окупована територія України є невід’ємною 
частиною території України. На неї поширюється дія Конституції та 
законів України. Закон закріплює за державою обов’язок вживати 
всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і 
громадянина, передбачених Конституцією та законами України, 
міжнародними договорами, усім громадянам України, які 
проживають на тимчасово окупованій території. Тому таке важливе 
питання має обов’язково бути вирішено на законодавчому рівні і 
передбачати чіткий механізм реалізації громадянами своїх прав. 

Оскільки особливого порядку реєстрації в Україні 
новонароджених на тимчасово окупованій території України 
законодавством не передбачено, а на сьогоднішній день на практиці 
громадяни зустрічаються із проблемами на кордоні та в 
реєстраційних органах, то найбільш оптимальним шляхом 
вирішення цієї проблеми є звернення в судові органи для 
встановлення факту народження. 
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Згідно з п. 3 Правил державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, у зв’язку з 
неможливістю виконувати повноваження відділами державної 
реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення 
державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до 
актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за 
заявами громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованій території України, здійснюються відділами державної 
реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території [2]. 

За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово 
окупованої території України, державну реєстрацію народження 
здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем звернення заявника. 

Згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану 
підставами для державної реєстрації народження є: медичне 
свідоцтво про народження форми № 103/о,медичне свідоцтво про 
народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом 
лікувального закладу. Ці документи подаються для державної 
реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і 
більше;акт, складений відповідними посадовими особами 
(капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за 
участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або 
фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження 
дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в 
іншому транспортному засобі [2]. 

Ці документи подаються до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану, де реєструється народження. 

Проте на тимчасово окупованій території України, як вже 
було зазначено, окупаційною владою всі документи видаються 
виключно згідно законодавства Російської Федерації чи іншої 
самопроголошеної держави, тому необхідно керуватися пунктом 2 
глави 1 розділу ІІІ Правил, де вказано, що при відсутності підстав 
для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, 
державна реєстрація народження провадиться на підставі рішення 
суду про встановлення факту народження даною жінкою [2]. 
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Рішення суду про встановлення факту, який підлягає 
реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану 
або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що 
видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання 
зазначених документів. Рішення суду отримане є підставою для 
видачі свідоцтва про народження в реєстраційних органах України 
[3]. 

На практиці виникає ще одна проблема, з метою реєстрації 
народження маленьких українців, які народилися на тимчасово 
окупованій території громадяни вільно потрапляють на 
підконтрольну Україні території, однак виїхати без отримання 
відповідного свідоцтва не можуть. 

Нажаль, судова процедура з розгляду справи про 
встановлення факту народження на тимчасово окупованій території 
України є надто складною та на даний момент займає від двох до 
трьох місяців, які громадяни мають проводити поза своїх домівок 
або витрачати кошти на дорогу для прийняття участі у судових 
засіданнях. 

Верховною Радою України 04 лютого 2016 року прийнято 
Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті 
на тимчасово окупованій території України. 

Вказаним Законом, передбачається спрощення процедури 
легалізації документів для осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України, в тому числі пов’язаних із 
реєстрацією новонароджених дітей. В такому разі суд зобов’язаний 
невідкладно з моменту надходження такої заяви розглянути 
вищезазначену заяву та прийняти рішення, яке негайно набирає 
чинності та є підставою для отримання свідоцтва про народження 
дитини в органах державної реєстрації. 

Сьогоднішній спосіб підтвердження актів цивільних станів, 
які виникли на тимчасово окупованій території, згідно з 
українським законодавством є заформалізованим, складним та 
фінансово обтяжливим для приватних осіб. Більше того, його 
реалізація в сьогоднішніх умовах фактично зумовлює масове 
виконання судами України невластивих їм функцій.  

На думку к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та 
процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
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М.В. Менджул у своїй науковій статті «Реєстрація актів цивільного 
стану в умовах порушення територіальної цілісності України» 
вважає доцільним, що проблеми, які виникли у внутрішньо 
перемішених осіб та громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях та в районах проведення 
антитерористичної операції, під час державної реєстрації актів 
цивільного стану недостатньо досліджені. 

Слід внести відповідні зміни у Правила державної реєстрації 
актів громадянського стану в Україні, визнавши, що інформація, яка 
міститься у документах, що засвідчують акти цивільного стану, які 
виникли на тимчасово окупованій території України, поруч з 
іншими доказами, може бути достатньою підставою для внесення 
відомостей у реєстри актів цивільного стану України на підставі 
заяв внутрішньо переміщених осіб чи осіб, які залишаються 
проживати на тимчасово окупованій території України. Таким 
рішення істотно буде спрощено життя внутрішньо переміщених 
осіб, а правова система України позбудеться чергової штучно 
створеної проблеми, що може стати свідченням недостатнього 
виконання Україною своїх зобов’язань щодо забезпечення прав 
особи. 
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ОЗНАКИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПРИВАТНІЙ 
НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бакатанова Інна,  
магістрантка групи ПР-184зм  

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.  
Капліна Г.А. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля 

Конституція України (ст. 59) гарантує кожному 
громадянинові право на отримання кваліфікованої правової 
допомоги [1]. Нотаріальна діяльність спрямована на надання 
офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і 
документам. Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю 
інших органів цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальні форма 
охорони й захисту відрізняється від інших форм. Особливість 
нотаріальної форми полягає в тому, що вона, як правило, 
спрямована не на безпосередній захист, а на попередження 
порушення права і тому предмет її діяльності специфічний. На 
відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори 
про право цивільне, предмет нотаріальної діяльності складають 
безспірні справи. Розвиток цивільного обороту, розширення кола 
об'єктів та суб'єктів приватної власності зумовлюють зростання 
попиту населення на нотаріальні послуги. Сучасний нотаріат як 
орган безспірної юрисдикції захищає суб'єктивні права й законні 
інтереси фізичних та юридичних осіб, надаючи правочинам 
публічної довіри шляхом посвідчення юридичних фактів, прав і 
документів, завдяки чому нотаріальна діяльність виступає 
особливим видом державної діяльності.  

На сучасному етапі дослідження питань нотаріальної 
діяльності, розробка основних понять та категорій знаходить 
розвиток у працях вітчизняних вчених, серед яких, зокрема, 
В.Баранкова, М.Бондарєва, Г.Гулєвська, А.Єрух, Ю.Козьяков, 
І.Мельник, К.Осматескул, Л.Ясінська та ін.  

Іноді нотаріальну діяльність називають за її змістом 
засвідчувальною діяльністю, що справді розкриває її функціональне 
призначення та сутність як окремого виду юридичної роботи. Так, 
на думку А.М.Єруха, нотаріальна діяльність забезпечує виконання 
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засвідчувальної та контрольно-реєстраційної функції під час 
вирішення юридичних справ [2, c. 110]. 

За суттю діяльність державного та приватного нотаріуса є 
однаковою. Відмінність – виключно у площині організації цієї 
діяльності Основним суб’єктом приватної нотаріальної діяльності є 
власне приватний нотаріус. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій покладається на 
нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, 
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або 
займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні 
нотаріуси) [3]. При правильному визначення статусу приватного 
нотаріуса найбільш значним є такі два аспекти: приватний нотаріус 
здійснює свою діяльність від імені держави, яка делегує йому 
спеціальні повноваження і наділяє його певним обсягом прав та 
обов’язків, при цьому приватний нотаріус не перебуває у штаті 
державного апарату, а організовує свою діяльність самостійно: 
орендує або придбаває приміщення, наймає та оплачує працю 
робітників, техніку та інше обладнання. При вчиненні нотаріальних 
дій і державні, і приватні нотаріуси рівною мірою реалізують усі 
функції нотаріальної діяльності: забезпечення безспірності та 
доказової сили документів, законності вчинюваних актів, сприяння 
фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та законних 
інтересів. 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться 
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, управліннями юстиції обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за 
заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною 
діяльністю. Приватний нотаріус на підставі реєстраційного 
посвідчення виготовляє печатку із зображенням Державного Герба 
України із зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові, 
а також нотаріального округу і відкриває розрахунковий та інші 
рахунки в установах банків.  

Припинення приватної нотаріальної діяльності регулюється 
ст. 30 Закону України «Про нотаріат». Із припиненням приватної 
нотаріальної діяльності реєстраційне посвідчення анулюється, і 
особа перестає бути приватним нотаріусом. Частина 1 ст. 30 Закону 
України «Про нотаріат» встановлює перелік випадків, коли 
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приватна нотаріальна діяльність особи припиняється [3]. Цей 
перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. 

Нотаріальні дії завжди вчинюються від імені держави і мають 
державно-публічний характер - тільки цим забезпечується 
виконання нотаріальних функцій, і тільки це є гарантом доказової 
сили нотаріальних документів. Держава наділяє приватно 
практикуючого нотаріуса певними повноваженнями, що в 
сукупності складають його компетенцію. 

Різниця між приватними та державними нотаріусами 
виявляється по-перше, у визнанні основного суб’єкта діяльності: – 
державна нотаріальна контора або самостійний суб’єкт 
правовідносин; по-друге, держнотаріус є державним службовцем, 
перебуває у трудових відносинах з нотаріальною конторою і 
підконтрольний їм;а приватний - володіє унікальним дуалістичним 
статусом, який зумовлює необхідність віднесення його до 
посадових осіб, незалежно від того, що він не перебуває у складі 
державного апарату . таким чином, приватний нотаріус є одночасно 
посадовою особою, наділеною державною владою, та спеціалістом 
вільної юридичної професії. 

Державний нотаріус не несе самостійної відповідальності за 
результати своєї діяльності; та отримує заробітну плату, тоді як 
приватний відповідає всім своїм майном і на свій розсуд вирішує 
питання, пов’язані із організацією його діяльності. 

Можна виокремити ознаки нотаріального приватного 
процесу: нотаріальний процес здійснюється у формі розгляду та 
вирішення певної нотаріальної справи; вирішення нотаріальної 
справи – це сукупність процесуальних дій, спрямованих на 
встановлення фактичного складу, що тягне за собою юридичні 
наслідки. В результаті вчинення нотаріальної дії юридичні права та 
обов’язки заінтересованих осіб санкціонуються державою (через 
діяльність нотаруса визначаються права і обов’язки заінтересованих 
осіб). Також нотаріальний приватний процес є різновидом 
правозастосовчої діяльності, особливість його полягає у тому, що 
нотаріуси застосовують норми як матеріального, так і 
процесуального права. Розгляд та вирішення нот. справи 
здійснюється спеціально уповноваженими на те органами та 
особами, їх конкретний склад та обсяг компетенції визначається 
законодавством; порядок набуття нотаріальних повноважень 
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нотаріальними органами та вимоги до них закріплюються у 
законодавстві.  

Приватний нотаріальний процес є різновидом юридичного 
процесу – це діяльність, результати якої обов’язково оформлюються 
у відповідних процесуальних актах-документах. Безумовно, що 
нотаріальний процес – це діяльність, зумовлена процедурно-
процесуальною регламентацією. яка є гарантією правильного, 
швидкого та ефективного розгляду нотаріальної справи . 

Завершуючи дослідження, вкажемо, що роль приватного 
нотаріату в Україні суттєво зростає. Це обумовлюється розвитком 
цивільного обігу, розширенням кола об’єктів приватної власності та 
зростанням потреби у ефективній та високопрофесійній діяльності 
нотаріусів. У правовій системі нотаріат відіграє значну роль як 
орган безспірної цивільної юрисдикції та превентивного 
правосуддя. 
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НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У РЕЗУЛЬТАТІ 
ЗЛОВМИСНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОРІН 

Винник Оксана,  
студентка 2 курсу групи ПР-171д  

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.  
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

У наш час недійсність правочину, який вчинено у результаті 
зловмисної домовленості є актуальною проблемою, адже іноді 
зручно або необхідно здійснювати свою правоздатність за 
допомогою інституту представництва через позбавленість або 
неможливість фізичних чи юридичних осіб самостійно здійснювати 
свої права й обов’язки. Інститут представництва – це результат дії 
двох основних чинників – фактичної та юридичної потреби у 
представництві. Фактична потреба зумовлена необхідністю 
забезпечити захист осіб, які не в змозі самостійно здійснювати 
права та обов’язки в цивільному обігу. Юридична потреба 
зумовлена намаганнями заповнити недостатню правосуб’єктність 
осіб, які є або мають бути учасниками певних правовідносин [3, 
с. 4]. 

На сьогодні дослідженням даного питання займаються 
вітчизняні вчені, такі як Н. С. Хатнюк, Я. М. Романюк, 
О. В. Семушна та інші. 

Згідно із ст. 232 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України [11] 
правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом 
недійсним. Законодавець, таким чином, захищає інтереси особи, яку 
представляють, даючи їй можливість оспорити вчинений від її імені 
правочин в разі зловмисної домовленості представника та іншої 
сторони договору. Слово «зловмисна», використане у цій статті, 
акцентує увагу саме на навмисних діях представника, тому для 
визнання правочину недійсним необхідним є встановлення умислу 
в його діях, адже представник усвідомлює, що вчиняє правочин 
всупереч інтересам довірителя та свідомо бажає або допускає його 
настання, а також існує домовленість представника однієї сторони з 
іншою, що дає несприятливі наслідки для довірителя. У разі 
вчинення представником невигідного для свого довірителя 
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правочину внаслідок власної неосвіченості чи недбалості, такий 
правочин не може бути визнаний недійсним, схиляючись на ст. 232 
ЦК України, і він створює права й обов’язки, породжені 
правочином, безпосередньо для довірителя. Тому, у такому випадку 
довіритель може в судовому порядку вимагати від свого 
представника відшкодування збитків, завданих йому неналежним 
виконанням своїх обов’язків [1, с. 336]. 

Серед науковців поширеною є думка, що для визнання 
правочинів недійсними на підставі ст. 232 ЦК України необхідно, 
щоб домовленість представника з другою стороною була причиною 
заподіяння шкоди довірителю. Зокрема, З. В. Ромовська зазначає, 
що зловмисна домовленість – це домовленість зі злим наміром, 
тобто на шкоду інтересам довірителя [7, с. 382]. Н. С. Хатнюк також 
вважає, що довірителю наносяться матеріальні збитки різних форм: 
виконання за договором послуг не в повному обсязі; предмет 
договору з якісними та кількісними недоліками; значно менша 
(більша) вартість майна, яке виступає об’єктом договору [9, с. 153].  

Однак неправильно вважати, що правочин, вчинений у 
результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з 
другою стороною, обов’язково характеризується певною майновою 
вигодою для представника чи матеріальною шкодою для 
довірителя. Зазначені фактори відіграють важливу роль при 
укладанні таких правочинів, обумовлюючи тим самим відповідну 
поведінку представника, але елементом складу правочинів вони не 
є, на що вказують багато дослідників. 

Так, О. О. Красавчиков пише, що для визнання такого роду 
правочинів недійсними досить одного факту зловмисної 
домовленості між представником та іншою стороною незалежно від 
того, чи була, наприклад, отримана якась вигода цим суб’єктам чи 
ні [8, с. 260].  

Таку ж позицію займає і Верховний Суд України, адже в п. 22 
Постанови № 9 зазначається, що немає значення, чи одержав 
учасник такої домовленості яку-небудь вигоду від здійснення 
правочину,чи правочин був вчинений з метою завдання шкоди 
довірителю [4]. Отже, склад правочинів, передбачених ст. 232 ЦК 
України, не обов’язково повинен характеризуватися певною 
майновою вигодою для представника чи матеріальною шкодою для 
довірителя. Крім того, у випадку вчинення представником 
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правочину від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах 
або в інтересах іншої особи, а також осіб, встановлених законом, 
такий правочин може бути визнаний недійсним на підставі ст. 232 
ЦК України. Так, у постанові Верховного Суду України з цього 
приводу від 14 березня 2012 року зазначено, що відповідач, 
продавши на підставі доручення від позивача земельну ділянку 
своїй дружині під час їхнього шлюбу за ціною, нижчою від 
ринкової вартості ділянки, фактично уклав договір купівлі-продажу 
в своїх інтересах та в інтересах своєї сім’ї, оскільки за правилами 
ст. 60 Сімейного кодексу України земельна ділянка стає об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя, тому такий правочин є 
вчиненим внаслідок зловмисної домовленості представника однієї 
сторони з другою стороною [2]. Аналіз ст. 232 ЦК України не дає 
відповіді на питання, чи підпадають під дію цієї статті випадки, 
коли договір укладено в результаті зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з представником іншої сторони. Та, 
оскільки друга сторона може бути представлена як самою особою, 
так і її представником, то є підстави стверджувати, що якщо одну й 
другу сторони представляють представники, така зловмисна 
домовленість може бути і між ними.  

У юридичній літературі визначаються основні ознаки 
правочинів, які вчинені в результаті зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою стороною. Так, 
Я. М. Романюк зазначає, що необхідними ознаками таких 
правочинів є: а) наявність зловмисної змови між представником 
потерпілої сторони правочину з другою стороною правочину; 
б) виникнення негативних наслідків для довірителя; в) дії 
представника здійснюються в межах наданих йому довірителем 
повноважень [6, с. 72].  

За основними характеристиками правочини, вчинені 
внаслідок зловмисної домовленості, слід відрізняти від правочинів, 
вчинених представником з перевищенням наданих йому 
повноважень або взагалі без таких повноважень. Передбачені ст. 
232 ЦК України підстави для визнання правочину недійсним 
відсутні, якщо представник вчинив правочин в інтересах свого 
довірителя без повноважень або за межами наданих йому 
повноважень навіть в тому разі, якщо цей вихід був обумовлений 
його зловмисною домовленістю.  
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Схвалення довірителем правочину можливе в різних формах, 
наприклад, шляхом заяви про це, мовчазною згодою або 
здійсненням конклюдентних дій, що свідчать про прийняття 
правочину (здійснення платежу чи передача майна згідно з умовами 
правочину), однак воно повинно бути явно вираженим і вчиненим у 
розумний строк. Адже, якщо схвалення надійде від довірителя після 
того, як представник визнає правочин вчиненим особисто та у своїх 
інтересах, і здійснить необхідні для його виконання дії або 
приступить до його виконання, таке схвалення юридичного 
значення мати не буде, і правочин відповідно вважатиметься 
вчиненим представником в своїх інтересах [6, с. 72]. Однак в такій 
ситуації правочин може вважатися таким, за наявності наступних 
умов: а) контрагент сторони, від імені якої діяв представник, 
погодиться, щоб стороною правочину був сам представник, а не 
особа, яку він представляв; б) представник в силу своєї 
правоздатності і змісту правочину може бути стороною 
конкретного правочину [5, с. 40]. Отже, не можуть визнаватися 
недійсними за правилами ст. 232 ЦК України правочини, які 
вчинені представником з перевищенням повноважень, адже у 
випадку їх несхвалення довірителем, такі правочини породжують 
відповідні правові наслідки для самого представника, який набуває 
статус сторони правочину. 

Необхідно також відмежовувати представництво, передбачене 
ст. 232 ЦК України, від інших суміжних правовідносин, які 
виникають, зокрема, на підставі комісійних договорів. Так, 
комісіонер зобов’язується вчинити за плату правочин хоч і за 
рахунок комітента, але від свого імені. У разі відступу від вказівок 
комітента застосовуються правила ст. 1017 ЦК України, а не ст. 232 
ЦК України. Наприклад, комісіонер, який продав майно за нижчою 
ціною, зобов’язаний відшкодувати комітентові різницю між 
погодженою ціною і ціною фактичної реалізації, якщо він не 
доведе, що не було можливості продати майно за визначеною ціною 
і продаж за нижчою ціною запобіг би ще більшим збиткам (ч. 3 
ст. 1017 ЦК України). Загалом, в юридичній літературі можна 
зустріти неоднакове ставлення науковців до складу аналізованих 
правочинів. Зокрема, у цивілістичній науці немає єдиного підходу 
щодо того, чим викликана недійсність цих правочинів. Так, на 
думку Ф. С. Хейфеца, зловмисна домовленість представника однієї 
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сторони з другою як підстава визнання правочину недійсним є 
різновидом обману, оскільки останній може виходити від третіх 
осіб, що діють за змовою з контрагентом, внаслідок чого немає 
необхідності у виділенні її в нормі права [10, с. 98-99]. Однак 
дослідник не враховує той факт, що представник по суті є стороною 
правочину, а не третьою особою.  

Видається, що неправильно ототожнювати обман з умисними 
діями представника на шкоду довірителю. Обман здійснюється з 
метою спонукати учасника правочину вчинити його на вигідних для 
контрагента умовах. При цьому зловмисну домовленість 
представника необхідно виділяти в якості самостійної підстави 
визнання правочину недійсним, адже суб’єкт цивільного обігу, що 
довіряє представляти кому-небудь свої інтереси, повинен бути 
упевнений у можливості захисту своїх прав у разі недобросовісних 
дій його представника. Крім того, якщо зловмисну домовленість 
розглядати як різновид обману, то представник в такому разі не 
буде мати обов’язку відшкодувати збитки та моральну шкоду, 
оскільки відповідно до ч. 2 ст. 230 ЦК України в разі визнання 
правочину недійсним як вчиненого під впливом обману, негативні 
майнові наслідки покладаються тільки на сторону, яка застосувала 
обман.  

Натомість ч. 2 ст. 232 ЦК України передбачає солідарну 
відповідальність представника та контрагента особи, яку 
представляють. Правочин, вчинений у результаті зловмисної 
домовленості представника однієї сторони з другою стороною, є 
оспорюваним. Такий правочин визнається судом недійсним за 
позовом сторони, від імені якої діяв представник, або будь-якої 
заінтересованої особи. Наслідком визнання недійсним правочину, 
який вчинено в результаті зловмисної домовленості представника 
однієї сторони з другою, є двостороння реституція. Проте вважаємо, 
що у випадку зловмисної домовленості, необхідно поновити 
односторонню реституцію стосовно потерпілої сторони і стягнення 
майна або грошей правопорушника у дохід держави, що сприятиме 
добросовісній поведінці учасників цивільного обороту. 

Крім загальних наслідків, передбачених ст. 216 ЦК України, 
наслідком є надання довірителю права вимагати від свого 
представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків 
і моральної шкоди, що завдані йому у зв’язку із вчиненням такого 
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правочину. Проте доцільно було б ч. 2 ст. 232 ЦК України 
сформулювати наступним чином: «Якщо довірителю у зв’язку із 
вчиненням такого правочину завдано збитків чи моральної шкоди, 
то довіритель має право вимагати їх солідарного відшкодування від 
представника та контрагента». Така перестановка слів, з наголосом 
на слово «якщо», акцентуватиме, що склад правочинів, 
передбачених ст. 232 ЦК України, не обов’язково повинен 
характеризуватися певною майновою вигодою для представника чи 
матеріальною шкодою для довірителя. 

Отже, завдяки з’ясуванню сутності правочину, вчиненого 
внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з 
іншою стороною (його представником) вдалося визначити його 
характерні ознаки: 1) вчинення правочину під час дії інституту 
представництва; 2) відсутність волі довірителя – воля довірителя 
підмінюється волею представника; 3) наявність прямого умислу у 
діях представника та контрагента (його представника), що 
виявляється у домовленості між ними всупереч інтересам 
довірителя; 4) відсутність правового значення, чи одержав учасник 
такої домовленості яку-небудь вигоду від здійснення правочину, чи 
правочин був вчинений з метою завдання шкоди довірителю. 
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Галушко Владислав,  
студент 3 курсу групи ПР-162д  

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля  
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

Конституцією України у ч. 3 статті 131-1 визначено що одним 
із конституційних завдань прокуратури є представництво інтересів 
громадянина або держави в суді. Повноваження прокурорів, 
організація, функції та порядок діяльності прокуратури 
визначаються Конституцією України у розділі VIII «Правосуддя» 
[1], Законом України «Про прокуратуру» [2] та іншими 
законодавчими актами. Одним із важливих етапів сучасного 
державотворчого процесу та реформування як прокуратури так і 
системі правоохоронних органів в цілому, стало прийняття 
Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року Закону України 
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«Про Прокуратуру». Цей закону прийшов на зміну Закону «Про 
прокуратуру» 1991 року, що діяв цілих двадцять чотири роки. 

Ухвалення Закону мало на меті євроінтеграційне 
реформування органів прокуратури, зокрема щодо позбавлення 
прокуратури функції «загального нагляду».Серед інших новацій 
Закону — звуження повноважень прокурора щодо представництва в 
суді; вдосконалення організаційної структури органів прокуратури; 
доступ до професії прокурора та посилення гарантій незалежності 
прокурора; посилення ролі органів прокурорського самоврядування. 

Метою нашого дослідження є розгляд правових підстав 
участі та функцій прокурорів у цивільному процесі. 

Вивченню представництва прокурором інтересів громадян 
або держави в суді приділено чимало уваги у наукових розробках 
сучасних вчених, серед яких можна виділити праці: Ю. Грошевого, 
Л. Давиденка, В. Долежана, Т. Дунаса, П. Каркача, М. Косютита 
інших. 

Згідно із п.2 ч.1 cт.2 Закону до функції прокуратури України 
належить представництво інтересів громадянина або державі в суді 
у випадках, визначених цим Законом.Надалі у ч.1 ст. 23 Закону 
законодавець визначає, що представництво прокурором інтересів 
громадян або держави в суді полягає у здійснені процесуальних та 
інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або 
держави, у випадках та порядку, встановлених законом. 

Завдання прокуратури у цивільному судочинстві перш за все 
спрямовані на: сприяння суду у виконанні вимог закону про 
всебічний, повний та об’єктивний розгляд справ і постанов судових 
рішень, що ґрунтуються на законі; захист прав і законних інтересів 
громадян та інтересів держави; своєчасне вжиття заходів до 
усунення порушень закону, від кого б вони не надходили, 
керуючись принципами законності, незалежності суддів, рівності 
фізичних та юридичних осіб перед законом і судом [3, с. 178]. 

Форми представництва прокурора в цивільному процесі – це 
закріплена в процесуальному законі можливість впливу його 
діяльності на розвиток цивільного судочинства. Це питання також 
можна розглядати не лише як вплив прокурора на виникнення 
процесуальних відносин, а з врахування змісту діяльності 
прокурора на різних стадіях судочинства. Адже різні стадії 
зумовлюють застосування різних форм представництва [4, с. 53]. 
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Так, за наявності підстав, з метою представництва 
громадянина або держави прокурор має право в порядку, 
передбаченому процесуальним законом: 

 звертатися до суду (заявами, поданням); 
 вступати у справу, порушену за позовами (заявами, 

поданням) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду; 
 ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, 

порушених за позовом (заявою, поданням) іншої особи; 
 брати участь у розгляді справ [5]. 

Вступ прокурора в процесуальні відносини можливі із власної 
ініціативи, а також на вимогу закону.Вступ у процес з власної 
ініціативи має факультативний характер, вступ на вимогу закону є 
обов’язковим. Зокрема, участь прокурора в цивільному процесі на 
вимогу закону передбачено наприклад у ст.22 Закону України «Про 
психіатричну допомогу» у справах про надання психіатричної 
допомоги в обов’язковому порядку [6]. 

Варто підкреслити, що прокурор здійснює представництво 
інтересів громадянина або держави в суді виключно після 
підтвердження судом підстав для представництва (ч. 4 ст.23 нового 
Закону «Про прокуратуру»). 

Підстава для представництва в суді інтересів громадянина є 
його неспроможність через фізичний стан, недосягнення 
повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність 
самостійно захистити своєї порушені чи оспорюванні права або 
реалізувати процесуальні повноваження. 

Відповідно до частини 2 та 3 ст. 23 нового Закону прокурор 
здійснює представництво в суді інтересів громадянина 
(громадянина України, іноземців або осіб без громадянства) у 
випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої 
порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні 
повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або 
обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким 
законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої 
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. 

Насамперед Венеціанська комісія зазначила, що змога 
представляти інтереси громадян викликає питання у зв’язку з 
наданням прокуратурі права на участь у судовому процесі у 
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випадку наявності таких інтересів незалежно від волі особи та її 
можливості відстоювати власні інтереси самостійно що звісно є 
обмеженням права особи на доступ до суду, закріпленого у ст. 6 
Європейської конвенції за прав людини, а також звертатися до суду 
на власний розсуд та оскаржувати будь-які судові рішення стосовно 
таких інтересів [7]. 

Отже ми можемо сказати те що з метою представництва 
інтересів громадянина або державі в суді,прокурор у межах своїх 
повноважень,які визначені законом,звертається до суду з позовною 
заявою,бере участь у розгляді справ,провадження у яких відкрито за 
позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду, подає 
апеляційну,касаційну скарги, заяву про перегляд рішення 
Верховним Судом України. 

В результаті прийняття Закону Україні «Про прокуратуру» 
від 14 жовтня 2014 року було здійснено основний крок у 
реформуванні прокуратури в Україні. Але не варто забувати що 
обираючи курс на євроінтеграцію, не варто забувати що роль 
прокурорів саме поза межами кримінальної юрисдикції має 
виконуватись із особливою чіткості та уваги до захисту прав і 
основоположних свобод людини згідно повної відповідності до 
принципів верховенства права [7]. 
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ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
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Право на свободу пересування є одним із основних прав 
людини, правовому регулюванню якого приділяється багато уваги 
як у міжнародних нормативно-правових актах, так і в 
національному законодавстві України. Суспільно-політичні реалії 
останніх років зумовлюють необхідність вивчення проблематики 
прав на свободу пересування з нових позицій та певне 
переосмислення чинних, що також підсилює актуальність обраної 
тематики дослідження. 

Серед вітчизняних вчених, котрі приділяли увагу 
дослідженню прав на свободу пересування були О.Ф. Динька, 
М.Ф. Анісімову, С.В. Максименка, С.П. Бритченка, 
І.В. Михайлишина, О.М. Поліванову, О.П. Тищенка та 
С.Б. Чеховича. 

Мета дослідження особливостей правового закріплення права 
на свободу пересування в Україні. 

Важко уявити, що ми, ті хто живе у сучасному світі, можемо 
бути обмежені у праві свободи пересування. Це залежить від 
багатьох факторів, наприклад, особи, які проживають у місцевості 
спалаху інфекційних захворювань можуть бути обмежені у 
вільному пересуванні; особи, до яких застосовані запобіжні заходи, 
пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; неможливість 
виїхати з країни без закордонного паспорту або візи.  

Насамперед, треба взагалі з’ясувати, що таке «право на 
свободу пересування». Зараз для більшості людей право на вільне 



- 135 - 

пересування видається природним і невід’ємним, що вони не 
замислюються над його значенням, а важливість та 
фундаментальність цього права стає зрозуміло тільки тоді, коли 
індивід зіштовхується з потенційною втратою цього права [1; 
с. 2461]. Свобода пересування - це можливість пересуватися 
(переміщатися) в потрібному напрямку без певних обмежень, 
використовуючи в межах допустимості, встановленої законом, для 
здійснення задуманого найбільш ефективні засоби і шляхи. Право 
на свободу пересування тісно пов’язане з іншими правами і 
свободами людини і громадянина. У нормативному вираженні воно 
має національний і міжнародний рівні. 

На міжнародному рівні право на свободу пресування 
передбачено статтею 13 Загальної декларації прав людини, у якій 
зазначено, що кожна людина має право вільно пересуватися і 
обирати собі місце проживання у межах кожної держави, право 
покинути будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися у 
свою країну [2; ст. 13]. Відповідно до статті 3 Протоколу № 4 
Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, 
жодна людина не може бути позбавлена права в’їзду на територію 
держави, громадянином якої вона є. Тобто кожен може повернутися 
у свою країну, незважаючи на обставини, що відбуваються там [3; 
cт. 3]. 

Загальне розуміння характеру міжнародних правових актів 
щодо захисту прав і свобод людини має велике значення для 
повного виконання зобов’язань усіма державами, які ратифікували 
їх. У 1995 році Верховна Рада України ратифікувала – Загальну 
декларацію прав людини, у 1997 - Протоколи ЄКПЛ. Так стаття 3 
Протоколу № 4 ЄКПЛ знайшла своє закріплення у статті 33 
Конституції України, а саме «кожному, хто на законних підставах 
перебуває на території України, гарантується свобода пересування, 
вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України за винятком обмежень, які встановлюються законом. 
Громадянин не може бути позбавлений права в будь-який час 
повернутися в Україну» [4; cт. 33]. 

Нормативне визначення поняття «свобода пересування» 
наводиться в ч. 2 ст. З Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», відповідно до якої 
свобода пересування – це право громадянина України, а також 
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іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах 
перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням 
можуть переміщатися по території України у будь-якому напрямку, 
у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом [5; ст. 3]. 

Але чинне законодавство України передбачає значну 
кількість обмежень розглянутого права. Прикладом може слугувати 
стаття 313 Цивільного Кодексу України, де вказано, що законом 
можуть бути встановлені особливі правила доступу на окремі 
території, якщо цього потребують інтереси державної безпеки, 
охорони громадського порядку, життя та здоров’я людей [6; 
ст. 313]. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про .державний 
кордон України», у прикордонній смузі встановлюється 
прикордонний режим, який регламентує правила в’їзду, 
тимчасового перебування, проживання, пересування, громадян 
України та інших осіб. Дозвіл на в’їзд, тимчасове перебування, 
проживання, а також пропуск у прикордонну смугу та в 
прикордонні райони, що контролюються, дає і здійснює Державна 
прикордонна служба України разом із органами внутрішніх справ 
[7; ст. 23]. 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
передбачено обов’язкове відселення населення, яке проживає у 
відповідній зоні [8]. 

Право громадян вільно залишати територію України і будь-
які винятки із нього детально регламентуються Законом України 
«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України». Але громадяни України мають можливість виїхати за 
кордон тільки на підставі документа, що посвідчує їх особу [9; 
ст. 2]. 

Також право на свободу пересування може бути обмежено в 
умовах воєнного або надзвичайного стану, що передбачено 
Законами України «Про правовий режим надзвичайного стану» та 
«Про правовий режим воєнного стану». 

У статті 8 пункту 1 частині 6 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» зазначено, що у воєнному стані 
встановлюється особливий режим в’їзду і виїзду, обмежується 
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свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, 
а також рух транспортних засобів [10; ст. 8]. Таке ж обмеження 
існує у статті 16 пункті 1 Закону України «Про правовий режим 
надзвичайного стану» [11; ст. 16]. 

Відповідно до перелічених Законів України держава може 
обмежувати свободу пересування шляхом вживання певних заходів, 
зокрема: 

 встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду, а також 
обмежувати свободу пересування громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства на території, де запроваджується 
надзвичайний або воєнний стан; 

 проводити тимчасову чи безповоротну евакуацію людей з 
місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм 
стаціонарних або тимчасових жилих приміщень [12; с. 81-82]. 

Отже, на підставі аналізу норм національного законодавства 
можна зробити висновок, що право на свободу пересування (право 
на вільне пересування) – це гарантоване конституцією, цивільним 
кодексом, міжнародними актами право громадянина, іноземця та 
особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на 
території країни, вільно та безперешкодно на власний розсуд та без 
необхідності отримання яких-небудь особливих дозволів 
пересуватися по території країни у будь-якому напрямку, у будь-
який спосіб, у будь-який час, а також залишати територію країни, за 
винятком обмежень, які встановлюються виключно законом.  
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Речові права завжди мали велике значення для суспільства з 
початку заснування такого складного соціально-юридично-
політичного явища як держава. Речове право це абсолютне право, 
що забезпечую захист майнових інтересів суб’єктів у яких 
відповідно до законодавства перебуває річ. 

Від початку розвитку сучасної української держави почалося 
розбудова ринкових відносин. Одним з головних чинників ринкової 
економіки є захист прав власності та похідних від права власності 
прав. Зазначені положення закріплені в статті 41 Конституції 
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України [1, ст. 41], згідно норм якої кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю. 

Забезпечення реалізації гарантій держави щодо охорони 
майнових прав потребує розвитку речових прав як одного з 
центральних інститутів цивільного права та запровадження 
сучасних засад державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, що відповідають розвитку технологій та вимог суспільства. 
В контексті виду нерухомого майна особливо увагу привертають 
земельні ділянки, як просторовий базис, який обмежений 
державним кордоном України, та має кількісні та якісні 
характеристики, що відокремлює його від інших видів нерухомого 
майна. 

Від часу становлення сучасної Української держави 
неодноразово змінювались види речових прав на земельні ділянки 
та засади їх реєстрації. Тому наразі наявна проблема гармонізації 
норм цивільного, земельного права щодо визначення речових прав 
на земельні ділянки та створення сучасної моделі їх реєстрації. 

Враховуючи наявні проблеми в результаті безсистемного 
реформування реєстрації речових прав перед Українською 
державою наразі є завдання запровадження, такої системи 
реєстрації речових прав, яка могла нівелювати попередні 
прорахунки та відповідати сучасним вимогам захисту прав. 

Також слід враховувати, що земля є обмеженим та 
невідтворювальним об’єктом, саме тому, напевно, вже дуже багато 
часу як в науковій літературі, так й в практичній площині йде 
дискусія щодо необхідності запровадження обігу земель 
сільськогосподарського призначення. Є багато думок та пропозицій 
щодо форм та доречності часу запровадження обігу земель, але саме 
запровадження обігу земель потребує функціонування більш 
досконалої системи реєстрації речових прав. 

Окремі проблеми реєстрації речових прав досліджували такі 
вчені, як: С.В. Гринько [2], Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, 
О.В. Старцев [3], П.Ф. Кулинич [4], Мартинюк О.А. [5] та ін. Проте 
частина робіт не враховувала особливості такого об’єкта 
нерухомого майна як земельна ділянка, в той час як певні роботи 
вже втратили свою актуальність. Тому дослідження реєстрації 
речових прав як центрального інституту цивільного права, його 
взаємозв’язок з земельним правом, та пошук пропозицій щодо 
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удосконалення сучасної системи державної реєстрації прав є зраз на 
часі та обумовлює мету цього дослідження. 

Запровадження з 01 січня 2004 року Цивільного кодексу 
України [6], який змінив Цивільний кодекс Української РСР [7] 
можна вважати відправною точкою формування сучасної реєстрації 
речових прав. Третя книга нового кодексу присвячена праву 
власності та іншим речовим правам. Слід зазначити, що відповідно 
до нового Цивільного кодексу визначались право приватної, 
державної та комунальної власності, на відміну від Цивільного 
кодексу УРСР (зі змінами) який містив право приватної, 
колективної та державної власності.  

Тим самим, виключивши з Основного документа цивільного 
права норму щодо колективної власності, не передбачивши 
автоматичної процедури переходу до іншої форми права, 
законотворці створили ситуацію коли де-юре колективна власність 
відсутня, але де-факто вона залишається. Прикладом є колективні 
сільськогосподарські підприємства, який утворені в результаті 
роздержавлення колгоспів та радгоспів.  

Цивільним кодексом України також передбачено, що право 
власності є непорушним; ніхто не може бути протиправно 
позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321 
[6]), а право власності набувається на підставах, що не заборонені 
законом. При цьому, право власності вважається набутим 
правомірна, якщо інше прямо не випливає із закону або 
незаконність набуття права власності не встановлена судом (ст. 328 
ЦК України [6]). 

Наразі маючі правовстановлюючі документи старого зразка 
на право колективної власності, в зв'язку прогалинами у 
законодавстві та як наслідок недосконалість системи реєстрації 
прав, для реалізації своїх прав на землю вони повинні вирішувати 
зазначене питання в судовому порядку.  

В свою чергу судова практика з цього питання є дуже 
суперечлива, про що свідчить постанова Вищого господарського 
суду України від 16.07.2013 року у справі № 5006/32/205пн/2012; 
ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 20.05.2015 року у справі № 6-8090св15; 
постанова Вищого господарського суду України від 30.06.2009 року 
у справі № 2-25/10448-2008, які визнають право власності на 
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зазначені земельні ділянки, в той час як постановою від 17.03.2011 
року у справі № 2-19/1511-2009 Вищий господарський суд України 
залишив в силі постанову суду апеляційної інстанції про відмову у 
задоволенні позову про визнання права власності на земельні 
ділянки. постанові від 13.12.2011 року у справі № 4/164 Вищий 
господарський суд України залишив в силі рішення суду 
апеляційної інстанції про відмову у позові про визнання права 
власності на земельну ділянку за сільськогосподарським 
підприємством — правонаступником підприємства, якому ця 
земельна ділянка була передана в колективну власність [8]. 

Цивільний кодекс отримав нову концепцію, за якою право 
власності відповідно до обраної концепції розглядається як основне 
речове право і є основним інститутом книги 3 ЦК, який ґрунтується 
на концепції регулювання відносин власності, закладеній у 
Конституції [3]. 

Особливе місце в системі відносин з приводу речей відведено 
володінню. Відносити його до числа речових «прав» не зовсім 
коректно, оскільки, хоча глава 31 ЦК називається «Право володіння 
чужим майном», однак, водночас, згідно зі ст. 397 ЦК володільцем 
чужого майна визнається особа, яка фактично тримає його у себе, 
тобто йдеться про фактичний стан, а не про право на річ. У той час 
як «право володіння» є елементом права власності, «володіння 
чужим майном на законних підставах» означає, що особа, яка не є 
власником, володіє річчю з наміром володіти нею для себе [3]. 

Відповідно до статті 395 Цивільного кодексу України [6, 
ст. 395] «Види речових прав на чуже майно», речовими правами на 
чуже майно є: право володіння; право користування (сервітут); 
право користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови 
земельної ділянки (суперфіцій). Також зазначено, що Законом 
можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно. 

Так, відповідно до Земельного кодексу України [9] земельні 
ділянки окрім зазначених видів користування можуть також 
перебувати у постійному користуванні та в користуванні на умовах 
оренди. Слід зазначити, що відповідно до статті 4 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» [10] також зазначені визначенні в Земельному кодексі [9] 
види прав які відсутні у Цивільному кодексі України [6]. 
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Можна вважати певною мірою не логічним закріплення у 
Цивільному кодексу таких прав як сервітут, емфітевзис та 
суперфіцій, в той час як право постійного користування та оренди 
окремо не визначено.  

Таким чином, виключного поділу речового права на види 
(крім права власності) не існує. Проблему систематизації 
обмежених речових прав можна пояснити тим, що в літературі і в 
законодавстві відсутні принципи відмежування права на чуже 
майно від зобов'язально-правових договорів, односторонніх 
правочинів та ін. Саме ця невизначеність робить спірним питання 
необхідності виділення категорії речових прав у системі цивільного 
права. Можна погодитись з думкою про те, що майбутнє покаже, чи 
приживеться ця категорія в нашому законодавстві [8]. 

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що такий 
інститут цивільного права як речові права та супутня ньому система 
реєстрації речових прав потребує удосконалення.  

Зараз наявна ситуація коли де-юре колективної власності 
немає, а де-факто вона ще існує. Заходи які наразі закріплені у 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 
удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні» [11] віднесення земель 
колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені 
(крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним 
Законом перебували у приватній власності) до власності 
територіальних громад, на території яких вони розташовані, та 
визначення що зазначений Закон є підставою для державної 
реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, 
сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону 
переходять до комунальної власності є недостатньо, бо вони зовсім 
не вирішують питання земель колективних сільськогосподарських 
підприємств які не припинені.  

Саме тому, подібно до припинених сільськогосподарських 
підприємств необхідно законодавче визначити статус земель 
колективної власності, які перебувають в колективній власності 
сільськогосподарських підприємств та не бажають паюватись. 
Віднесення зазначених земель до земель приватної власності 
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підприємств напевно, що є найбільше вірною та економічно 
доцільно.  

Гармонізація щодо визначення речових прав на чуже майно 
між Цивільним та Земельним кодексом є необхідним та доречним 
для розвитку правової моделі Української держави. 

Реєстрація речових прав є напрямком який потребує наукових 
досліджень з метою запровадження сучасної та відповідаючи 
вимогам часу системи. 
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На сьогоднішній день громадяни України мають не повне 
представлення про ті права, що закріплені в Законі України «Про 
захист прав споживача», бо він написаний складною юридичною 
мовою. Тим самим громадяни навіть не представляють що 
придбання товару чи якась послуга можуть обмежувати їх права. 
Тому цим незнанням користуються недобросовісні продавці чи 
особи, які надаюсь буд-які послуги.  

Розглядом питання захисту прав споживачів займалися такі 
науковці, як М. Бару, О. Звєрєва, А. Ісічко, Є.Колесніков, О.Мінін, 
М. Мота, М. Перегінець, О.Письменна О.Серьогін, Ю. Тихомиров, 
та інші. 

На сучасному етапі розвитку правову систему України можна 
віднести до перехідної. Українська держава стала на європейський 
шлях розвитку. Ратифікація державою різних міжнародних 
європейських декларацій, конвенцій, договорів, в яких закріплені 
права особи, свідчить про те, що Україна є демократичною, 
соціальною, правовою державою, найважливішою цінністю якої є 
людина. 

Бурхливий розвиток науки та техніки призвів до того, що 
кожного дня особа є учасником купівлі – продажу і споживання 
різноманітних послуг, але інколи такі відносини порушують права 
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людини, а у ст. 3 Конституції України сказано, що людина,її життя і 
здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Тому важливим 
елементом правового статусу сучасної людини є захист її як 
споживача. 

Кожен день люди стають учасниками різного роду 
правовідносин: купівлі-продажу, побутового обслуговування, міни 
тощо. Саме такі правовідносини є необхідними для життя і 
визначають їх учасника, як споживача. 

Згідно з п.22 ст. 1 Закону України «Про захист прав 
споживача» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, 
використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для 
особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою 
діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника [2]. 
Законодавець чітко визначив, що споживачем може бути тільки 
фізична особа. Це підтверджує то, що захист прав споживача є 
важливою складовою захисту прав людини. Ю. Тихомиров вважає, 
що під захистом права розуміють заходи, передбачені у законі, і ті 
випадки, коли право вже порушене [3, с. 321]. На думку М. Бару, 
поняття «захист» містить не лише сукупність прав та обов’язків. 
Якими особу наділяють чинні правові норми, а й фактичне 
здійснення цих прав на підставі гарантій, що закріплені в законі [4].  

У Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року, затвердженою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 217-р, зазначається, 
що поширення на внутрішньому ринку небезпечної продукції та 
продукції неналежної якості стає все більш загрозливим для 
здоров’я і життя населення. Натомість система захисту прав 
споживачів у європейських країнах посідає одне із провідних місць 
у процесі формування економічної та соціальної політики. Обізнані, 
поінформовані і наділені реальними правами споживачі є двигуном 
економічних змін, їх вибір стимулює впровадження інновацій та 
розвиток економіки [5]. Отже для того, щоб не стати жертвою 
придбання неякісних товарів і послуг кожна особа має бути 
поінформованою про обсяг своїх прав, як споживача. 

Для цього пропонуємо декілька дієвих кроків, які допоможуть 
у подоланні цієї проблеми. Першим кроком для покращення 
обізнаності і поінформованості є проведення лекцій або тренінгів з 
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даної теми для всіх громадян, які будуть зацікавлені у цьому. 
Подібні заходи можна організовувати в закладах освіти: школах, 
університетах, технікумах тощо. Також потрібно враховувати те, 
що для проведення таких заходів потрібні кваліфіковані в даному 
питанні люди. У питанні освіти населення щодо прав споживачів 
вважаємо досить дієвим інструментів створення безкоштовних он-
лайн курсів. Яскравим прикладом яких є он-лайн курс «Захист прав 
споживачів: теорія та практика» на платформі Prometheus, який 
розраховано на пересічних громадян без юридичної освіти та 
спеціальних знань у сфері захисту прав споживачів. Він не містить 
спеціальної термінології та має доступні та зрозумілі пояснення. 
Під час проходження цього курсу слухачі мають нагоду задати 
питання на які відповідають на форумі курсу викладачі. 

Другим кроком, на нашу думку, є надання безоплатної 
правової допомоги. Така допомога може надаватись на базі 
університетів, які мають напрям «право». Прикладом може 
слугувати юридична клініка Pro Bono, яка існує на базі юридичного 
факультету СНУ ім. В.Даля і надає безоплатну правову допомогу 
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, пенсіонерам, 
студентам, учасникам АТО і тимчасово переміщеним особам. 
Особи, які належать до вказаних категорій можуть звертатися до 
юридичної клініки з будь-якими питаннями у сфері цивільного 
права, у тому числі із питанням про порушення своїх прав, як 
споживача. Крім того, вважаємо за доцільне, у рамках 
правопросвітницької діяльності, як одного із напрямів роботи 
юридичної клініки, виготовляти та поширювати просту та доступну 
інформацію про права споживачів у вигляді флаєрів, буклетів, 
плакатів тощо 

Третім кроком, який має бути здійснений а 
загальнонаціональному рівні, є розвиток гарячих ліній для 
споживачів. Така практика вже існує у нашій країні: Урядова 
«гаряча лінія» – механізм для взаємодії Уряду з громадянами, що 
дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які 
порушуються у зверненнях громадян, а також удосконалювати 
роботу органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки. 
Звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру 
за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку і 
надсилаються органам виконавчої влади відповідно до компетенції, 
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Секретаріату Кабінету Міністрів для вирішення порушених у них 
питань по суті, надання відповідних роз’яснень [6]. Так, як 
повідомили в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового 
контактного центру, з початку 2018 року з питань захисту прав 
споживачів від громадян надійшло понад 4 тисячі звернень. 

Завдяки подібним заходам з часом проблеми осіб щодо 
порушення їх прав споживача через те, що вони не знають їх, а тим 
більше не знають як їх захистити, зникнуть. Це звісно не є 
основним аспектом вирішення цієї проблеми, але це є дуже великим 
кроком, щодо подолання цієї проблеми на сьогоднішній день. 

Література 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради – 1996 – № 30. 
2. Закон України «Про захист прав споживача» від 12.05.1991 р. в 

редакції Закону України від 10.06.2017//ВВР, 1991, № 30, ст.380 
3. Тихомиров Ю. Курс административного права и процесса. – М.: РАН, 

1998. – 795 с. 
4. Бару Н. Личность в социалистическом государстве. Проблемы 

социальной и правовой защиты личности // Советское государсво и 
право. – 1989. - № 11. 

5. Захист прав споживачів: що робити, якщо ви купили несправний 
холодильник? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zahist-prav-spozhivachiv-sho-robiti-
yaksho-vi-kupi/. 

6. Урядовий контактний центр. Національної системи опрацювання 
звернень до органів виконавчої влади [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://ukc.gov.ua/. 



- 148 - 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Єпіфанцев В. Г., 
магістрант групи ТУсв-8-17-М1АД(1.6здс) 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» Сєвєродонецький інститут 

Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Капліна Г.А. 

В умовах сьогодення гостро стоїть питання розробки 
теоретичної основи державного впливу на інститут незалежного 
нотаріату. Необхідна розробка напрямів, форм та критеріїв 
ефективності такого впливу на основі аналізу ступеня необхідного 
державного регулювання організації і діяльності нотаріату. Тільки 
науково-обґрунтований підхід на основі системи критеріїв оцінки 
державного впливу на нотаріат сприятиме проведення ефективної 
державної політики з питань існування, функціонування і розвитку 
даного правового інституту. Не останнє місце тут займає і 
регулювання оподаткування нотаріусів, установлення плати за 
нотаріальні дії. 

Діюче у даний час законодавство про нотаріат лише в 
загальних рисах окреслює механізми ефективної взаємодії держави 
та державних правоохоронних органів з інститутом нотаріату, 
зокрема, з органами нотаріального самоуправління [1]. Принципово 
важливою є розробка системи принципів такої взаємодії, а також 
законодавчого закріплення механізмів взаємодії з конкретних 
питань правоохоронної діяльності. 

Не можна також переоцінити і важливість реформування 
організаційної структури інституту нотаріату. Як для правової 
держави континентальної правової системи, існування категорії 
державного нотаріату не має достатнього обґрунтування, при чому 
ні наукового, ні практичного. Вітчизняний нотаріат повинен 
будуватися на єдиній організаційній основі. 

Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про нотаріат», 
документи, що оформлюються державними і приватними 
нотаріусами, мають однакову юридичну силу [1]. Це свідчить про 
те, що за юридичним характером, за своєю сутністю діяльність 
приватного нотаріуса не відрізняється від діяльності державного 
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нотаріуса. Вчинення нотаріальних дій – це особливий вид 
діяльності, яка є правозастосовною, юрисдикційною за своїм 
характером, незалежно від її суб’єктивного складу. Розподіл 
нотаріусів на два види зумовлений не характером їх обов’язків, а 
особливостями внутрішньої організації та фінансового забезпечення 
нотаріальної діяльності [2, с. 152]. 

В іншому разі документи, посвідчені державним нотаріусом, 
мали б переваги відносно документів, посвідчених приватним 
нотаріусом, і в існуванні єдиного нотаріату не було б жодного 
сенсу. 

Аналогічна точка зору і у Г. Ю. Гулєвської, яка вважає, що 
необхідним перехід до єдиного нотаріату, без розподілу на 
державний та приватний, оскільки приватний нотаріат під час 
соціальних випробувань еволюційно зайняв домінуюче становище в 
загальній системі нотаріату. Враховуючи, що нотаріальна функція 
залишається публічно-правовою за своєю природою незалежно від 
форми (державної чи приватної) її здійснення (захищаючи 
суб’єктивні права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб, 
фіксуючи і посвідчуючи безспірні права осіб, нотаріат сприяє 
створенню ефективних умов для розпорядження власністю та її 
охорони, та наданню суб’єктивним правам публічної сили 
(офіційного визнання від імені держави), з одного боку, та з іншого, 
здійснює делеговану від держави функцію контролю в сфері 
цивільного обігу) слід, закріпити положення про те, що нотаріальна 
діяльність здійснюється від імені держави та не є підприємницькою 
[3, с. 155].  

Аналіз сутності нотаріальної діяльності як правової форми, її 
юридично-владного характеру, завдань та функцій нотаріату 
дозволяє робити висновок, що нотаріат приватним бути не може. 
Він завжди є органом публічним. Термін «приватний» відноситься 
не до нотаріату, а до організаційних форм діяльності нотаріуса. 
Сутність нотаріальної діяльності, що здійснюється приватним 
нотаріусом, не змінюється – вона залишається юрисдикційною [3, 
с. 152]. 

У процесі реформування потрібно розробити низку критеріїв 
для оптимального забезпечення населення нотаріальними 
послугами, у зв’язку з надмірною концентрацією надання 
нотаріальних послуг у великих містах і незабезпеченістю 
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нотаріальними послугами віддалених районів. Зазначеними 
критеріями будуть також враховуватися такі фактори, як кількість 
вчинених нотаріальних дій, навантаження на кожного нотаріуса та 
соціально-економічний стан регіону, а також порядок допуску до 
професії. 

Крім того, потрібно вдосконалити механізм оплати за 
вчинення нотаріальних дій та надання послуг нотаріусами України, 
забезпечення дотримання порядку учинення нотаріальних дій. Ці дії 
спрямовані на попередження надходження обґрунтованих скарг 
населення на неправомірні дії нотаріусів, а також на запобігання 
збільшення випадків звернення громадян чи юридичних осіб до 
суду з питань визнання вчинених нотаріальних дій недійсними з 
вини нотаріусів. 

Згідно з вимогами Закону України «Про нотаріат» [1] 
нотаріальні дії вчиняються після їх оплати та в день подачі всіх 
необхідних документів. За вчинення нотаріальних дій державні 
нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених 
чинним законодавством. Слід зазначити, що відповідно до ст. 59 
Конституції України кожен має право на правову допомогу. 
Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та 
технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та 
послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті 
отримання прибутку. 

Правова допомога надається шляхом роз’яснень з питань 
чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та 
письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів 
правочинів та інших документів, а також надання консультацій та 
послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів 
купівлі-продажу, міни нерухомого та рухомого майна. 

Надання державними нотаріусами правової допомоги 
спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на 
юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних 
інтересів. 

За надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними 
нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється 
окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним 
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управлінням юстиції в Республіці Крим, головними управліннями 
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 

У Примірному положенні про порядок надання державними 
нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не 
пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг 
технічного характеру, затвердженому наказом Мін’юстом в редакції 
від 10 серпня 2017 р. № 3/5, визначено, що оплата правової 
допомоги та послуг технічного характеру справляється в розмірах, 
які встановлюються з урахуванням фактичних витрат на 
забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян, 
підприємств, організацій та установ [4]. 

Виходячи з реалій сьогодення ми бачимо, що держава 
неспроможна утримувати за рахунок бюджету державні нотаріальні 
контори, забезпечуючи їм при цьому належний рівень матеріально-
технічного, інформаційного та методологічного забезпечення, 
достойну заробітну платню працівникам державного нотаріату. Сам 
же термін «приватний» нотаріат викликає сумніви щодо 
неупередженості приватної особи та ступеня її відмежованості від 
власних суто економічних інтересів.  

Існування державного нотаріату в Україні породжує безліч 
проблем: утримання за рахунок держави нотаріальних контор, 
виплата заробітної плати та здійснення соціальних виплат 
працівникам державних нотаріальних контор, сплата комунальних 
послуг, орендної плати, ремонту приміщень, здійснення їх 
технічного оснащення та інші. Звичайно, частина цих витрат 
компенсується державним митом, яке справляють державні 
нотаріуси. 

Податковий кодекс України передбачає оподаткування 
доходів від продажу, дарування, міни, прийняття у спадщину 
рухомого і нерухомого майна. Оскільки подвійне оподаткування 
законодавством заборонено, необхідно буде скасувати справляння 
державного мита за вчинення відповідних нотаріальних дій, а це – 
левова частка коштів, які отримувала держава у вигляді державного 
мита, що справляється державними нотаріусами. Отже, утримання 
державних нотаріальних контор можна розглядати як зайвий тягар 
для державного бюджету України . 

Роблячи такий відповідальний крок, як ліквідація державних 
нотаріальних контор, потрібно передусім подбати про соціальні 
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гарантії для певних категорій громадян. Ідеться про розмір плати за 
вчинення нотаріальних дій, адже на сьогодні приватні нотаріуси, як 
самозайняті особи, справляють плату за домовленістю сторін. 

Щоб навести лад у цьому питанні, необхідно в законі 
встановити мінімальні розміри оплати нотаріальних дій, наприклад, 
на рівні існуючих ставок державного мита, яке справляють 
державні нотаріуси; обов’язково визначити пільгові категорії 
громадян (інваліди, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, 
пенсіонери, неповнолітні). 

Впровадження тарифної сітки зі сплати нотаріальних 
правочинів на даному етапі, без реформування системи нотаріату та 
запровадження єдиного нотаріату, вимагає глобального 
переформатування цих відносин у чинному законодавстві та 
вирішення ряду питань, серед яких: внесення відповідних змін до 
Закону України «Про нотаріат» [1] та інших нормативно-правових 
актів стосовно уніфікації оплати за нотаріальне посвідчення у 
державних нотаріальних конторах та приватними 
нотаріусами;визначення показників, на яких повинен ґрунтуватися 
тариф  

Однією з пропозицій Міністерства юстиції щодо уніфікації 
системи оплати за вчинювані нотаріальні дії державними і 
приватними нотаріусами була думка стосовно можливості 
переведення державних нотаріальних контор на самофінансування. 

За даною ідеєю такий крок мав би дати можливість вирішення 
низки питань, серед яких, крім уніфікації оплати за нотаріальне 
посвідчення, є зняття тягаря фінансування державних нотаріальних 
контор з держбюджету; збільшення надходжень до держбюджету; 
можливість забезпечення відповідності організації робочого місця 
нотаріуса в державній нотаріальній конторі до робочого місця 
приватного нотаріуса.  

Проте, вказана позиція не була підтримана у зв`язку з 
неможливістю існування державних нотаріальних контор на засадах 
госпрозрахунку. 

Вбачається, що при формуванні розміру тарифу за ту чи іншу 
нотаріальну дію повинні враховуватися юридична природа 
вчинюваної нотаріальної дії та її складність; особливості 
посвідчення нотаріальної дії; час, необхідний на підготовку і 
посвідчення нотаріальної дії; витрати, пов`язані з вчиненням 
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нотаріальної дії та з самофінансуванням нотаріальної діяльності; 
ризик, який є базою для майнової відповідальності нотаріуса; 
соціальний фактор.  

До цього переліку може бути додана безліч інших показників. 
Зрозумілим є й те, що в різних регіонах країни деякі показники 
можуть суттєво відрізнятися (наприклад, витрати на оренду 
приміщення або заробітна плата секретарям та іншим працівникам). 
Але встановити для кожного регіону свій тариф – справа безглузда. 
Тому за дорученням Міністерства юстиції та за підтримки 
Української нотаріальної палати були зібрані та опрацьовані 
відповідні показники по всіх регіонах України, а також вирахувані 
середні показники, що й були прийняті в якості орієнтирів.  

Аналіз законодавства країн, нотаріати яких працюють на 
принципах латинського типу, дає можливість зробити висновок про 
принципи та методику формування тарифної політики у сфері 
нотаріальних послуг. 

Базуючись на загальних однотипних функціональних 
особливостях роботи нотаріуса при вчиненні тих чи інших дій, 
можливо дійти висновку, що майже по кожній дії нотаріусом 
встановлюється особа, перевіряється її дієздатність, правоздатність, 
повноваження, нотаріусом надаються інформаційні, технічні, 
консультативні послуги та роз’яснюється зміст вчинюваної дії, 
здійснюється технічний супровід вчинюваної дії, перевірка прав та 
фактів, наявних обтяжень, обмежень прав та інше, складаються 
проекти документів, здійснюються дії, пов`язані з реєстрацією, та 
власне нотаріальне посвідчення.  

Таким чином, при формуванні тарифної бази за основу можна 
взяти вартість того чи іншого елементу, який є складовою 
нотаріального процесу. 

Визначенню такої бази повинен передувати детальний аналіз 
та оцінка витрат та ризиків, а також особливостей посвідчення тієї 
чи іншої нотаріальної дії, що мають базуватися на вищезазначених 
показниках.  

Але в будь-якому випадку суми нотаріальних тарифів мусять 
надходити в розпорядження приватного нотаріуса і слугувати 
матеріальною гарантією реалізації в його повсякденній діяльності 
принципів незалежності, неупередженості, майнової 
відповідальності, самофінансування.  
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Запровадження нотаріальної тарифікації можливе лише після 
реформування нотаріату, впровадження єдиного нотаріату без 
поділу нотаріусів на державних і приватних.  
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юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, 
Науковий керівник: асистент кафедри правознавства Гніденко В. І. 

Актуальність теми полягає у тому, що не дивлячись на 
офіційне закріплення результатів інтелектуальної творчості у якості 
об’єктів цивільного права, багато хто ігнорує це і несерйозно 
ставиться до подібної форми власності. Доволі часто порушуються 
авторські права і це дійсно є проблемою. Виникає багато ситуацій, 
за яких люди потрапляють в скрутне становище, або є обманутими 
лише через власну необізнаність. Не всі навіть знають свої права і 
правила закріплення цих прав за собою.  

Творчістю заведено вважати цілеспрямовану людську 
інтелектуальну діяльність у науковій, технічній або художній сфері, 
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в результаті якої створюється дещо нове, що відрізняється певною 
суспільно-історичною унікальністю. Об’єктом досліджень 
інтелектуальна власність стала лише у XIII столітті. З тих часів 
дослідники почали сперечатися щодо того, які результати 
інтелектуальної діяльності можна відносити до інтелектуальної 
власності, а також про те, за якими критеріями й на які групи вони 
поділяються [1]. Над висвітленням змісту й основним теоретичних 
засад інтелектуальної діяльності працювали Базилевич В.Д., 
Дозорцев В.А., Орлюк О.П.. Сергєєв А.П. тощо. 

Багато хто звертається до суду з вимогою вирішення 
конфліктів, за яких справжній автор не завжди виграє спір, бо 
просто не має доказів своїх авторських прав. Як відомо, право 
власності не може бути встановлене на певну ідею, а воно 
встановлюється саме на результат діяльності. Ситуації бувають 
різними. Для прикладну можна розглянути одну з таких, за якої, 
наприклад, людина написала роман, у редакції відмовилися його 
друкувати, а згодом автор бачить видання свого роману під чужим 
ім’ям. Безумовно, це є порушенням авторських прав, але у будь-
якому разі потрібно вміти довести свою правоту. Як підтвердження 
може бути використаний рукопис. Та у деяких випадках виходить 
так, що людина не може підтвердити свої авторські права. 
Наприклад, авторське право на винахід, який справжній автор не 
встиг презентувати для кваліфікації, бо дехто вже зробив це раніше, 
при цьому банально викравши ідею того самого винаходу. 

Мета дослідження полягає у визначенні того, що саме можна 
називати результатами творчої діяльності, а також ставимо за 
потрібне відповісти на питання «Чи є результати творчої діяльності 
об’єктом цивільного права як складова інтелектуальної власності?». 
А також, чи вважається результат творчої діяльності об’єктом 
цивільного права, якщо об’єкт цивільного права – це всі ті блага, з 
приводу яких виникають цивільні правовідносини. 

Кожна людина має гарантоване державою право володіти, 
користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної 
та творчої діяльності. Саме це записано у частині 1 статті 41 
Конституції України. Такі свободи громадянина чітко 
охороняються і є гарантованими державою. Якщо подивитися на 
частини 1 та 2 статті 54 Конституції України, то в них описуються: 
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 
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захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних 
і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності. Також говориться про те, що кожен має 
право на результати своєї інтелектуальної та творчої діяльності і 
жоден не може використовувати чи навіть поширювати їх без його 
згоди, за винятками, які встановлені законом України [2]. Норми 
щодо здійснення творчої діяльності та права на її результат 
закріплюються у Розділі 2 Основного Закону, у Книзі 4 Главі 36 
Цивільного Кодексу України (далі – ЦК), а також в Законі України 
«Про авторське право і суміжні права». 

Згідно зі статтею 433 ЦК України до результатів творчої 
діяльності відносять: 

1) літературні та художні твори; 
2) комп’ютерні програми; 
3) бази даних; 
4) інші твори. 
Вищеперераховані твори є об’єктами авторського права, яке 

поширюється лише на кінцевий результат, аж ні як не на ідеї, 
процеси та методи здійснення чи створення. Але до авторського 
права відносяться не всі об’єкти. Якщо взяти за увагу статтю 434 
ЦК, то згідно частини 1 цієї статті неможна назвати об’єктами 
авторського права державні символи України, грошові знаки та 
емблеми, що затверджені органами державної влади; акти органів 
місцевого самоврядування та органів державної влади, а також їх 
офіційні переклади; повідомлення про новини дня. Потрібно 
розуміти, що окрім художніх та літературних творів, музики, кіно 
чи живопису до результатів творчої діяльності також відносяться 
винаходи, промислові зразки, досягнення в медицині [3]. У статті 8 
Закону України «Про авторське право та суміжні права» наведено 
інший перелік результатів творчої діяльності. 

Хибним є те, що інколи ототожнюють результати дій (робіт) з 
послугами, вважаючи, що послугою є дія, у наслідок якої 
створюється матеріальний предмет. Проте неправильною ця думка є 
саме тому, що результат дій (роботи) повинен бути самостійним 
об’єктом цивільного права. Через те, що тут в якості об’єкта можуть 
виступати як матеріальні, так і нематеріальні результати діяльності, 
розмежування послуг і результатів дій закріплюється у вигляді 
переліку в статті 117 ЦК України. За своїм характером результат 
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інтелектуальної, творчої діяльності є комплексним об’єктом. Тобто 
таким, що містити як майнові, так і немайнові права. 

На перший погляд може здаватися, нібито у Цивільному 
Кодексі України результати інтелектуальної, а конкретніше творчої 
діяльності розглядаються лише в якості нематеріальних благ. Але 
так здається лише на перший вигляд. Тому що правова природа 
об’єктів цивільного права є, безумовно, набагато складнішою. 
Взагалі особистим нематеріальним благом вважають благо, яке 
позбавлене майнового змісту, що нерозривно пов’язані із суб’єктом 
цивільного права, визнані суспільством, а у наслідок цього 
охороняються цивільним законодавством. Необхідно пам’ятати, що 
результати творчої діяльності стають об’єктами права лише в тому 
випадку. Коли отримують своє матеріальне закріплення у чомусь.  

Наприклад, якщо цим результатом діяльності є літературний 
твір, своє закріплення отримає саме рукопис, чи вже надрукована 
книга, творчість пов’язана з живописом – картина. Або іншим 
чином ці результати повинні бути виражені в об’єктивній формі, 
тобто це може бути відеозапис чи фонограма тощо. При всьому 
цьому ні в якому разі не можна порівнювати чи навіть 
ототожнювати між собою результати інтелектуальної, творчої 
діяльності та ті речі, в яких вони втілюються матеріально у якості 
об’єктів цивільного права. Для наведення наглядного прикладу 
можна розглянути ситуацію, за якої право власності на картину 
переходить до покупця. Але ж при цьому авторське право на цю 
картину залишається за художником, що її створив – автором. А 
кого взагалі можна вважати авторами? Якщо поглянути на Загальні 
положення Закону України «Про авторське право та суміжні права» 
(ст. 1 цього закону), автором може бути фізична особа, що в 
результаті своєї творчої праці створила певний твір. 

Також необхідно звертати увагу на те, які існують 
особливості легітимації результатів творчої діяльності як об’єктів 
цивільного права існують на цей час. Таким чином літературні та 
художні твори вважають інтелектуальною власність у вигляді 
результату творчої діяльності з моменту їх створення, а якщо це 
буде, наприклад, винахід чи промисловий зразок, то їх легітимність 
настає аж з моменту кваліфікації їх як результатів інтелектуальної 
праці у встановленому порядку відповідними компетентними 
органами. 
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Відповідно до Книги 4 Цивільного Кодексу України «Право 
інтелектуальної власності», а також інших законів, які регулюють 
відповідні цивільні відносини результати інтелектуальної власності, 
творчої діяльності та інші об’єкти права створюють цивільні права і 
обов’язки. 

Отже, таким чином можна дійти висновків, що положення 
про інтелектуальну власність закріплені у ст. 41 та 54 Конституції 
України, Книзі 4 Цивільного Кодексу України та Законі України 
«Про авторське право та суміжні права». До об’єктів цивільного 
права відносяться як матеріальні, так і нематеріальні блага, а 
результати інтелектуальної, творчої діяльності можуть офіційно 
бути закріплені у вигляді об’єктів цивільного права лише у випадку 
їх матеріального закріплення та легітимізації. Перелік видів 
результатів інтелектуальної, творчої діяльності офіційно закріплено 
у статті 433 Цивільного Кодексу України, а також статті 8 Закону 
України «Про авторське право та суміжні права». 
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У сучасному світі культура все більше перетворюється на 
ключовий елемент суспільного, гуманітарного розвитку. Завдяки їй 
члени суспільства мають змогу реалізувати свій творчий потенціал, 
долучитись до всього духовного й художнього багатства світової 
цивілізації, зберігати і збагачувати власну історико-культурну 
спадщину у всьому її різноманітті. 

В Преамбулі статуту ЮНЕСКО мовиться, що «…для 
підтримки людської гідності необхідне широке поширення 
культури і освіти серед всіх людей на основі справедливості, 
свободи і миру, тому на всі народи покладається в цьому 
відношенні обов’язок, який слід виконувати у взаємному 
співробітництві» [1].  

Нормативно-правовим актам, який спрямований на 
збереження культурного розмаїття у сучасному світі, є «Загальна 
декларація про культурну різноманітність», яка була прийнята 
Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2001 р. у декларації, 
зокрема, зазначається, що «…культурне розмаїття так само 
необхідне для людства, як біорізноманіття для живої природи» [2]. 
Слід зазначити, що дану Декларацію прийняли 185 держав і вона 
стала першим міжнародним нормативно-правовим актом, 
спрямованим на збереження культурного розмаїття та заохочення 
міжкультурного діалогу. 

Щорічно 21 травня в системі міжнародних днів ООН 
відзначається Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу 
та розвитку, який був проголошений через рік після прийняття 
Декларації. Метою відзначення даного дня можна вважати 
усвідомлення людьми цінності і важливість культурного розмаїття і 
вміння розвивати співробітництво між народами світу, підвищення 
глобального рівня обізнаності про важливість міжкультурного 
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діалогу, різноманітності та інтеграції, подолання у населення 
негативних стереотипів щодо культурного розмаїття, існуючого в 
них остраху, зневаги та нерозуміння представників інших культур 
[3]. 

До міжнародно-правових актів щодо збереження культурного 
розмаїття можна віднести Декларацію принципів «Побудова 
інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому 
тисячолітті», що була прийнята у 2003 році зокрема, у ній 
зазначається, що «збереження культурної спадщини є вирішальним 
компонентом ідентичності і самосвідомості окремих осіб, що 
зв’язує громаду з її минулим. Інформаційне суспільство має 
опанувати і зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь 
усіма відповідними методами, включаючи переведення у цифрову 
форму» [4]. 

Ще одним важливим базовим актом вважаємо Конвенцію 
ЮНЕСКО «Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження», прийняту в жовтні 2005 р., яка вказує на те, що 
«культурне розмаїття виявляється не тільки через застосування 
різноманітних заходів, за допомогою яких культурна спадщина 
людства виражається, розширяється й передається завдяки 
розмаїттю форм культурного самовираження, а й через різні види 
художньої творчості, виробництва, поширення, розподілу та 
споживання продуктів культурного самовираження, незалежно від 
засобів і технологій, які використовуються» [5]. Загальна декларація 
ЮНЕСКО про культурне різноманіття – прекрасний інструмент 
діалогу та розвитку, яка гарантує стійкість розмаїття культур і 
продовження конструктивної і плідної співпраці між країнами. 

Співпраця у сфері культури між Україною та ЄС відбувається 
в рамках Угоди про асоціацію та передбачає тісніше 
співробітництво задля покращення взаєморозуміння та розширення 
культурних обмінів, а також мобільності об’єктів мистецтва та 
митців. З метою виконання зазначених положень у 2017 році 
українська Сторона продовжує активну участь у Програмі ЄС 
«Креативна Європа». 

«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, 
спрямована на підтримку культурного, креативного та 
аудіовізуального секторів. У рамках цієї програми є ряд 
європейських проектів, що дають можливість подорожувати, 
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охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними навичками 
та вдосконалюватися у сфері культури та медіа. 

У 2017 році Національним бюро програми ЄС «Креативна 
Європа» в Україні за підтримки Мін-культури проведено близько 70 
заходів; розроблено проект веб-ресурсу бази даних українських 
культурних і креативних індустрій; проведена робота щодо 
налагодження співпраці з партнерами в Україні. Успіхом у 2017 
році є те, що чотири українські організації стали партнерами 
проектів європейського співробітництва, відібраними для надання 
підтримки в рамках програми «Креативна Європа» [6]. 

Україна приєдналася до «Креативної Європи» 19 листопада 
2015 року, підписавши відповідну угоду. Але поки що участь нашої 
країни в програмі обмежена. Ми є повноправними учасниками 
підпрограми «Культура» (нам доступні всі чотири її напрямки) та 
обмеженими учасниками підпрограми «Медіа»: наразі нам доступні 
тільки 4 з 14 її напрямків (тренінги, фестивалі, кінограмотність і 
доступ до ринків). Згідно з угодою про Асоціацію з ЄС ми маємо 
гармонізувати своє законодавство з європейським. Тому 
повноправна участь у підпрограмі «Медіа» стане можливою для 
України після гармонізації законодавства в аудіовізуальній сфері – 
тобто після ухвалення закону «Про аудіовізуальні послуги» [7]. 
Даний законопроект був внесений до Верховної ради України 
14.12.2017 р. та має назву «Про внесення змін до Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення» під реєстраційним номером 
№ 7397. Він передбачає викласти закон «Про телебачення і 
радіомовлення» в новій редакції, як закон «Про аудіовізуальні 
медіа-сервіси». Поки що тексту законопроекту знаходиться на 
опрацюванні в комітеті (з 18.12.2017 р.) 

З метою виконання положень Угоди про асоціацію щодо 
розвитку культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної та 
історичної спадщини: 

 Розроблено та внесено на розгляд Президента України 
проект Закону України «Про приєднання України до Другого 
протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у 
разі збройного конфлікту 1954 року»; 

 Затверджено Концепцію впровадження електронного обліку 
і презентації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей 
(наказ Мінкультури від 07.11.2017 № 1161); 
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 Підготовлено та 18.12.2017 надіслано Комітету всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО для попереднього розгляду План управління 
об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

 Започатковано Премію за збереження та охорону 
нематеріальної культурної спадщини (у 2017 р.); 

 Відповідно до положень Конвенції про охорону 
нематеріальної культурної спадщини, розроблено та затверджено 
Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної 
культурної спадщини України. 

 13.12.2017 в рамках 11-ї сесії Міжурядового комітету з 
охорони та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 
члени комітету обрали проект, представлений Україною – «Business 
of Plays: Transforming the Theatre Industry» для фінансування 
Міжнародним фондом культурного розмаїття (IFCD) Конвенції 
ЮНЕСКО про захист та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження 2005 року. [6]. 

У червні 2018 р. Верховна Рада України підтримала за основу 
та в цілому проект закону № 6738 про внесення змін до ЗУ «Про 
культуру», щодо визначення поняття «креативні індустрії». 
Введення в нормативний обіг терміну «креативні індустрії» 
дозволить чітко ідентифікувати ті види діяльності, які створюють 
творчі послуги та продукт, потребують належних форм державної 
підтримки для забезпечення їх органічного розвитку, і підпадають 
під дію Програми ЄС «Креативна Європа» 2014 - 2020, до якої в 
2016 році приєдналася Україна, а також Конвенції ЮНЕСКО про 
охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 
2005 року, зобов'язання щодо якої встановлено в статтях 439 - 440 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 

Відтак, законодавче визначення терміну «креативні індустрії» 
дозволить розпочати нормотворчу роботу в сфері стимулювання 
комерціалізації інноваційної творчої діяльності, що базується на 
розмаїтті форм культурного самовираження, індивідуальній 
творчості, навичках і таланті, і мають високий потенціал до 
генерування доданої вартості та створення нових робочих місць [8]. 

Отже кожен народ – це своєрідний образ, що створений 
тільки йому притаманними фарбами. Лише зберігаючи національну 
самобутність і неповторність, можна зробити гідний внесок у 
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загальну скарбницю світової культури. У цьому розумінні 
етнографічні особливості народу України є важливою складовою 
цієї скарбниці. Як я вже зазначила, культурне розмаїття виявляється 
не тільки через застосування різноманітних заходів, за допомогою 
яких культурна спадщина людства розширяється й передається 
завдяки розмаїттю форм культурного самовираження, а й через 
різни види художньої творчості, розподілу та споживання продуктів 
культурного самовираження. Так як Україна 19 листопада 2015 
року приєдналась до «Креативної Європи», сподіваюсь участь 
нашої країни в програмі не буде обмежена, адже наше 
законодавство, згідно з угодою про Асоціацію з ЄС, має 
гармонізувати з європейським.  

Література 

1. Статут Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014  

2. Загальна декларація ЮНЕСКО про культурну різноманітність від 
2.11.2001 р. – [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.s
html 

3. Стаття «Розмаїття культур – наше багатство» [Електронний ресурс] - 
Режим доступу до ресурсу: http://cls.ks.ua/chitacham/virtualni-vistavki-
ibv/rozma%D1%97ttya-kultur-nashe-bagatstvo  

4. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - 
глобальне завдання у новому тисячолітті» [Електронний ресурс] - 
Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57 

5. Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм 
культурного самовираження / [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/952_008 

6. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським союзом у 2017 році. [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-
files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-
evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf  

7. Що таке «Креативна Європа» та до чого тут закон про аудіовізуальні 
послуги? Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 
https://detector.media/production/article/130289/2017-09-25-shcho-take-
kreativna-evropa-ta-do-chogo-tut-zakon-pro-audiovizualni-poslugi/ 



- 164 - 

8.  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» 
щодо визначення поняття «креативні індустрії» // Відомості Верховної 
Ради (ВВР). – 2018. – № 34 – ст.257 

ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА 
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА 

Кузьменко Максим, 
студент 3 курсу групи ПР-164д 

 юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Капліна Г.А., 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства 
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Україна як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі 
побудови нового інформаційного суспільства. Суспільства, однією з 
ознак якого є переведення максимальної кількості комунікацій 
звичайної життєдіяльності людини в електронну, інформаційну, 
форму. З урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку 
України, основними стратегічними цілями розвитку 
інформаційного суспільства повинно бути визначено: забезпечення 
комп’ютерної та інформаційної грамотності громадян, прискорення 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 
державне управління, охорону здоров’я, культуру, освіту, науку, 
забезпечення відкритості інформації про діяльність державних 
органів та органів місцевого самоврядування, підвищення якості та 
доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх 
надання, розвиток національної інформаційної інфраструктури та її 
інтеграція до світової інфраструктури, захист інформаційних прав 
громадян та організацій, захист персональних даних, розвиток 
електронної економіки. 

Однією з таких сфер є судочинство. Як зазначає С.П. Капіца, 
ми зіткнулися з дуже складним моментом розвитку людства в 
цілому, так як темпи розвитку техніки сьогодні є дуже високим, а 
наша здатність це все осмислити і розумно в цьому технічному та 
інформаційному середовищі жити відстає [1]. 
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Враховуючи наведені стратегічні цілі, надзвичайно 
актуальним є питання інформатизації судової системи, тобто 
втілення у реальність проекту «Електронний суд» тому що без 
впровадження автоматизації процесів в суді неможливий 
подальший розвиток системи правосуддя. Інформатизація судової 
системи дозволяє забезпечити удосконалення діяльності суду 
шляхом підвищення якості надаваних послуг для того, щоб держава 
могла гарантувати належний доступ українських громадян до 
правосуддя, і як наслідок, задоволеність та зростання довіри до 
суду.  

Метою дослідження: розкрити сутність та зміст 
Електронного правосуддя, оцінити певні проблеми та перспективи 
впровадження проекту Електронний суд в системі судочинства 
України.  

Питанням електронного судочинства як окремого напрямку 
електронного урядування останнім часом приділяють увагу все 
більше вітчизняних дослідників. Серед них А.Ю.Каламайко, 
М.Б. Кравчик, Н.І. Логінова, М.В. Бондаренко, В.В. Білоус, 
О.С.Фонова, І.В.Булгакова, І.О.Боголюбський та інші [2].  

Світовій практиці відомі і в деяких країнах вже добре 
апробовані системи електронного правосуддя. Такими прикладами, 
зокрема, є працююча в Сінгапурі Система електронної подачі 
документів (Electronic Filing System), котра вже з 2000 р. є 
обов’язковою при подачі документів у цивільних справах. Система 
«Електронний суд» діє також у США, Австралії, Швейцарії, та 
багатьох інших країнах у спосіб, що забезпечує функціонування 
моделей судового процесу, котрі дають можливість здійснювати 
судовий розгляд без вчинення зайвих фізичних транзакцій. Тому, 
Українська держава намагається не відставати від технічного 
прогресу та від світових лідерів у запровадженні електронного 
судочинства [3, ст.10-11]. 

Першим кроком тому є прийняття Закону України № 2147 -
VIII від 03.10.2017 р. «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів», приніс нашої судової системі багато 
важливих та прогресивних нововведень, одне із яких є робота так 
званого електронного суду. Законом № 2147 -VIII передбачено 
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створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи (далі – ЄСІТС). Наказом Державної судової адміністрації 
України (далі – ДСА) від 22.12.2017 № 1126 затверджено План 
заходів щодо реалізації ДСА Закону № 2147 –VIII . Так, ДСА 
планує до 28.02.2018 р. розробити проект положення про ЄСІТС, 
провести консультації з Радою суддів України та подати його на 
затвердження до Вищої ради правосуддя. 

За прогнозами ДСА, ЄСІТС має запрацювати у січні 2019 р. 
Отже, цього року ми ще не зможемо співпрацювати з судами 
онлайн. При цьому Закон № 2147–VIII рекомендує ДСА 
забезпечити створення та належне функціонування ЄСІТС до 
31 грудня 2018 р. Також, відповідно до норм Закону, ДСА має 
опублікувати оголошення про створення та забезпечення 
функціонування ЄСІТС, яка розпочне роботу через 90 днів після 
цього. Тобто ми десь за три місяці будемо знати дату початку 
роботи ЄСІТС [4].  

Слід зазначити, що сам проект «Електронний суд» повністю 
не діє, але він буз запущений у пілотному режимі. Система 
запустилася в судах Києва, Одеси, Вінниці і навіть в Донецькому 
апеляційному адміністративному суді, який наразі діє в 
Краматорську.  

Сама система «Електронний суд», безумовно, є позитивною 
зміною в національному судочинстві. Головним її нововведенням є 
перехід до ведення судових справ в електронній формі, що має 
суттєво прискорити процес правосуддя. Важливою новелою, яка 
сприяє формуванню самостійної процесуальної форми розгляду і 
вирішення справ, є оцифрування суб’єктів процесу, адвокати, 
нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, 
державні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти 
господарювання державного та комунального секторів економіки у 
обов’язковому порядку повинні зареєструвати у системі офіційні 
електронні адреси. Інші особи реєструють свої офіційні електронні 
адреси у добровільному порядку. Вказані особи можуть подавати 
процесуальні та інші документи, вчиняти процесуальні дії в 
електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням 
власного електронного цифрового підпису. 
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Віднині закріплено електронну форму розгляду справи, яка 
має відмінності порівняно з режимом відеоконференції. 
Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі мають 
бути переведені в електронну форму, матеріали справ будуть 
зберігатися в електронному вигляді. Це нововведення загалом 
позитивно сприймається правниками, які очікують від реалізації 
цих положень зрушень у напрямку спрощення доступу до справи 
учасників, скорочення часових, фінансових та організаційних 
витрат, пов’язаних з пересилкою матеріалів з одного суду до іншого 
та ознайомленням з ними учасників.  

Подавати до суду документи в електронній формі з 
використанням власного електронного цифрового підпису буде 
більш вигідно й фінансово, оскільки при поданні процесуальних 
документів, зокрема позовної заяви ставка судового збору буде 
менша, ніж при поданні такого ж позову у паперовому вигляді. При 
використанні електронної форми судочинства судовий збір 
сплачуватиметься виключно за допомогою Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи та з використанням 
платіжних систем через мережу Інтернет. 

Ще однією новелою, яка забезпечує перехід до інтегрованої 
електронної процесуальної форми, є запровадження поняття 
електронних доказів. Такими визнається інформація в електронній 
(цифровій) формі, що містить дані про обставини, які мають 
значення для справи, зокрема електронні документи (у т. ч. текстові 
файли, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та 
звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та 
голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в 
електронній формі. Вони можуть зберігатися, зокрема, на 
портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах 
тощо), серверах, у системах резервного копіювання, інших місцях 
збереження даних в електронній формі (у т. ч. у мережі Інтернет). 
Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, 
засвідченій електронним цифровим підписом. У зв’язку з цим 
скасовуються невиправдані обмеження у використанні засобів 
доказування.  

Процесуальні кодекси містять також нововведення стосовно 
оформлення і видачі виконавчих документів: вони викладаються в 
електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-
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телекомунікаційної системи і підписуються електронним цифровим 
підписом судді. Протягом 5 днів після набрання судовим рішенням 
законної сили виконавчий документ вноситься до Єдиного 
державного реєстру виконавчих документів, а його копія 
надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу або 
рекомендованим чи цінним листом.  

Очевидно, що розширення можливостей здійснення 
судочинства із застосуванням інформаційних технологій, зокрема 
вчинення усіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку 
з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки можна 
визнати виправданим рішенням, що створить умови для 
наближення українського судочинства до загальносвітових 
тенденцій удосконалення процесуальної форми відправлення 
правосуддя [5]. 

Незважаючи на те, що система працює в тестовому режимі, їй 
вже пророкують непогане майбутнє, а юристи цілком і повністю 
схвалюють цю ініціативу. Щоправда, все ж таки є моменти, які 
потрібно доопрацювати.  

Незважаючи на загальну позитивну спрямованість нової 
системи, її нормативне регулювання потребує вдосконалення, як 
мінімум, в плані введення процесуальних наслідків для учасників 
судового процесу, які ухиляються від реєстрації в системі. У 
нинішніх умовах недобросовісні учасники можуть фактично 
безкарно стверджувати про неможливість ознайомиться з тими чи 
іншими матеріалами судової справи в силу проблем з реєстрацією в 
системі і продовжувати будувати на цій підставі процесуальні 
диверсії. Аналогічна ситуація може скластися і з затягуванням 
термінів розгляду справ у зв’язку із запізнілим отриманням судових 
рішень і подальшим відновленням термінів на апеляційне 
(касаційне) оскарження, – говорить про складнощі Юрій Мосунов, 
юрист ЮФ Evris. Також він додає, що на початку всі зіткнуться з 
неминучими труднощами, які виникнуть в процесі впровадження 
системи, тому що на цьому етапі помилки в її роботі просто 
неминучі. А в окремих випадках недоліки системи можуть істотно 
вплинути на результат судового розгляду. 

Ганна Поліщук, юрист Eterna Law, навпаки, зазначає, що 
система електронного суду позбавить недобросовісних учасників 
можливості затягувати процес, щоправда, тому що нововведення 
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почало працювати тільки 4 червня, говорити про його ефективність 
поки що зарано, вважає юрист.  

Система «Електронного суду» дозволить учасникам судового 
процесу оперативно подавати процесуальні документи до суду, 
обмінюватися такими документами з іншими учасниками процесу, 
отримувати в будь-який час доступ до матеріалів справи, а також 
сприятиме економії часу і коштів на поштові відправлення. Крім 
цього, впровадження електронного суду позбавить можливості 
недобросовісних учасників затягувати судовий процес», – говорить 
Поліщук [5]. 

Юрист Олександр Роздорожний також зазначає, що робити 
будь-які глобальні висновки передчасно. Але він все ж упевнений, 
що система полегшить підготовку до судового процесу. 

ЄСІТС і підсистема «Електронний суд» повинні полегшити 
підготовку до судового процесу і його безпосереднього проведення, 
але, поки ЄСІТС не запрацює в повному обсязі, робити висновки 
про доцільність такої системи в цілому, виходячи з пілотної 
підсистеми «Електронний суд», на мою думку, передчасно», – 
зазначив Роздорожний. 

В цілому ж, до ЄСІТС ставляться позитивно і чекають її 
подальшого розвитку. Ольга Шенк, старший юрист CMS Cameron 
McKenna Nabarro Olswang, розповіла, що ЄСІТС повинна скоротити 
тривалість судового розгляду і процедури оскарження судових 
рішень завдяки відправці учасникам справи в електронному вигляді 
різних процесуальних документів. 

«І, хоча цей пілотний проект щодо впровадження повноцінної 
системи ЄСІТС знаходиться на досить ранній стадії, юридична 
спільнота схвально ставиться до концепції «Електронного суду» і з 
нетерпінням чекає початку повноцінної роботи ЄСІТС», – 
підсумувала Ольга Шенк [6] 

У той же час, у ході впровадження електронного судочинства 
очікуються ускладнення, характерні для українських реалій, серед 
яких, на наш погляд, варто виокремити такі:  

1) суттєве економічне, соціальне, культурне розшарування 
суспільства, що має нерівний доступ до сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій. На першому етапі подолання цієї 
перешкоди, як уявляється, можливе шляхом здійснення 
просвітницької роботи та популяризації діяльності Центрів надання 
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безоплатної правової допомоги. Крім того, неможливість 
скористатися електронною формою провадження через 
матеріальний стан потягне за собою й підвищений відсоток сплати 
судового збору, адже для громадян, які подаватимуть до суду 
аналогічні документи в електронній формі, буде застосовуватися 
коефіцієнт 0,8 для зниження розміру ставки судового збору. Таке 
положення порушує один з основних конституційних принципів — 
принцип рівності усіх громадян перед законом, гарантований ст. 24 
Конституції України; 

2) поширення інформаційної злочинності. Цей аспект 
ускладнення впровадження інформаційних технологій у будь-яку 
сферу, в т. ч. у діяльність судової гілки влади, має транскордонний 
характер, і зусилля можуть стати ефективними тільки за умови 
активізації участі України у заходах з реалізації Конвенції про 
кіберзлочинність, співпраці з такими міжнародними інституціями, 
як Інтерпол та Європол; 

3) недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення. 
Запровадження електронного судочинства (розгляду судових справ 
за матеріалами в електронній формі) передбачає обов’язкове 
сканування всіх судових справ (матеріалів), що надходять до суду 
(нових матеріалів), а також усіх матеріалів судових справ, що 
знаходяться на розгляді в суді (поточних судових справ), 
включаючи справи, провадження по яких зупинено, для подальшого 
їх експортування в автоматизовану систему документообігу суду. 
Водночас зазначені методи запровадження електронного суду 
не повинні стати додатковою перешкодою для здійснення 
ефективного судочинства у зв’язку з, насамперед, 
неукомплектованістю судів суддями, відсутністю достатнього 
методичного забезпечення, необхідністю залучення додаткового 
кадрового потенціалу із обов’язковим навчанням відповідальних 
працівників, матеріальних ресурсів (сучасних скануючих 
електронних пристроїв). Отже, вказане питання потребує 
додаткового вирішення; 

4) значна фінансова витратність проекту. Природно, що 
повноцінне функціонування в Україні електронного суду потребує 
чималих фінансових ресурсів. При цьому на теперішній час 
економіка нашої країни переживає не кращі часи, прикладом чого є 
внесений Кабінетом міністрів України на розгляд законодавчого 



- 171 - 

органу проект закону про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», яким пропонується скасувати 
підвищення суддівської винагороди суддям першої, апеляційної 
інстанцій та вищих спеціалізованих судів. Як зазначено у 
пояснювальній записці до цього законопроекту, його метою є 
ефективне та економне витрачання коштів державного бюджету, а 
його реалізація дозволить заощадити кошти та спрямувати їх на 
вирішення питань соціального захисту, розвитку регіонів та 
зміцнення обороноздатності країни. При викладених обставинах 
постає цілком логічне питання, чи доцільно на сучасному етапі 
розвитку економіки країни повноцінно запроваджувати електронне 
судочинство в Україні. Однак то є питання для подальших дискусій. 

Також слід сказати, що юридична спільнота схвально 
ставиться до концепції електронного суду, і з нетерпінням чекає 
початку повноцінної роботи ЄСІТС.  

Але ж практика та відгуки судів, в яких електронний суд 
працював в пілотному режимі виявили значні недоліки в ЄСІТС з 
моменту запуску електронного суду. Наприклад Деснянський 
районний суд Києва зіткнувся з рядом таких проблем, а саме: 

▪ при надходженні до суду документів неможливо 
ідентифікувати електронний цифровий підпис фізичної або 
юридичної особи, який повинен відповідати акредитованим 
центрам сертифікації ключів; 

▪ неможливо також ідентифікувати електронні адреси сторін 
для впевненості у тому, що кореспонденція суду дійде саме до 
адресата, а не до іншої особи, а також неможливо впевнитись, що 
вказані особи (фізичні, юридичні) дійсно існують, а не вигадані 
позивачем; 

▪ незрозуміло, яким чином можна перевірити наявність або 
відсутність у суді аналогічних справ з тими ж сторонами з тих 
самих підстав; 

▪ при надходженні електронних документів виникають 
трудності щодо перевірки сплати судового збору, оскільки 
відомості щодо надходження коштів до казначейства у програмі 
«Д3» відсутні або надаються пізніше; 

▪ незрозуміло, яким чином суд повинен ознайомлювати 
учасників процесу з матеріалами електронної справи при 
надходженні таких заяв; 
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▪ неясно, яким чином відбувається долучення до матеріалів 
електронної справи документів, які надійшли у паперовому вигляді 
під час судового засідання, якщо сканування цих документів можна 
зробити лише після судового засідання. Після сканування 
паперових документів до електронної справи незрозуміло, де їх 
зберігати. Можливо, слід повертати їх стороні, яка долучила ці 
документи? 

▪ куди і яким чином після проведення судового засідання слід 
долучати протоколи с/з та звукозапис? 

▪ відомо, що деякі суди при скануванні документів зіткнулись 
з проблемою технічного характеру: при скануванні більш ніж 300 
аркушів база «не тягне» такі документи (не зберігає їх); 

▪ яким чином проводиться опис документів? 
▪ яким чином при перевірці оригінальних документів суд 

повинен поставити на електронному документі відмітку про те, що 
він відповідає оригіналу? 

▪ виникає питання щодо справжності сканованих документів, 
оскільки сканкопію можна підробити. Яким чином це можна 
перевірити? 

▪ яким чином матеріали електронної справи повинні бути у 
судді при проведенні судового засідання у залі суду? 

▪ яким чином і яка особа в апараті суду має право на 
відхилення заяв, що надійшли з кабінету електронного суду? 

— На даний час система «Електронний суд» є для суду 
незручною [7]. 

Отже, за результатами проведеного дослідження, можна 
зробити певний висновок, Використання сучасних технологій та 
інформатизація судової системи забезпечує вдосконалення судових 
процедур і підвищує якість надання послуг судами, і як наслідок, 
підвищує рівень рівня довіри до судів. Але при цьому не слід 
забувати, що для належного функціонування системи «Електронний 
суд» необхідна не тільки розробка відповідного програмного 
забезпечення, а й покращення матеріально-технічної бази судів і 
наявність високих користувацьких навичок у працівників апаратів 
суду та суддів. Необхідно зазначити, що плюси функціонування 
системи «Електронного суду» очевидні, це дотримання 
процесуальних строків, зниження часових і грошових витрат сторін 
по доставці документів до суду, підвищення зручності і швидкості 
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обробки документів, але ж виявлені і «слабкі сторони» 
реформування процесуального законодавства на виконання 
програми впровадження електронного правосуддя в Україні, які 
треба у процесі впровадження проекту ЄСІТС доопрацювати та 
вдосконалити і які потім допоможуть уникнути додаткових 
ускладнень та сприятимуть ефективності судової реформи. 
Водночас очевидно, що електронне судочинство як процесуальна 
форма має очевидні переваги та є перспективним напрямом 
удосконалення системи правосуддя та судової влади в Україні. 
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«СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 301»:  
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Ліксіна Наталія, 
 магістрантка групи ПР-174дм, 
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Творчість завжди була невід’ємною складовою розвитку 
людини. Завдяки творчим ідеям науковців, письменників, митців та 
інших творчих особистостей життя багатьох поколінь людей 
ставало і надалі стає зручнішим, дещо легшим, цікавішим. За 
допомогою творчості видатні митці передавали і надалі передають 
наступним поколінням пам’ять про минулі досягнення та поразки, 
які відображені та назавжди закріплені в їх творах. Однак стрімкий 
та невпинний розвиток інформаційних технологій, зокрема 
глобальної інформаційної мережі Інтернет, зумовив зростання 
кількості правопорушень у сфері інтелектуальної власності. 

Як наслідок, на теренах нашої держави вже досить тривалий 
час систематично порушуються авторське право та суміжні права на 
об’єкти інтелектуальної власності. Відсутність належного 
правового регулювання у сфері охорони та захисту таких прав 
створюють суттєві труднощі для належного захисту прав та 
законних інтересів суб’єктів авторського права та (або) суміжних 
прав, що спричинило потрапляння України до списку країн 
пріоритетного нагляду «Спеціальної доповіді 301» та настання 
несприятливих юридичних наслідків у виді скасування безмитного 
експорту до США української продукції за 155 товарними 
позиціями. 

Метою даного дослідження є виявлення та розгляд проблем 
захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет, 
пошук дієвих механізмів їх вирішення через посилення 
законодавчого захисту авторського права та суміжних прав у 
рамках «Спеціальної доповіді 301». 

На сьогоднішній день досить актуальною є проблема 
посилення захисту авторського права та суміжних прав у мережі 
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Інтернет, що дозволить Україні відновити можливість безмитного 
експорту до США за 155 товарними позиціями. Дослідженням 
питання захисту авторського права та суміжних прав займалися такі 
вчені, як Ю. В. Гродецький, О. Ф. Скакун, Я. О. Шашенков, 
В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко, О. А. Підопригора, 
О. О. Підопригора, О. С. Кочина, М. Г. Мельник, О. М. Мельник та 
інші. Однак дослідженням питання посилення захисту авторського 
права та суміжних прав у рамках «Спеціальної доповіді 301» 
займалися лише О. Яцюк [1], О. Омельченко [2] та Є. Ангел [3]. 

Через значні порушення авторського права та суміжних прав, 
у тому числі в мережі Інтернет, та не дивлячись на наявність 
певного прогресу в правовому регулюванні відповідальності за 
порушення права інтелектуальної власності, Україна потрапила до 
другої категорії «Спеціальної доповіді 301» – «Країни 
пріоритетного нагляду» (Priority Watch List). «Спеціальна доповідь 
301» (далі – Доповідь) щорічно готується Офісом торговельного 
представника США (USTR) за підсумками огляду стану охорони і 
захисту прав інтелектуальної власності в торговельних партнерів 
США по всьому світу. За підсумками огляду стану охорони і 
захисту прав інтелектуальної власності торговельні партнери США 
поділяються на три категорії: 1) «Країни нагляду» (Watch List), 
2) «Країни пріоритетного нагляду» (Priority Watch List) та 
3) «Пріоритетні іноземні країни» (Priority Foreign Country). У 
залежності від категорії такі країни мають ті чи інші преференції, 
передбачені Генеральною системою преференцій (далі – система 
GSP). 

Система GSP заснована в 1976 році. Головне її призначення – 
сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються. 
Система GSP надає 127 таким країнам право на пільговий 
безмитний експорт на територію США близько 5 000 видів товарів. 
Критерії, за якими США дозволяють безмитну торгівлю, 
стосуються не лише економіки, а й сфери інтелектуальної власності. 

Із метою посилення захисту прав інтелектуальної власності, в 
першу чергу американських правовласників, у різних країнах світу 
Офіс торговельного представництва США з 1989 року щорічно 
здійснює перегляд «Спеціальної доповіді 301». Так, за результатами 
даної Доповіді протягом 2008-2011 рр. Україна належала до першої 
категорії – «Країни нагляду». Однак у 2012 році статус нашої 
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держави погіршився – і вона стала належати до другої категорії – 
«Країни пріоритетного нагляду» (Priority Watch List), а в 2013 році – 
взагалі до третьої категорії – «Пріоритетні іноземні країни» (Priority 
Foreign Country). 

Але через складну політичну ситуацію, що склалася в Україні 
в 2014 році та триває й до тепер, за результатами Доповіді нашу 
країни віднесли знову до другої категорії. На думку Офісу 
торгівельного представництва США, до другої категорії належать 
країни, які мають значні недоліки в сфері прав інтелектуальної 
власності та потребують підвищеної уваги з боку Офісу 
торгівельного представництва США. 

 Однак лише 26 квітня 2018 року на Україну було накладено 
санкції, які полягають у скасуванні безмитного експорту до США 
української продукції за 155 товарними позиціями. Раніше нашій 
державі вдавалося уникнути подібних санкцій через поточну 
політичну ситуацію, допоки 22 грудня 2017 року Вашингтон не 
ухвалив компромісне рішення – відкласти прийняте стосовно 
України рішення про часткове призупинення преференцій у рамках 
GSP на 120 днів. Проте дедлайн сплинув, а Верховна Рада України 
своєчасно не прийняла необхідні закони, які б змогли вирішити 
питання стосовно боротьби з непрозорою діяльністю організацій 
колективного управління майновими правами у сфері авторського 
права і суміжних прав та посилити захист прав інтелектуальної 
власності, зокрема в мережі Інтернет, через що була позбавлена 
преференцій.  

Задля скасування цих санкцій від уряду нашої держави 
вимагалося прийняття таких законів: Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 
питань авторського права і суміжних прав», розроблений відповідно 
до Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та 
Європейським союзом (мається на увазі Угода про асоціацією між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони), та Закону України «Про 
колективне управління майновими авторськими та суміжними 
правами», який би врегулював питання стосовно прозорості 
діяльності організацій колективного управління майновими 
правами у сфері авторського права і суміжних прав. 
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Однак проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського 
права і суміжних прав», розроблений Кабінетом Міністрів України 
поки що знаходить на доопрацюванні в Комітет Верховної Ради 
України з питань науки і освіти, а проект Закону «Про колективне 
управління майновими авторськими та суміжними правами», 
розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України та поданий до Верховної ради України ще 17 серпня 2017 
року, став Законом України «Про ефективне управління майновими 
правами правовласників у сфері авторського і (або) суміжних прав» 
і був прийнятий лише 15 травня 2018 року. Цей Закон № 2415-VIII 
визначає правові та організаційні засади колективного управління 
майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав в Україні [4]. 

Проект Закону № 7539 від 01.02.2018 р. «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань 
авторського права і суміжних прав» (Законопроект № 7539), 
розроблений у відповідності з вимогами Угоди від 27.06.2014 р. про 
асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, та містить низку положень, 
які у разі прийняття такого закону дозволять посилити охорону та 
захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського права та 
суміжних прав у мережі Інтернет [5]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, Задля скасування 
санкцій, накладених на нашу державу Офісом торговельного 
представництва США, Верховній Раді України необхідно прийняти 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних 
прав», яким вирішить деякі проблеми боротьби з порушенням 
авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет та надасть 
Україні можливість відновити безмитний експорт до США 
української продукції за 155 товарними позиціями. 
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ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ У РІШЕННЯХ ЄСПЛ 

Лузанов Святослав, 
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юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, 
Науковий керівник: д.ю.н., професор Андріїв В. М. 

В умовах інформаційного суспільства добробут кожної 
людини залежить від знання, що здобувається завдяки 
безперешкодному доступу до інформації. Для участі фізичної особи 
в соціальному житті є важливим її інформованість про ті процеси, 
які відбуваються. При цьому рівень та якість інформованості є 
основою для прийняття фізичною особою того чи іншого рішення, 
тобто фактично виступає стимулом певної людської поведінки. 
Відповідно реалізація права людини на інформацію, забезпечення 
вільного доступу до інформації, що має суспільне значення, 
інформаційна відкритість органів влади є важливими умовами та 
критеріями функціонування правової, демократичної держави.  

У даному аспекті право на інформацію – одне з найбільш 
важливих прав людини. Право на інформацію, – це надана 
можливість щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 
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використання, поширення, охорони, захисту інформації, яку 
громадянин реалізує у межах публічно-правових відносин за 
участю органів державної влади  

Відповідно до ст. 19 Загальної декларації прав людини 
(прийнятою і проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 
10.12.48) «Кожна людина має право на свободу переконань і на 
вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і 
поширювати інформацію та ідеї будь-яким способом і незалежно 
від державних кордонів» [1].  

Аналогічно, п.1 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (Рим, 04.11.50, ратифіковано Законом 
України від 17.07.97) декларує, що «кожен має право на свободу 
вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися 
своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без 
втручання органів державної влади і незалежно без кордонів». І 
далі: «здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з 
обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким 
формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені 
законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання 
злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації 
або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної 
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є 
необхідними у демократичному суспільстві» [2]. 

Право на доступ до інформації є конституційним правом 
людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції 
України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб на свій вибір [3]. 

У 1987 році Європейський суд розглянув справу Leander v. 
Sweden. За обставинами цієї справи пану Торстену Леандеру було 
відмовлено у доступі до відомостей про нього, що містилися у 
засекреченому поліцейському реєстрі. Розглядаючи цю ситуацію 
через призму «свободи одержувати інформацію та ідеї», ЄСПЛ 
дійшов висновку, що порушення статті 10 не було. Суд зазначив: 
«…Право на свободу отримувати інформацію головним чином 
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забороняє Уряду обмежувати особу в отриманні інформації, яку 
інші хочуть або можуть хотіти передати їй. Стаття 10, у ситуації, 
описаній у цій справі, не надає особі права доступу до реєстру 
інформації про його особисті характеристики, а так само не 
покладає на Уряд обов’язок надавати таку інформацію особі» [4]. 

Отже, Європейський суд з прав людини вперше порушив 
питання про те, чи охоплює стаття 10 Конвенції питання про доступ 
до адміністративної інформації, і відповів на це питання 
запереченням. 

У 2006 році, коли ЄСПЛ розглянув справу Sdruženi Jihočeské 
Matky v. Czech Republic. Ця справа стосувалася відмови у наданні 
громадській екологічній організації документів і планів атомної 
електростанції в місті Темелін. У рішенні Європейський суд 
зазначив: «У цій справі заявник попросив дозволу ознайомитися з 
адміністративними документами, які були у розпорядженні органів 
влади, і до яких громадяни могли мати доступ на умовах, 
передбачених статтею 133 Постанови про будівництво, яку оспорює 
заявник. За цих умов Суд визнає, що відхилення зазначеного запиту 
становило втручання у право заявника отримувати інформацію». 

Разом з тим, рішення містило і таке твердження: «Суд також 
приходить до висновку, що із Конвенції складно вивести загальне 
право доступу до адміністративних даних і документів» [5]. 

Отже, хоча і з застереженнями, але Європейський суд у цій 
справі прямо визнав, що відмова надати інформацію на запит з боку 
державних органів була формою втручання у право на свободу 
одержувати інформацію, і тому цей випадок повинен розглядатися 
на предмет дотримання вимог статті 10 Конвенції. 

На сьогоднішній день розуміння вищевикладеної позиції 
Європейського суду посадовцями та суддями України має велике 
значення. Як відомо, українські суди повинні застосовувати при 
розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права [6]. 
Отже, висновки суддів Європейського суду з питань доступу до 
інформації є дієвим інструментом для захисту прав громадян на 
доступ до публічної інформації та інформації, що становить 
суспільний інтерес. 



- 181 - 

Література 

1. Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 року //. Офіційний 
вісник України. – 2008. - № 93. – Ст.3103 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : з 
поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з 
Протоколами № № 1, 4, 6, 7, 12 та 13) // Право України. – 2010. – № 10. 
– С. 215–233. 

3. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР // Верховна Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр 

4. Рішення ЄСПЛ у справі Leander v. Sweden, 26 березня 1987 року, §74-75. 
5. Рішення ЄСПЛ у справі Sdruženi Jihočeské Matky v. Czech Republic, 

10 липня 2006 року, §1.1. 
6. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15  

МЕДІАЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Лукашевіч Андрій, 
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юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

Процедура медіації успішно застосовується у багатьох 
європейських країнах, серед них: Литва, Фінляндія, Польща, таким 
чином влада цих країн вирішила питання перенасиченості справами 
судів. В Україні така проблема не нова, а медіація може допомогти 
у її вирішенні. Також курс пристосування національного 
законодавства до європейського полягає, в тому числі, і у 
реформуванні судової системи, яке продовжується і в нинішній час.  

Тематика медіації знаходить свій доктринальний вираз у 
роботах таких науковців: Г. І. Єрьоменко, В. М. Баранова, 
В. А. Жмудь, Є.О. Борисової, А. Я. Анцупова та ін. 

Аналіз можливості пристосування українського 
законодавства до інституту медіації, та розгляд можливих форм 
його впровадження.  
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Медіація у науковій термінології це вид альтернативного 
врегулювання спорів із залученням посередника (медіатора), який 
допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і 
проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі 
змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і 
потреби усіх учасників конфлікту [1]. 

Медіація в її сучасному вигляді для українського суспільства 
поняття достатньо нове, однак у європейському праві вона вже 
давно застосовується.  

Так процедура медіації, яка фактично застосовувалася з 1999 
року, знайшла своє закріплення у розділі «Загальні положення» 
Кримінально-процесуального кодексу Польщі, що був змінений у 
січні 2003 року. 

Головною перевагою інституту медіації є те, що він 
допомагає розвантажити суди, так у доповіді прокурора м. Варшава 
Є. Вілднера була продемонстрована таблиця у якій зібрані 
статистичні дані направлення кримінальних справ на процедуру 
медіації за 1999-2006 р. [2]. 

 
Зараз в Україні фактично існують центри медіації, які 

здійснюють свою діяльність на засадах ч. 5 ст. 55 Конституції 
України: «Кожен має право будь-якими не забороненими законом 
засобами захищати свої права і свободи від порушень і 
протиправних посягань» [3], але нормативно-правової бази для 



- 183 - 

професійного здійснення медіації в Україні не існує, а Проекту 
Закону «Про медіацію» вже декілька років не дають руху.  

З прийняттям Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 норми 
Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу 
адміністративного судочинства зазнали змін. 

У Цивільному процесуальному кодексі з’явилась новела для 
українського права: «Врегулювання спору за участі судді». 

Проаналізувавши норм чинного ЦПК ми можемо сказати, що 
наділення судді під час процедури врегулювання спору за участю 
судді повноваженнями щодо пропонування сторонам можливих 
шляхів мирного врегулювання не зовсім відповідає природі та 
сутності медіації, а скоріше подібне до консиліації, яка є окремим 
способом альтернативного вирішення спорів, за якого справа за 
угодою сторін передається консиліатору, призначеному за згодою 
сторін, чия функція з’ясувати обставини справи об’єктивно та 
неупереджено та надати конкретні пропозиції для врегулювання 
спору між сторонами, які не є обов’язковими для сторін.  

Проте, якщо консиліатор обирається за згодою сторін, то 
врегулювання спору за участі судді здійснюється суддею, який 
відкрив провадження у справі. Тож модель запропонована у ЦПК не 
може бути кваліфікована , ані як модель присудової медіації, ані як 
модель присудової консиліації.  

Законодавче закріплення врегулювання спору за участі судді 
також містить у собі розбіжності. Так у ч.6 ст.203 ЦПКУ судді 
прямо забороняється надавати сторонам юридичні поради та 
рекомендації, надавати оцінку доказів в справі, але ч.4,5 ст.203 
ЦПКУ дозволяє судді роз’яснювати сторонам предмет доказування, 
надавати пропозиції щодо можливих шляхів мирного врегулювання 
спору, наводити судову практику у аналогічних спорах [4]. На нашу 
думку ці дії становлять не що інше, як поради або консультації 
юридичного характеру, які відповідно ч. 6 ст. 203 не можуть 
надаватися суддею.  

Заборона надання суддею, що відкрив провадження, порад 
юридичного характеру, на нашу думку правильна. Однак процедура 
врегулювання спору за участю судді ще повинна бути уточнена.  

Процедура врегулювання спору за участю судді в тому 
вигляді, в якому вона є зараз не може називатися повноцінною 
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медіацією, вона лише є першим кроком до впровадження в Україні 
такого інституту.  

Подальший розвиток законодавства у цьому напрямку 
вбачається у прийнятті Закону «Про медіацію», закріпленні у ньому 
поняття «медіація», впровадженні досудової медіації на 
нормативному рівні, створенні спеціального державного органу 
медіації та посади медіатора.  
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Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Україна взяла на себе ряд зобов’язань. 
Одним із важливих питань, які стоять на порядку денному є 
зобов’язання щодо імплементації актів законодавства 
Європейського Союзу відносно енергетичного маркування та 
екодизайну. На сьогоднішній день в Україні немає досконалої 
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нормативно-правової бази, яка б регулювала ці питання Це 
обумовлює необхідність прийняття ряду нормативно-правових 
актів, які б сприяли створенню системи вимог до екодизайну та 
енергетичного маркування, що допоможе рухати ринок до більш 
енергоефективних товарів. 

Правовими аспектами дослідження екодизайну активно 
займалися такі науковці, як А.Хєммонд, Р.Карсон, С.Лема, 
П.Акройд та інші, але я бажаю дослідити це ґрунтовніше.  

Вперше префікс «еко» в значенні дизайну було використано 
Джоном Баттоном у 1998 р. Він означав напрям у дизайні, який був 
орієнтований на безпеку у використанні виробів, певну можливість 
повторного використання матеріалів, які б мали мінімальний 
екологічний збиток. 

Екодизайн (environmental sustainable design, від англ. 
Sustainable - прийнятний, обґрунтований; environmental - 
відноситься до навколишнього середовища) – це дизайн, який 
враховує інтереси навколишнього середовища [1]. Екодизайн 
приділяє особливу увагу і красі, і зручності використання «об'єкта» 
проектування, він також враховує характеристики 
використовуваних ресурсів при проектуванні, виготовленні та 
утилізації. Екодизайн — це напрямок в дизайні, який вирізняється 
особливим ставленням до навколишнього середовища та приділяє 
ключову увагу раціональному використанню енергоресурсів [2]. 
Отже, з одного боку екодизайн є напрямком у дизайні, який 
допомагає виділити «дружні» для навколишнього середовища 
товари та прилади, а з іншого, він є політичним інструментом, за 
допомогою якого з ринку прибираються товари з найгіршими 
енергетичними та екологічними характеристиками. 

В міжнародному праві існує достатня кількість нормативних 
актів, які регулюють правові аспекти регулювання екодизайну. 
Одним з них є Директива Європейського Союзу «Екодизайн» 
2009/125/ЄС [2], що містить мінімальні вимоги до 
енергоефективності та екологічності різних категорій 
електроприладів (ErP - energy related products). 

Директива з екодизайну енергоспоживчих продуктів є 
ключовою Рамковою Директивою ЄС щодо підвищення 
енергетичної та екологічної ефективності продукції і її мета 
поступово усувати з ринку популярні товари, що здійснюють 
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найбільший негативний вплив на оточуюче середовище. Директива 
з екодизайну (EDD) розглядає всі впливи на навколишнє 
середовище на протязі всього життєвого циклу продукту - 
починаючи від концепції, проектування, виробництва, 
використання і до утилізації - але на сьогоднішній день, як правило, 
вона орієнтована на енергоспоживання тільки в фазі використання 
готової продукції і встановлює мінімальні стандарти 
енергоефективності (MEPS), вимагаючи тим самим, щоб усі 
продукти в даній категорії задовольняли вимогам до обов'язкових 
рівнів енергоефективності [4]. Отже, відповідно до вимог 
екодизайну забороняється розміщувати на ринку неефективне 
обладнання, таке як холодильники, телевізори або пральні машини з 
високим рівнем споживання енергії. Це з одного боку захищає 
покупців т від придбання обладнання, яке споживатиме багато 
енергії та збільшить їх рахунки за електроенергію, а з іншого 
зменшить рівень шкоди навколишньому середовищу 

Щодо українського законодавства, то в Україні існує закон 
«Про енергозбереження» [5], який містить в собі визначення 
терміну «екодизайн», цей закон визначає правові, економічні, 
соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх 
підприємств, об'єднань та організацій, які розташовані на території 
України, а також для громадян. 

Нормативно-правова база України в сфері екодизайну 
поступово вдосконалюється. Національний план дій з 
енергоефективності України до 2020 р. (НПДЕЕ) передбачає 
«встановлення мінімальних вимог до енергоспоживчих продуктів 
(обладнання)». Законом «Про енергозбереження» № 74/94-ВР від 1 
липня 1994 року вводиться поняття «енергоефективні продукція, 
технологія, обладнання» та серед основних принципів державної 
політики у сфері енергозбереження передбачається «запровадження 
системи енергетичного маркування електрообладнання побутового 
призначення». В українське законодавство були перенесені 
Директива щодо енергетичного маркування 2010/30/ЄС та чотири 
Делегованих Регламентів Комісії (ДРК) 

Кабінет Міністрів України у 2015р. ухвалив рішення, яке 
визначає план імплемeнтації актів законодавства ЄС у сфері 
екодизайну. Впровадження норм права ЄС сприяє зниженню 
споживання електроенергії через запровадження європейських 
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стандартів екологічної безпечності і енергоефективності 
енергоспроживчих продуктів із одночасним збереженням їх певних 
функціональних особливостей. Протягом вересня – листопада 2016 
року у Держенергоефективності проходили також засідання 
Технічних консультативних груп та Міжвідомчої робочої групи з 
питань розробки нормативно-правових актів у сфері встановлення 
вимог з екодизайну, що застосовується до трансформаторів, 
електродвигунів, промислових вентиляторів, освітлювальних 
приладів, а також циркуляційних та водяних насосів. 

Так на виконання цього Плану розпорядженням від 18 серпня 
2017 р. № 605-р Кабінет Міністрів України схвалив Енергетичну 
стратегію України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність» і ряд Постанов 
Кабінету міністрів, зокрема:  

 Постанова КМУ № 381 від 31.05.2017 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів», що 
імплементує положення Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 
№ 665/2013 від 03 травня 2013 р., що доповнює Директиву 
2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 
року про енергетичне маркування пилососів;  

 Постанова КМУ № 380 від 31.05.2017 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування побутових 
барабанних сушильних машин», що імплементує положення 
Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 в від 1 березня 
2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 19 травня 2010 року про енергетичне 
маркування побутових електричних барабанних сушильних машин;  

 Постанови КМУ № 360 від 24.05.2017 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів 
повітря», що імплементує положення Делегованого Регламенту 
Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 року, що доповнює 
Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 
травня 2010 року щодо енергетичного маркування повітряних 
кондиціонерів;  

 Постанови КМУ № 360 від 24.05.2017 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів», що 
імплементує положення Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 
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№ 1062/2012 від 28 вересня 2010 року щодо енергетичного 
маркування телевізорів; 

 Постанови КМУ № 804 від 03.10.2018 р. «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення 
вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів», що імплементує 
Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС від 21 
жовтня 2009 р., що встановлює систему для визначення вимог з 
екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів. 

Як визначено у Звіті про виконання угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським союзом у 2017 році «затвердження 
технічних регламентів з екодизайну дозволить поступово усувати з 
ринку товари, що мають найбільший негативний вплив на 
навколишнє середовище, адже регламентують усі впливи на 
навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу 
продукту, починаючи з концепції, проектування, виробництва, 
використання й аж до утилізації. Проте на сьогоднішній день ці 
регламенти, як правило, встановлюють мінімальні стандарти 
енергоефективності, вимагаючи тим самим, щоб усі продукти в 
даній категорії відповідали обов’язковим вимогам щодо 
енергоефективності» [6]. 

Таким чином, проаналізувавши норми європейського та 
національного законодавства, доходимо висновку, що українське 
законодавство зробило важливі кроки на шляху запровадження 
ефективних правових норм для результативного забезпечення 
екологічної політики, але цей процес не можна вважати 
завершеним, оскільки необхідно ввести енергетичне маркування, 
для усіх видів товарів, що допоможе рухати ринок до більш 
енергоефективних товарів. Встановлення вимог з eкoдизайну дo 
eнeргоспоживчих продуктів дозволить зменшити споживання 
енергії і інших ресурсів при проектуванні, виготовленні, 
використанні тa утилізації продуктів, а також не допустить 
введення в обіг на території України обладнання, яке не є 
eнергoeфeктивним. 
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Україна розвивається, переборюючи численні державно-
правові проблеми захисту прав людини і громадянина. Такі 
пріоритети державотворення спонукають юридичну науку до 
пошуку моделей регулювання суспільних відносин у різних 
галузях, підгалузях та інститутах права, які б будувалися на 
загальноприйнятих гуманних принципах.  

Актуальність теми дослідження обумовлюється недоліками 
щодо дотримання положень Конституції України, відповідно до 
яких держава повинна забезпечувати захист прав усіх суб’єктів 
права власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки, бо всі суб’єкти права власності рівні перед законом.  

Адже власність зобов’язує та не повинна використовуватися 
на шкоду людині й суспільству (ст. 13). Право власності суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності має стати 
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непорушним і перебувати під публічною охороною держави і права. 
Поряд з цим власники мають забезпечити дотримання законодавчих 
вимог щодо належного утримання власності з метою захисту інших 
осіб від шкоди, яка може бути завдана неналежним використанням 
майна. 

Дослідженню проблем захисту права власності займалися: 
Ю.М. Андреєв, В.В. Бутньов, І.В. Болокан, С.М. Братусь, 
М.І. Гаврилюк, О.В. Дзера, І.О. Дзера, С.Є. Донцов, В.В. Джунь, 
С.Е. Демський, І.П. Домбровський та інші.  

Захист права власності – є одною зі складових поняття 
охорони права власності. Захист права власності – це застосування 
судовими органами в разі порушення прав власника сукупності 
відповідних правових засобів, передбачених у цивільному 
законодавстві і спрямованих на відновлення прав власника [2, 
с. 143]. 

Правовий захист у загально-правовому розумінні уявляє 
собою комплекс правових засобів реагування на випадок 
порушення права власності, передбачених правовими нормами 
захисного характеру, тобто нормами активної захисної дії, які є 
складовою частиною механізму правової охорони цивільних прав. 

Усі засоби захисту права власності можна класифікувати на :  
а) основні речево-правові засоби (віндикація, негаторний 

позов); 
б) допоміжні (субсидіарні) речево-правові засоби захисту 

(позови про визнання права власності, про виключення майна з 
опису чи звільнення з-під арешту);  

в) спеціальні (наприклад визнання угод недійсними, позови 
співвласників майна) [2, c. 144]. 

Віндикаційний позов. Одним із найдавніших речово-правових 
засобів захисту права власності є витребування майна з чужого 
незаконного володіння Цей засіб дістав назву віндикація (від лат. 
vindico — захищаю, заявляю претензію), її застосовують тоді, коли 
у власника зберігається право власності, але він не може його 
здійснювати, оскільки річ ви була із його володіння і перебуває 
незаконному володінні іншої особи. 

Власник має право витребувати своє майно від особи, яка 
незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. 
[ст. 387 ЦКУ] 
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Для тих випадків, коли належну власнику річ виявлено у 
володільця, який набув її від третьої особи, ЦК містить низку норм 
з обмеження віндикації, які встановлюють умови пред’явлення 
віндикаційної вимоги (ст. 388 ЦК). Ці норми ґрунтуються на 
розрізненні двох видів набуття незаконного володіння: 
добросовісного і недобросовісного. Добросовісним є набувач, який 
в момент набуття речі не знав і не міг знати про те, що набуває річ в 
особи, яка не мала права її відчужувати. Недобросовісним є 
набувач, який в момент набуття речі знав чи міг знати про те, що 
набуває річ в особи, яка не мала права її відчужувати (ч. 1 ст. 388 
ЦК). 

Негаторний позов — це засіб захисту, що являє собою вимогу 
власника (або титульного володільця) усунути перешкоди у 
здійсненні його повноважень користування і розпорядження, які не 
пов’язані з позбавленням володіння майном. Водночас така вимога 
являється предметом негаторного позову, а підставою є сам факт 
наявності обставин, які виникли внаслідок певних дій або 
бездіяльності третьої особи (відповідача), і порушують право 
власності першої особи (позивача).Право на такий захист 
передбачене ст. 391 ЦКУ. 

Підставою для вчинення позову є особливий протиправний 
стан: перешкоджання власникові у користуванні або розпоряджанні 
майном з боку іншої особи (ст. 391 ЦК).  

Отже, негаторний позов пред’являється у тих випадках, коли 
власник має свою річ у володінні, але дії інших осіб пере-
шкоджають йому вільно її використовувати або розпоряджатися 
нею, а віндикаційний позов базується на визнанні права власності 
абсолютним правом, яке не втрачається з незаконним вибуттям речі 
з володіння власника і переходом у володіння інших осіб. [4, с. 181-
182]. 

У низці випадків виникає потреба захистити права власників 
чи інших титульних володільців у ситуаціях, коли належне їм 
майно неправомірно включено до акта опису (при накладенні 
арешту на майно). Це можливо, зокрема, тоді, коли до опису 
включено майно, належне особі на праві спільної власності з 
боржником. Підстави застосування цієї вимоги – неправомірне 
включення до акта опису індивідуально-визначених речей, які 
належать власнику чи іншому титульному володільцю.  
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У випадках, коли опис майна проводився для забезпечення 
конфіскації чи стягнення майна на користь держави, відповідачем 
має виступати орган державної влади, який здійснював опис майна. 
Вимога про виключення майна з опису може об’єднуватись із 
вимогою про визнання права власності на майно (за наявності 
підстав для її пред’явлення). [4, с. 182-183]. 

 Загальновідомі науці цивільного права способи захисту прав 
власності (шляхом пред’явлення віндикаційного чи негаторного 
позовів) які зазнали значних змін протягом останнього часу, 
внаслідок розвитку ринкових відносин. Існують проблемні питання 
в сфері захисту прав власності, зокрема, мова йде про проблему 
вибору пріоритету при захисті: захист власника чи захист 
добросовісного набувача. Наразі, законодавець віддає перевагу 
захисту права власності добросовісного набувача, тому для судової 
практики важливим є питання: «Хто визнається добросовісним 
набувачем?».  

Відповідно до чинного Цивільного кодексу України, 
добросовісним набувачем визнається особа, яка не знала і не могла 
знати, що особа, яка відчужує річ, такого права на відчуження не 
має. Однак, в реєстрах судових рішень можна віднайти чимало 
рішень, в яких словосполучення «не могла знати» замінюють на «не 
повинна була знати». На думку науковців це є звуженням 
можливостей добросовісного набувача, якими його наділяє 
законодавець з огляду на захист права. 

Окремо, можна зупинилась на питаннях подальшої реєстрації 
прав власності. Звертаючись до судової практики, можна навести 
приклад висновку Президії Вищого суду, який визначив, що коли у 
випадку пред’явлення віндикаційного позову виявляється, що 
набувач майна є добросовісним і немає підстав вимагати у нього 
віндикації майна, то у такому позові відмовляється, і на основі 
такого рішення про відмову, добросовісний набувач може 
зареєструвати право власності на це майно. На думку науковців , 
подібний порядок реєстрації права власності є вірним і має бути 
запроваджений в Україні. Згідно Цивільного кодексу України право 
власності може виникати на підставі судового рішення, тому зайвим 
виявляється необхідність звернення до адміністративного суду, 
якою сьогодні обтяжені фізичні та юридичні особи в Україні. 
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Останнє питання, яке треба розглянути, є порушення прав 
власності на найбільш важливі для цивільного обороту об’єкти. 

Питання - чи є реєстрація прав власності обов’язком чи 
правом особи. Щодо останнього, то Наталія Кузнєцова зазначила: 
«Державна реєстраційна служба не повинна бути магнітом, що 
притягує час, гроші і здоров’я людей. В Україні зараз безліч 
незареєстрованих об’єктів (будівель та ін.), і люди будь що 
намагаються обходити реєстраційну службу, допоки не виникає 
потреби здійснювати відчуження об’єкту власності. Доки ми не 
створимо цю систему із людським обличчям - ця система не зможе 
функціонувати». 

Проаналізувавши все вище зазначене мною можна сказати 
,що захист право власності потребую більш чіткішого 
врегулювання нормативно-правовими актами питання щодо 
добросовісного та недобросовісного набувача. 

Таким чином для вирішення проблем які були зазначені , до 
проекту Цивільного кодексу України треба внести більш розбірливі 
положення, що стосуються визначення добросовісного та 
недобросовісного набувача; зупинитися на питаннях щодо 
реєстрації право власності; закріплення об’єктів які є важливими 
для цивільного обороту,а саме – об’єкти права власності які 
підлягають реєстрації. 
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Усі типи валют реальні та віртуальні, мають одну спільну 
рису: вони вимагають існування якоїсь центральної сутності, яка б 
контролювала кількість і справжність грошей у системі. Тому такі 
валюти контролює той, хто контролює центральну установу. 
Близько вісім років минуло з часу, коли з’явилася перша 
криптовалюта «біткоїн» з руки розробника Сатоші Накамото, яка 
поступово набирає популярності серед населення планети. У 
сучасному світі її існує більше ніж 500 різновидів. Так і виникає 
питання про правове регулювання криптовалюти на національному 
та міжнародному рівнях. Відповідно з’являється чимало перешкод, 
які необхідно у майбутньому подолати. Актуальність даної теми 
полягає в тому, що наразі криптовалюта не має остаточного 
законодавчого врегулювання та певного місця серед об’єктів 
цивільного права у Цивільному Кодексі України. 

Наукове дослідження про явище криптовалюти у цивільному 
праві присвячено праці таких учених-цивілістів: А. Дудко, 
О. Лов’як, Л. Нескороджена та інших. 

Метою роботи є аналіз, дослідження та реалізація 
криптовалюти як об’єкта цивільного права. 

Цивільне законодавство у ст. 192 передбачає що об’єктами 
цивільних правовідносин є гроші (грошові кошти). Законним 
платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною 
вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – 
гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у 
випадках і в порядку, встановлених законом [1, ст. 192]. Але 
криптовалюта, як платіжний засіб у цивільному кодексі не 
визначається, у зв’язку з чим виникає питання щодо визначення 
криптовалюти, як одного із об’єктів цивільних правовідносин. 
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Чимало держав використовують криптовалюту для вчинення 
певних дій, але все-таки виникають певні перешкоди, так як режим 
криптовалюти в Україні та багатьох країнах перебуває у правовому 
вакуумі. Величезний інтерес викликає позиція щодо розрахунків 
криптовалютою в цивільно-правових відносинах, зокрема купівлі-
продажу, договорах, щодо надання послуг тощо. Чинний Цивільний 
Кодекс України в статті 177 закріплює позицію, що об’єктами 
цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше 
майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 
інтелектуальної та творчої діяльності, інформація, а також інші 
матеріальні й нематеріальні блага. Позиція Цивільного Кодексу 
України стосовно того, що об’єктами цивільних прав можуть бути 
інші матеріальні й нематеріальні блага, дає змогу припускати, що 
криптовалюта все ж таки припадає під категорію «об’єкти 
цивільних прав», хоча на сьогоднішній день умовно [1, ст. 177].  

За попередніми оцінками, станом на сьогодні існує понад 2 
тис. видів криптовалют, найбільш популярним є біткоїн (BitCoin). 
Біткоїни – математично захищена валюта, яку підтримує мережа 
рівних користувачів. Одиниці біткоїну представляють собою 
комп’ютерні файли, як, наприклад, текстовий файл. Ці файли 
містять унікальний номер, створений із застосуванням технологій 
шифрування. 

Реєстр транзакцій з біткоїнами знаходиться у всіх власників 
криптовалюти. Тобто, облік біткоїнів веде кожен з користувачів 
мережі, а не фінансовий інститут як третя особа, яка користується 
довірою та підпадає під спеціальне регулювання. Для криптовалюти 
довіру створює криптографічний захист, а також облік транзакцій, 
який не можна підмінити [2, с.87]. 

Загальна капіталізація ринку Bitcoin оцінюється у 130 млрд 
доларів США, а сукупний обсяг торгів такими цифровими активами 
сягає 2,6 млрд доларів США. Таким чином, досить дивною 
видається ситуація, за якої криптовалюта стала неодмінною 
частиною соціальних відносин, фінансових інструментів, бізнесу, 
при цьому немає правового регулювання. Як показує світова 
практика, криптовалюта набирає все більшої популярності в усьому 
світі, її розвиток заборонити технічно неможливо та економічно 
недоцільно, а отже, правове регулювання криптовалют наразі є 
лише питанням часу. 
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На цей час діючого законодавства, де врегульовані питання 
про криптовалюту, ще немає, але у державі йде активна робота у 
цьому напрямку, зокрема у ВРУ знаходиться Проект Закону 
06.10.2017 № 7183 «Про обіг криптовалюти в Україні», який ще не 
було розглянуто на засіданні ВРУ, але 21.11.2018 р. він вже отримав 
висновок щодо відповідності проекту нормативно-правового акта 
вимогам антикорупційного законодавства. Зокрема цей проект 
Закону у 1 статті визначає основний термін криптовалюта, як 
програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об'єктом права 
власності, який може виступати засобом міни, відомості про який 
вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових 
одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного 
коду). При цьому в проекті зазначається, що до криптовалюти 
застосовуються загальні норми, які розповсюджуються на право 
приватної власності, а до криптовалютних транзакцій 
застосовуються загальні положення про договір міни, відповідно до 
законодавства України. Також проектом передбачається 
розповсюдження податкових правовідносин до операцій з майнінгу 
та міни (обміну) криптовалюти, відповідно до чинного 
законодавства України (тобто криптовалюта буде об’єктом 
оподаткування) [3]. Отже, якщо криптовалюта стане об’єктом 
оподаткування, то відповідно вона має бути і об’єктом цивільних 
правовідносин, зважаючи на те, що криптовалютних транзакцій 
застосовуються загальні положення про договір міни. 

У Проекті Закону України від 10.10.2017 р. № 7183-1 «Про 
стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» 
міститься дещо інше визначення терміну «криптовалюта», він 
визначає криптовалюту як «децентралізований цифровий вимір 
вартості, що може бути виражений в числовому вигляді та 
функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця 
обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх 
результатом та має криптографічний захист обліку. Криптовалюта 
для цілей правового регулювання вважається фінансовим активом. 
При цьому Проектом передбачається введення 2% збору на 
обов'язкове державне пенсійне страхування з кожної 
криптообмінної операції, що призведе до додаткових надходжень 
до Державного бюджету України [4]. Якщо криптовалюта є 
фінансовим активом, її використовують для певної вартості та 
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заощаджень, то фактично можна враховувати, що в Україні нею вже 
користуються. 

Так, за інформацією інтернет-ресурсів, а саме блог Сергія 
Васильченка, в одному кафе в Пущі-Водиці тепер можна оплатити 
рахунок біткоїнами [5]. Подібну можливість розрахунків під час 
купівлі-продажу допускає Інтернет-магазин ALLO.UA в 
партнерстві з ПриватБанком [6].  

 Серед усього різноманіття суперечливої інформації щодо 
криптовалют у сучасному правовому полі України можна з 
упевненістю стверджувати, що розвиток суспільних відносин 
значно випереджає їх нормативно-правове закріплення, у тому 
числі й у межах цивільного законодавства [7, с.64]. 

Отже, використання криптовалюти в Україні в обігу 
віртуальних грошових одиниць не тільки існує, але й продовжує все 
активніше розвиватися, залучаючи до все більшу кількість 
суб’єктів. Підводячи підсумок проведеного дослідження правового 
регулювання криптовалюти, можна з упевненістю стверджувати, 
про необхідність законодавчого закріплення у Цивільному Кодексі 
України, а саме у статті 177, криптовалюти як об’єкта цивільного 
права. Крім того, законодавчого врегулювання потребує визначення 
поняття «криптовалюта» із викладенням його в окремій статті 
Цивільного Кодексу України. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Савочка Катерина, 
студентка 2 курсу групи ПР-171д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

Питання авторства в інтернеті давно вийшло за межі 
банального калькування чи копіювання. Разом зі зростанням 
популярності інтернет-ресурсів та соцмереж, зберегти цілісність та 
недоторканність своїх творів стає дедалі важче. Чимраз частіше 
автори стають жертвами плагіату та привласнення їхніх творів в 
мережі Інтернет. 

У даній роботі ми пропонуємо розглянути проблему захисту 
авторського права у «всесвітній павутині».  

Авторське право є одним з цивільних прав і являю собою 
набір суб’єктивних прав, які дозволяють авторам літературних, 
мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від 
результатів своєї творчої діяльності [1]. Інтернет містить в собі 
безліч аудіовізуальних створінь, які поширюються в соціальних 
мережах нелегально, тобто із порушенням авторського права і, як 
наслідок, автори своїх винаходів зазнають великої шкоди [2]. 

Сучасна ситуація в Україні наступна. Україну часто 
звинувачують у низьких стандартах охорони авторського права, 
вона займає перші ряди у списку країн-піратів програмного 
забезпечення, аудіо-відео продукції, фармацевтичних препаратів. 
Асоціація виробників програмного забезпечення опублікувала 
дослідження BSA Global Software Survey, яке показує, скільки 
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неліцензійного програмного забезпечення встановлюють у світі. 
Близько 80% софту, встановленого на комп’ютерах в Україні, не 
має потрібних ліцензій. Вартість усього ПЗ, встановленого без 
ліцензій за 2017 рік, становить 108 мільйонів доларів. 80% програм, 
встановлених на українські персональні комп’ютери, не мають 
відповідних ліцензій. У відсотковому співвідношенні Україна на 6 
місці у світі за кількістю піратського софту. Але за грошовим 
еквівалентом – на третьому. Зростання цієї проблеми вкотре 
доводить ілюзію достовірності повної саморегуляції Інтернету та 
необхідність упорядкування певних відносин у ньому механізмами 
правового регулювання, з метою запобігання як економічним 
втратам окремих осіб так і підриву іміджу нашої держави [3].  

За статтею 432 Цивільного Кодексу України:кожна особа має 
право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної 
власності, до якого відноситься авторське право [4].Проблемою в 
цій ситуації є визначення правопорушника, який повинен нести 
відповідальність за нелегальне розповсюдження аудіо-відео творів й 
інших винаходів: чи це самі користувачі, чи це ті особи, які 
створили зазначені соціальні мережі, чи це власники серверів, на 
яких розміщено. Отже існує прогалина в законодавстві, яка 
потребує термінового подолання, на що вказує і юридична 
практика. 

Окремо хочеться наголосити на проблемі низької суспільної 
правосвідомості, що грає не останню роль у досліджуваній 
проблемі. Так, за проведеними дослідженнями, українці розуміють 
необхідність захисту авторського права, але усю відповідальність 
перекладають на владу. В той час, як самі часто порушують чиєсь 
право, наприклад, коли скачують з інтернету неліцензійне 
програмне забезпечення чи електронну книгу тощо. Звичайно, ця 
проблема певною мірою існує від фінансової неспроможності 
українців оплатно користуватися необхідними для роботи, 
навчання, дозвілля матеріалами, програмами, ресурсами [5].  

Щоб наявний інтелектуальний науково-технічний потенціал 
країни мав змогу розвиватись і реалізовувати держава повинна 
вжити комплекс заходів, щоб забезпечити необхідні умови і 
прикласти максимум зусиль для захисту і охорони права 
інтелектуальної власності, зокрема авторського права. Закони 
повинні обслуговувати права суспільства, а не бути просто умовою 
з нульовим відсотком практичного застосування [5]. 
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Чинне законодавство України про захист авторського права 
потребує постійного удосконалення, що обумовлене науково-
технічним прогресом. Правове регулювання авторських прав в 
мережі Інтернет як на міжнародному, так і на національному рівнях 
не можна вважати достатнім. Зокрема, увагу необхідно приділити: 
особливостям порядку розгляду справ, пов’язаних з порушенням 
авторських прав в мережі Інтернет, взаємодії відповідних органів у 
разі скоєння таких порушень; видам санкцій за порушення 
авторських прав в мережі Інтернет; проблемам запобігання 
порушенням авторських прав в Інтернеті. 
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МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКА ЗА ДОГОВОРОМ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
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студентка 2 курсу, групи ПР-171д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г.А. 

Поняття «представництво» є досить універсальним, бо 
властиве праву в цілому і застосовується в багатьох галузях: 
цивільному, трудовому, сімейному, цивільному процесуальному 
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тощо. Звісно, що різних галузях представництво регулюється 
різними нормами матеріального права та має свої особливості, але 
передусім «представництво» є категорією цивільно-правовою. 

Потреба у представництві виникає у випадках, коли суб’єкти 
цивільного права – громадяни (фізичні особи) і організації 
(юридичні особи) позбавлені в силу будь-яких обставин або 
перешкод здійснити юридичну дію. Це можуть бути обставини, які 
не дозволяють особі самостійно укласти угоду, вчинити правочин за 
законом. Наприклад, в силу свого віку, недієздатності або 
обмеженої дієздатності. 

Необхідність представництва зумовлена також тим, що інколи 
громадянин внаслідок тривалої відсутності, хвороби не має 
можливості особисто отримати заробітну плату, укласти угоду, 
захистити свої інтереси в суді. В таких та інших випадках для 
реалізації своїх прав та обов’язків потрібна особа, яка буде 
представником. 

Без використання інституту представництва не можна уявити 
і здійснення діяльності юридичними особами. Юридичні особи 
завдяки представництву мають можливість оперативно і 
кваліфіковано укладати договори, захищати свої інтереси в суді. 

Таким чином, представництво забезпечує можливість 
учасниками цивільних правовідносин повну можливість реалізації 
їх прав та здійснення обов’язків.  

Суб’єктами представництва виступають представник і особа, 
яку представляють. 

Питання вчинення правочинів та здійснення 
представництва — врегульовано відповідними нормами розділу IV 
книги Першої ЦК України, який так і називається: «Правочини, 
представництво». 

Цивільний кодекс України визначає представництво, як 
правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана 
або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 
представляє (ч. 1 ст. 237 ЦКУ).  

Сторонами в представництві можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи. 

Особою, яку представляють, може бути будь-яка правоздатна 
особа: людина — з народження, юридична особа — з моменту її 
утворення. 
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Представник здійснює від імені особи, яку він представляє, 
певні юридичні дії внаслідок наявності на те повноваження, 
суб’єктивного права делегованого йому. 

За приписами ч. 3 ст. 237 ЦКУ повноваження представника 
можуть ґрунтуватися на законі, акті органу юридичної особи, 
договорі (довіреності), тощо. 

Таким чином, обов’язковою умовою будь-якого 
представництва є наявність у представника повноважень. 

Особа самостійно визначає повноваження представника 
шляхом видачі довіреності або шляхом укладення договору.  

Таким договором звичайно є договір доручення, за яким одна 
сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені й за рахунок 
другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. 

Довіреність – це письмовий документ, що видається однією 
особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ч.3 
ст.244 ЦКУ) і містить в собі певний обсяг повноважень 
представника. Він адресується третім особам і має на меті довести 
до їх відома, що між особою, яку представляють, і представником є 
домовленість про представництво, і всі угоди, які здійснює 
представник в межах повноважень, вказаних у довіреності, особа, 
яку представляють, приймає на себе. 

При цьому особа при укладенні певних угод в інтересах іншої 
особи повинна в своїх діях додержуватися меж наданих їй 
повноважень, і недодержання цього принципу при здійсненні 
представником юридичних дій ніяких юридичних наслідків не 
породжує, є нікчемною. 

Важливо зазначити, що строк дії представництва не є 
безмежним і має строковий характер. 

Строки дії довіреності та підстави припинення такого 
представництва визначені приписами ст.ст. 245 -250 ЦКУ. 

Таким чином, представництво без повноважень має місце, 
наприклад, коли раніше особа була уповноважена на певні дії від 
імені другої особи за довіреністю, однак угода за цією довіреністю 
укладена тоді, коли строк довіреності вже закінчився. Або в разі, 
коли представницькі повноваження у особи взагалі були відсутні , 
наприклад, - надання повноважень за довіреністю, яка не відповідає 
формі, передбаченої статтею 245 ЦКУ. 
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В.А. Рясенцев, автор ряду значних робіт з проблем 
представництва, звернув увагу на те, що «навряд чи є ще інститут 
цивільного права, який породив би таку плутану термінологію, як 
інститут представництва. Одні і ті ж терміни мають різне значення, 
причому поняття, яким вони відповідають, в науці точно ще не 
встановлено. Особливо незрозумілим є термін «повноваження». Він 
має кілька значень, і кожне з них і понині викликає розбіжності. 

В.О. Рясенцев, який займався проблемою представництва, 
вважає, що поняття представництво без повноважень охоплює такі 
випадки вчинення особою правочинів від чужого імені: 

1. Особа взагалі не має повноваження і не пред’явила при 
вчиненні правочину від імені іншої особи будь-яких документів, з 
яких можна було б зробити висновок, що повноваження мають 
місце. 

2. В особи не було повноваження, але при вчиненні 
правочину вона пред’явила довіреність або інше уповноваження, 
що видане особою, яку представляють для іншої мети, інших 
юридичних дій, але яке помилково прийняте за належне. 

3. У особи було повноваження, але на момент вчинення 
правочину воно було анульовано волевиявленням особи, яку 
представляють, або припинилося внаслідок її смерті, оголошення її 
померлою, визнання безвісно відсутньою тощо. 

4. Особа не має повноваження в силу недійсності довіреності 
або іншого уповноваження. У цьому випадку можна говорити про 
довіреності, що видані від імені організації, яка ще не зареєстрована 
в установленому законом порядку як юридична особа. 

5. Особа має повноваження на час вчинення правочину, але 
пізніше повноваження було анульовано у зв’язку з визнанням судом 
чи господарським судом довіреності недійсною в наслідок дефектів 
волі особи, яку представляють (ст. ст. 229-231 ЦК України). 

6. Особа вчиняє правочин із перевищенням повноважень. 
Найчастіше зустрічаються перевищення повноважень, указаних у 
довіреності [2, с. 65-68].  

В сучасному українському правозастосуванні терміни 
«перевищення повноважень» і «відсутність повноважень» досить 
чітко відмежовуються. Адже перевищення повноважень може 
відбуватися в разі, коли представник має повноваження, але вчиняє 
правочин із відхиленням від обсягу цих повноважень. 
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Повноваження представника відсутні, коли особа не має будь-яких 
повноважень, а тому не має статусу представника, і у такому 
випадку застосування положень ст.241 ЦК недопустимо, адже коли 
особа взагалі не мала статусу представника, наступне схвалення 
вчинених нею правочинів є неможливим. 

Статтею 241 ЦК України встановлено, що правочин, 
вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, 
змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він 
представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією 
особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо 
особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття 
його до виконання. Наступне схвалення правочину особою, яку 
представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та 
обов'язки з моменту вчинення цього правочину. 

Отже, стаття 241 ЦК України презюмує наявність у 
представника певного обсягу повноважень, належним чином та у 
встановленому порядку наданих йому особою, яку він представляє, 
а також встановлює випадки й умови набуття чинності правочином, 
вчиненим від імені довірителя його представником, коли останній 
перевищив обсяг наданих йому повноважень. За таких обставин ця 
норма ЦК України не може бути застосована до правовідносин, 
коли правочин укладений від імені особи іншою особою, яка взагалі 
не була уповноважена на таке представництво і не мала жодних 
повноважень діяти від імені свого довірителя, а отже, не могла їх і 
перевищити. 

Як свідчить судова практика непоодинокими є випадки, коли 
представники укладають угоди з перевищенням наданих їм 
повноважень або взагалі не маючи повноважень, але судом чітко 
відмежовуються поняття «перевищення повноважень» і 
«відсутність повноважень». 

Так, у справі за позовом ОСОБИ до ТОВ «ім. Латиських 
стрільців» про визнання недійсним договору оренди землі, 
позивачка обґрунтувала свої вимоги тим, що оскаржуваний договір 
оренди землі від її імені підписувала представник, яка діяла на 
підставі довіреності, строк дії якої закінчився до укладення 
договору оренди землі. Будь-яких інших довіреностей вона не 
надавала. Таким чином, договір оренди землі укладений не 
уповноваженим представником, без її волевиявлення. Рішенням 
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суду першої інстанції позов було задоволено. Апеляційна інстанція 
залишила рішення без змін. 

Відповідачем подана касаційна скарга, мотивована тим, що 
суди попередніх інстанцій помилково застосували до оспорюваних 
правовідносин статті 203, 215 ЦКУ. Оскільки позивачка не 
припинила договір доручення, укладеного із представником, 
шляхом відмови від нього, то вона вчинила дії, що свідчать про 
схвалення договору оренди землі а тому в суду відсутні підстави 
для визнання оспорюваного договору недійсним.  

В своїй постанові від 31 жовтня 2018 року у справі 
№ 664/998/17 Верховний Суд КЦС, посилаючись на положення ЦК 
щодо підстав недійсності правочину(ст.ст.202,203,215 ЦК), свободу 
договору (ст.627ЦКУ), приписів щодо представництва (237ЦКУ) та 
представництва за довіреністю (ст.244 ЦКУ), зазначив, що 
наявність волевиявлення особи має бути обов'язкова, особа має 
бажати настання правових наслідків за укладеним договором, 
набувати права та обов'язки, що витікають із умов договору а тому 
висновок судів попередніх інстанцій про те, що оскаржуваний 
договір оренди землі є недійсним, оскільки укладений 
представником від імені позивача без відповідних повноважень та, 
як наслідок, без вільного волевиявлення позивача на його укладення 
відповідає обставинам справи і вимогам закону. 

Також ВС КЦС зазначив, що доводи заявника в касаційній 
скарзі про те, позивачка не вчинила жодних дій щодо відмови від 
договору доручення, таким чином схваливши укладання договору 
оренди з посиланням на положення ст.241 ЦКУ є безпідставними з 
огляду на те, що в статті 241 ЦК йде мова про вчинення 
представником правочину з перевищенням повноважень, тобто 
певний обсяг повноважень належним чином та у встановленому 
порядку наданих йому особою, яку він представляє все ж таки під 
час вчинення правочину він мав, а в оспорюваних правовідносинах 
на момент укладення договору оренди землі представник не мав 
жодних повноважень діяти від імені свого доверітеля, а отже, не міг 
їх перевищити [3]. 

Як висновок,можна сказати,що інститут представництва має 
величезне значення в цивільному обороті, в правовідносинах між 
особами. Він дає можливість особі розширити, а подекуди й просто 
здійснити свою юридичну діяльність.  
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Очевидно, що дієве представництво можливе тільки при 
розвинутому цивільному обороті та при вдосконалому 
регламентуванні в законодавстві. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНА ШКОДА»  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Червяк Катерина, 
студентка 2 курсу групи ПР-172д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Скупинський О. В. 

Відшкодування моральної шкоди, як цивільно-правовий 
спосіб захисту, з'явилося у вітчизняній правовій системі порівняно 
недавно. Цей інститут на сьогодні вбирає в себе норми відповідних 
статей чинного Цивільного кодексу України (далі – ЦК), [1] окремі 
статті спеціальних законів. Новітність норм, незначна за обсягом 
судова практика породжує певні проблеми. Однією з таких проблем 
є з'ясування самої суті моральної (немайнової) шкоди. 

В юридичній літературі і законодавчих актах зустрічаються 
різні трактування поняття моральної шкоди. 

Ч. 2 ст. 23 ЦК України, зокрема, вказує, що моральна шкода 
полягає: 

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи 
близьких родичів; 
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3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридичної особи. 

На законодавчому рівні визначення моральної шкоди також 
можна віднайти в Законах України «Про охорону праці» [2] та «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року [3]. Під моральною 
шкодою(або втратою) визнаються страждання, заподіяні 
громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що 
призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації 
ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими 
людьми, інших негативних наслідків морального характеру. 

В судовій практиці під моральною шкодою розуміють втрати 
немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних 
страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи 
юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб 
[4]. Моральною шкодою, заподіяній організації, визнається шкода, 
спричинена порушенням її законних немайнових прав [5]. 

В теорії цивільного права було висловлено ряд думок з 
приводу розуміння суті моральної шкоди. Деякі автори 
ототожнюють її з втратами немайнового характеру, заподіяні 
фізичними чи душевними стражданнями. При цьому, негативні 
емоції і переживання самі по собі не можуть бути підставою для 
права на відшкодування моральної шкоди. Потрібно, щоб вони 
досягли певного якісного і кількісного рівня та викликали деякі 
негативні наслідки: погіршення чи неможливість реалізувати 
особою свої звички і бажання, погіршення відносин з оточуючими, 
захворювання та ін. Тільки за таких умов вони можуть 
розцінюватись як моральна шкода. Такої позиції, до речі, 
дотримується вища судова інстанція нашої держави. Фактично, 
моральна шкода трактується як результат фізичного чи душевного 
стражданнями. 

Суть іншої точки зору зводиться до того, що моральна шкода 
полягає в порушенні законних прав громадянина або організації 
діяннями(діями чи бездіяльністю) іншої особи, а фізичні і моральні 
страждання є наслідком порушення. Таке розуміння немайнової 
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шкоди не можна, на мою думку, визнати вдалим. Адже порушення 
законних прав особи є передумовою заподіяння їй моральної 
шкоди, яка, в свою чергу, є наслідком такого порушення [6]. 

Ближче до істини ті, хто вважає, що моральна шкода – це 
ніщо інше як фізичні чи психічні(душевні, моральні) страждання, 
які потерпіла особа переживає внаслідок протиправних винних 
діянь з боку інших осіб, що посягають на законні права потерпілого. 
Тобто, моральна шкода трактується не як результат фізичних чи 
душевних страждань, і не як передумова їх виникнення, а саме як 
фізичні чи душевні страждання [7]. Саме це й підтверджено 
наведеними вище положеннями ЦК. 

Людина, в зв'язку з порушенням її прав, може переживати 
фізичні страждання, які полягають переважно у фізичному болю. 
Такими стражданнями можуть бути також нудота, головокружіння, 
свербіння та інші хворобливі симптоми(відчуття). Моральна шкода 
може полягати тільки у фізичних стражданнях, а можуть бути 
випадки, коли фізичний біль супроводжується душевним. 

Немайнова шкода може проявлятись і лише в душевних 
стражданнях, змістом яких є різноманітні негативні емоції, зокрема, 
такі як горе, приниження, неспокій тощо. Правопорушенням 
порушується психічне благополуччя, душевна рівновага особи 
потерпілого. В результаті протиправного діяння потерпілий 
відчуває (переживає) дратівливість, гнів, сором, відчай, 
дискомфортний стан. Це може бути пов'язане з можливим чи таким, 
що вже настало, погіршенням відносин на роботі, в 
підприємницькій діяльності, в сім'ї, з обмеженням вибору професії, 
крахом кар'єри. Психічні переживання іноді призводять до 
нервових захворювань і навіть до суїциду. Розлад нервової системи 
може бути причиною серцево-судинних, онкологічних 
захворювань. Ці негативні явища можуть виражатись 
різноманітним способом залежно від індивідуальних якостей 
потерпілого, соціальної і моральної цінності для нього об'єкту 
посягання, інших факторів. 

Якщо факт спричинення фізичних страждань потерпілому ще 
якось об'єктивно довести можна, то факт переживання негативних 
психічних емоцій довести в принципі неможливо, оскільки останні 
є суб'єктивними, ідеальними. В наші дні суди вимагають у 
позивачів доводити те, що їм нанесена моральна шкода, а ті, в свою 
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чергу, подають самі різноманітні медичні довідки, що нібито має 
свідчити про заподіяну немайнову шкоду. Все це з часом 
оформлюється у відповідний стереотип. Більше того, на рівні 
підзаконних нормативно-правових актів закріплено положення, 
згідно з яким доказом наявності моральної шкоди, завданої 
працівнику внаслідок трудового каліцтва чи професійного 
захворювання можуть бути висновок медико-соціальної експертної 
комісії (МСЕК) чи навіть висновок лікаря-психіатра лікувально-
профілактичного закладу, або лікарсько-консультативної чи 
медико-соціальної експертної комісії про стрес, депресію чи інші 
негативні. Але, на нашу думку, таку практику не можна визнати 
правильною. Медична довідка чи висновок є свідченням факту 
певного захворювання. Але ж не кожний випадок заподіяння 
моральної шкоди повинен обов'язково приводити до будь-якого 
хворобливого стану потерпілого. Хвороба може свідчити лише про 
глибину страждань, які можуть досягти такого рівня, коли 
переростають у розлад нервової системи, серцево-судинне чи інше 
захворювання [6]. 

Тривалий час дискусійним в юридичній літературі було, а 
часом – і залишається, питання щодо кола осіб, яким може бути 
спричинена моральна шкода: тільки громадянинові чи також і 
юридичній особі. Чинним законодавством України, в тому числі і 
Конституцією, передбачена можливість відшкодування 
моральної(немайнової) шкоди, заподіяної організації. Але тут 
«виникає проблема на рівні понятійного апарату цивільного права» 
[8]. Визначення моральної шкоди як фізичних чи душевних 
страждань не можна вживати стосовно юридичної особи. Адже 
організація не може відчувати фізичних чи психічних страждань, 
так як це властиво лише людині. Це дає підстави окремим авторам 
стверджувати, що моральна шкода, виходячи із самої категорії 
моральної шкоди, її усталеного розуміння, юридичній особі 
заподіяна бути не може. Зокрема, не може йтися про відшкодування 
моральної шкоди як засобу захисту честі і гідності юридичної 
особи, оскільки ці якості притаманні лише людині. 

Було б дивно говорити про честь юридичної особи, як 
суспільну оцінку її моральних та духовних якостей, або про її 
гідність, як самооцінку цих якостей. Адже юридичні особи не здатні 
мати такі якості та, власне, не можуть самі себе оцінювати. Їм та 
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їхній діяльності оцінку завжди дають люди. І не як членам 
людського суспільства, а зі споживацької точки зору – як 
інструментові задоволення певних людських потреб [9]. 

Якщо проаналізувати всі можливі випадки спричинення 
організації немайнової шкоди, то можна прийти до висновку, що в 
кінцевому підсумку «страждає» ділова репутація комерційної 
організації чи авторитет тієї юридичної особи, яка комерційною 
діяльністю не займається. Повертаючись до загальнофілософських 
визначень, слід зазначити, що ділова репутація – суспільна оцінка 
трудових, професійних якостей особи, виконання взятих на себе 
зобов'язань, почуття відповідальності за виконану роботу. Як 
бачимо, категорія ділової репутації повною мірою може 
стосуватися як фізичної так і юридичної особи [9]. 

Під діловою репутацією, з юридичної точки зору, можна 
розуміти суспільно-позитивну оцінку специфічних якостей 
юридичної особи. Тобто таких якостей, що не лише 
індивідуалізують її серед інших юридичних осіб, але й визначають 
рівень довіри до неї в її суспільно-виробничій діяльності з боку 
людей. 

Поняття «ділова репутація» і «суспільно-позитивна оцінка» в 
цьому визначенні прямо пов'язані. Безперечним є те, що саме через 
наявність та рівень суспільно-позитивної оцінки юридичні особи 
набувають високої ділової репутації. 

У законодавстві України визначення ділової репутації в 
економічному сенсі зустрічається лише в одному нормативно-
правовому акті. Це спільний наказ Фонду державного майна 
України та Державного комітету України з питань науки і 
технологій від 27.07.95 р. [10]. Але він стосується лише юридичних 
осіб – господарюючих суб'єктів. В наказі зокрема визначено, що 
ділова репутація(гудвіл) належить до нематеріальних активів 
об'єктів права користування економічними, організаційними та 
іншими вигодами. 

В економічно-виробничому сенсі гудвіл визначається як 
комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку 
підприємств без відповідного збільшення активних операцій, 
включаючи використання кращих управлінських здібностей, 
домінуючу позицію на ринку продукції(робіт, послуг), нові 
технології. 
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Поняття «гудвіл» зустрічається також у постанові Верховної 
Ради України № 247/95-ВР та в Законі України «Про оподаткування 
прибутку підприємств», де його визначення подібне до викладеного 
вище. 

Можна зробити висновок, що посягання на ділову репутацію 
може призвести до зменшення рівня суспільно-позитивної оцінки 
юридичної особи, як наслідок – до зниження рівня відповідних 
нематеріальних активів і, відповідно, до зниження 
прибутку(надбань – у широкому сенсі) юридичної особи. 

Однак, невирішеним залишається питання про те, чи є 
зменшення рівня нематеріальних активів – фактом завдання 
моральної шкоди. Як уже зазначалося під моральною шкодою слід 
розуміти втрати внаслідок моральних чи фізичних страждань. Це 
означає, що оскільки юридична особа не може відчувати страждань 
і понести у зв'язку з цим певні втрати, їй не може бути завдана 
моральна шкода. Такої думки дотримуються різні правничі школи 
та напрями як на сході, так і на заході. 

Цікавим є також і те, що ні ч. 4 ст. 32, ні ч. 3 ст. 34 
Конституції України не передбачають право юридичних осіб на 
судовий захист права на спростування недостовірної інформації та 
стягнення у зв'язку з цим моральної і матеріальної шкоди [11, 12] 
.Однак в Україні існує більше десятка нормативно-правових актів, 
які прямо чи опосередковано декларують право юридичної особи на 
відшкодування моральної шкоди. До справ про відшкодування 
моральної шкоди, заподіяної юридичній особі, безпосередній 
стосунок мають, безумовно, ст. 49 Закону України «Про 
інформацію» [13], ст. 33 Закону України «Про інформаційні 
агентства», ст. 47 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», ст. 17 Закону України «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», ст. 33 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ст. 11 
Закону України «Про іноземні інвестиції», ст. 44 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», ст. 21 Закону України «Про 
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», ст. 17 Закону 
України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 
тощо. 

Проте жодна з цих норм не містить визначення моральної 
шкоди для юридичної особи. Немає чіткого визначення її і в 
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постановах Пленуму Верховного Суду України № 7 від 28.09.90 
р.(із змінами та доповненнями) та № 4 від 31.03.95 р. Президія 
Вищого арбітражного суду України в роз'ясненні № 02-5/95 від 
29.02.96 р. взагалі зазначила, що «моральною визнається шкода, 
завдана організації порушенням її законних немайнових прав» [5]. 

Відсутність такого визначення свідчить, на нашу думку, про 
неможливість його формулювання і, відповідно, на користь 
твердження про те, що моральна шкода не може бути завдана 
юридичній особі. 

Однак не можна заперечувати і ту обставину, що протиправні 
дії, зокрема, ЗМІ у вигляді недобросовісної публікації, можуть 
завдати шкоди діловій репутації юридичної особи, суттєво 
знизивши її суспільно-позитивну оцінку. І ця шкода, не будучи 
моральною, безумовно носить немайновий характер, оскільки існує 
вірогідність зниження рівня немайнових активів організації. 

Тому, на мій погляд, слід розмежовувати два поняття – 
«моральна шкода», тобто немайнова шкода, завдана фізичній особі, 
та власне «немайнова шкода» як шкода завдана немайновим 
активам юридичної особи. Принципова різниця між цими 
поняттями полягає не тільки у визначенні суб'єкта, якому заподіяна 
шкода, а й у тому, що подібна немайнова шкода, на відміну від 
моральної, повинна мати безпосередній та невід'ємний причинний 
зв'язок з втратами майнового характеру. 

Таким чином, моральна шкода – це ніщо інше як фізичні чи 
психічні(душевні, моральні) страждання, які потерпіла особа 
переживає внаслідок протиправних винних діянь з боку інших осіб, 
що посягають на законні права потерпілого. Моральна шкода 
полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; у 
душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 
протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи 
близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у 
приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної або юридичної особи. 
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На сучасному етапі питання недійсності правочину, 
вчиненого під впливом обману постає дуже гостро, адже у судовій 
практиці сьогодення значна частина цих правочинів не визнається 
недійсними, і позов залишається без задоволення, що суттєво 
погіршує становище позивача, і робить його слабшою стороною.  

Останнім часом чимало науковців приділяли увагу питанням 
недійсності правочинів, зокрема, О. В. Дзера, І. В. Спасибо- 
Фатєєва, О. Отраднова, Н. С. Хатнюк, Є. В. Васьковський, В.І. Крат 
тощо. Для більш повного та всебічного аналізу правової природи 
обману як підстави для визнання правочину недійсним, слід 
виокремити основні ознаки та форми. 

Обман як цивільно-правова категорія відомий ще з часів 
римського приватного права - dolus in contrahendo [1, с. 155]. 

Такі сучасні цивілісти як В. І. Крат у своїх наукових працях 
надають наступне визначення обману: обман - це деформація волі, 
на яку вплинула протиправна поведінка іншої особи, спрямована на 
формування в іншої особи наміру вчинити правочин, «спираючись» 
на хибне уявлення про обставини, які мають істотне значення [2]. 
Натомість З. Ромовська визначає обман як процес, спрямований на 
паралізацію волі майбутнього контрагента, і як результат - настання 
таких правових наслідків, які за звичайних умов не могли би 
настати [3, с. 398]. 

Згідно з ч. 1 ст. 230 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) 
обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які: 
1) можуть перешкодити вчиненню правочину, або: 2) якщо вона 
замовчує їх існування [4]. Виходячи зі змісту цієї статті можна 
виокремити дві форми обману: активну і пасивну. 
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З огляду на судову практику, провадження цивільних справ 
щодо цього виду недійсних правочинів, зокрема тих, де обман 
вчиняється у пасивній формі, є дещо складним та суперечливим. 
Так, за рішенням Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 
26 січня 2017 р. в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до 
фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про визнання договору 
недійсним та стягнення коштів було відмовлено. 12.10.2016 р. 
позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом, в якому 
зазначив, що 30.11.2014 р. між ним та ФОП ОСОБА_2 укладено 
договір про надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за 
кордоном. Послуги, які зобов’язана надати відповідач повинні бути 
інформаційні, консультативні, юридичні та інші супутні відповідно 
до п.1.1 даного договору. На виконання цього договору позивачем 
сплачено кошти в сумі 3000 доларів США. Позивач вважає, договір 
від 30.11.2014 р. недійсним, оскільки він не відповідає вимогам 
закону. 

Позивач вважає, що вказаний договір є недійсним з моменту 
його укладення, оскільки відповідач здійснював свою господарську 
діяльність без належної на те правової підстави. Відповідач, 
надаючи послуги інформаційно-консультаційного характеру та 
послуги з представництва при працевлаштуванні за кордоном 
зобов’язувався надати інформацію та допомогу щодо 
працевлаштування в Канаді. 

Відповідачем вчинено обман, який полягає у замовчуванні 
факту відсутності ліценції на право провадження господарської 
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за 
кордоном та відповідно, отримання коштів за послуги, які 
відповідач не мав законного права надавати. 

У зв’язку з недійсністю договору застосуванню підлягають 
наслідки недійсності правочину, а саме відшкодування грошових 
коштів у розмірі 3000 доларів США. Законом України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності» від 06.06.2000 
року передбачено обов'язкове ліцензування діяльності з 
посередництва по працевлаштуванню за кордоном.  

Позивач, звернувшись до суду стверджує, що між ним та 
відповідачем 30.11.2014 р. був укладений договір про надання 
посередницьких послуг з працевлаштування на роботі, без наявної у 
ФОП ОСОБА_2 відповідної ліцензії, а тому в силу ст. 9 ЗУ «Про 
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ліцензування певних видів господарської діяльності» та ст.227 ЦК 
України, вказаний договір є недійсним. 

Однак, вказані позивачем доводи не знайшли свого 
підтвердження під час розгляду справи.  

Відповідно до п.1.1 договору предметом договору є надання 
виконавцем на замовлення замовника посередницьких 
(інформаційних, консультаційних, юридичних та інших супутніх) 
послуг щодо оформлення на імміграційну програму «Provincial 
nominiees Номінант від провінції, та/або СЕС (Canadian Experience 
Class) канадський досвід», та/або Federal Skilled Trades Program 
FSTP Федеральна програма для робітників кваліфікованих 
професій. 

Згідно п.9.8 договору про надання посередницьких послуг, 
укладеного між сторонами, заявник усвідомлює, що цей договір 
підписано виключно в цілях оформлення і отримання документів 
для імміграції в Канаду, а не для працевлаштування в Канаді. [5] 

У цій судовій справі простежується саме пасивна форма 
обману, оскільки відповідач не надав позивачу достатньої 
інформації щодо своєї діяльності. Виходячи зі змісту цього 
провадження, також випливає той факт, що нотаріуса, який укладав 
договір між цими особами суд повинен був притягнути до 
відповідальності, оскільки згідно зі ст. 5 Закону України «Про 
нотаріат» Нотаріус зобов'язаний сприяти громадянам, 
підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та 
захисті законних інтересів, роз’яснювати права та обов’язки 
,попереджати про наслідки вчинюваних дій [6]. 

На остаточне рішення суду вплинув той факт, що всі умови 
прописані в договорі, а отже особа була інформована щодо його 
умов. Формально це так, але з боку нотаріуса, та звинувачуваної 
сторони простежується умисне замовчування істотних умов цього 
договору. Саме тому пасивна форма обману є складною, 
суперечливою. 

Судова практика проваджень, де має місце активна форма 
обману здебільшого є позитивною для позивача, адже є більш 
конкретні підстави для визнання недійсним цього правочину. Так, 
Кіцманський районний суд Чернівецької області у своєму рішенні 
встановив: визнати недійсним договір дарування житлового 
будинку, який знаходиться по АДРЕСА_1, укладений між 
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ОСОБА_1 та ОСОБА_4, який посвідчений 19 червня 2003 року 
приватним нотаріусом Кіцманського нотаріального округу 
Чернівецької області та зареєстрований в реєстрі за № 1914, 
скасувавши державну реєстрацію права власності на нерухоме 
майно. Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору є 
визнання недійсним договору дарування житлового будинку по 
АДРЕСА_1 від 19.06.2003 року, з підстав вчинення такого 
правочину позивачкою з застосуванням обману з боку її невістки та 
онучки, оскільки на думку ОСОБА_1, яка є неграмотною, вона 
підписувала документи для того, щоб прописати відповідачку 
ОСОБА_2 у будинку, а ні як не договір дарування будинку 
останній. 

Вказане свідчить про наявність факту обману з боку 
обдарованої онучки позивачки, що є підставою для визнання 
спірного договору дарування недійсним правочином відповідно до 
ч.1 ст. 230 ЦК України. 

Таким чином, суд, приймаючи до уваги доводи позивача, 
дослідивши наявні в матеріалах докази в їх сукупності, керуючись 
положеннями діючого законодавства, дійшов висновку про 
наявність підстав для визнання договору дарування житлового 
будинку укладеного між позивачем та відповідачем від 19.06.2003 
року недійсним [7]. 

Незважаючи на форму обману, сутність його полягає в тому, 
що недобросовісний контрагент створює у добросовісного хибне 
уявлення про певні обставини і переконує його в обов’язку або 
вигоді передачі майнових прав зацікавленій стороні [8, с. 12]. 

Щодо виокремлення ознак обману, на разі це питання серед 
вчених-цивілістів залишається дещо спірним. Н.С. Хатнюк виділяє 
наступні ознаки обману: 1) корисливий мотив, матеріальна вигода, 
які можуть полягати у заволодінні майном чи придбанні права на 
майно; 2) свідомі та навмисні дії: активні (повідомлення особі 
неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події); пасивні 
(умисне замовчування юридично значимої інформації); 3) чітко 
визначена мета – присвоєння майна, придбання права на нього; 
4) певний спосіб (зловживання довірою, шляхом ошуканства); 
5) яскраво виражений процес застосування психологічного впливу 
на контрагента [9, с. 125]. 
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Дещо інший погляд щодо ознак обману простежується у 
працях Є.В. Васьковського: 1) обман є помилкою, яка спричинена 
штучним чином за допомогою будь-яких запевнень, навмисного 
мовчання тощо. Тобто способи обману можуть мати 
найрізноманітніший прояв; 2) введення в оману повинно бути 
вчинено недобросовісно. Інакше буде не обман, а взаємна помилка, 
або, як прийнято говорити, непорозуміння; 3) обман повинен 
виходити від контрагента, а не від сторонньої особи. Виняток 
становить той випадок, коли стороння особа діє за бажанням або з 
відома контрагента; 4) правочин повинен бути невигідним для 
обманутої сторони; 5) між обманом і укладанням договору повинен 
бути причинний зв’язок, тобто без обману договір б не уклався 
(dolus causam dans) [10, с.143]. 

З огляду на проведене дослідження, можна дійти висновку, 
що погляд обох цих науковців є доцільним. Адже у працях 
Н. Е. Хатнюка простежується зв’язок виокремлених ознак із 
стороною правочину, яка вводить в оману, а у працях 
Є. В. Васьковського - із обманутою стороною. Таким чином ми 
отримуємо більш повний перелік ознак обману у правочині, 
вчиненому під впливом обману, що у свою чергу сприятиме 
ефективному вирішенню спорів щодо цього виду недійсних 
правочинів. 

Форма обману відіграє значну роль у подальшому розгляді, та 
вирішенні справ з визнання недійсними правочинів, вчинених під 
впливом обману. Активна форма обману передбачає яскраво 
виражені протиправні дії з боку недобросовісної сторони, натомість 
пасивна форма обману полягає у відсутності будь-яких дій, а тим 
самим і впливу на формування волі шляхом повідомлення 
неправдивих обставин та даних щодо речі. Саме відсутність яскраво 
виражених протиправних дій у пасивній формі обману може стати 
підставою для рішення суду не на користь позивача, адже факт 
обману як такий доведено не буде. Підсумовуючи результати 
проведеного дослідження, ми з’ясували, що пасивна форма обману 
ускладнює судову практику з розгляду цивільних справ з визнання 
правочину недійсним. Розгляд таких справ потребує від суду 
високого рівня фаховості, професіоналізму та добросовісності, на 
що і спрямована сучасна судова реформа.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСВІТУ:  
ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

Богомолов Михайло, 
студент 1 курсу групи ПР-181д 

юридичного факультету СНУ ім. В. Даля; 
Сидорчук А. В., 

аспірат кафедри господарського права 
 юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри господарського права 
юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Шаповалова О. В. 

У ст. 13 Загальної декларації прав людини 1948 року 
закріплено право кожної людини на освіту. Під освітою розуміється 
цілеспрямований процес навчання та виховання в інтересах особи, 
суспільства, держави, що супроводжується констатацією 
досягнення визначених державою освітніх рівнів. Конституцією 
країни може бути передбачено поряд із самим правом на освіту 
також право на вибір місця її здобуття.  

Наша країна перебуває на шляху напрацювання нового 
напрямку розвитку, який обумовлений скрутними обставинами 
реалізації права на отримання української освіти абітурієнтами, 
місцем проживання яких є територія, яка тимчасово 
непідконтрольна Україні або населені пункти, які розташовані на 
лінії зіткнення. 
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Реформаторський захід із виявлення цільових груп для 
супроводу і допомоги при вступі на навчання започатковано із січня 
2017 року. Зокрема, Міністерство освіти та науки України видало 
низку наказів № 105 від 30.01.2017 року, № 697 від 21.06.2017, 
№ 238 від 07.03.2018 та інших, які значно спростили можливість 
отримання української освіти деяким категоріям абітурієнтів. Це 
абітурієнти, місцем проживання яких є територія, яка тимчасово не 
підконтрольна Україні та інші населені пункти, що прирівнюються 
до неї за можливістю отримання статусу цільової групи для 
супроводу і допомоги при вступі на навчання. Для них розроблено 
«Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 
освіти….», який є значно простішим для отримання атестатів і 
вступу до вищих навчальних закладів на території України.  

Так, до цільових груп, для яких розроблено зазначений 
«Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 
освіти….» зараховуються абітурієнти, які не мають українського 
атестату та не складали ЗНО. Такі вступники проходять державну 
підсумкову атестацію за спрощеною процедурою та отримують 
відповідну довідку. У довідці за всіма предметами, що є в переліку, 
вказується «атестовано», а за державну підсумкову атестацію 
виставляється дві оцінки – з предметів «Українська мова» та 
«Історія України». Середній бал атестату розраховується як середнє 
арифметичне цих двох оцінок.  

Також право вступати до ВИШу за спрощеною процедурою 
можуть абітурієнти, які мають документ про освіту державного 
зразка (атестат), але не складали ЗНО. В такому разі вступ 
відбувається за вступними випробуваннями, що зазначені у 
правилах прийому до окремих вищих навчальних закладів України. 
І ще одна категорія – абітурієнти, які мають український атестат та 
відповідні сертифікати ЗНО. Вони можуть вступати до будь-якого 
навчального закладу України. В тому числі, незалежно від того, на 
який бал абітурієнт з Донбасу здав ЗНО, за ним зберігається право 
вступати за спрощеною процедурою. Виявлення, супровід і 
допомога цільовим групам абітурієнтів при вступі на навчання 
відбувається освітнім центром «Донбас-Україна». Він виконує 
низку функцій та здійснює дії, щодо виявлення, супроводу і 
допомоги цільовим групам при вступі на навчання. Але, якщо 
функція супроводу і допомоги відбувається компетентно, то 
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функція із виявлення представників цільових груп потребує 
вдосконалення тому, що тимчасовий характер роботи освітнього 
центру «Донбас-Україна» не дозволяє постійно здійснювати 
виявлення. Наприклад, у 2018 році активна робота з абітурієнтами 
проводилася з 04 червня до 28 вересня. Тому місію вдосконалення 
могла б виконати стандартизація діяльності спеціального підрозділу 
освітнього центру із роботи з випускниками та виявлення 
представників цільових груп потенційних абітурієнтів. Доцільною 
була б така назва стандарту – «Державний стандарт послуги із 
виявлення випускників з території, яка тимчасово не підконтрольна 
Україні або населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення та 
супроводу їх в отриманні статусу абітурієнта». Пропозиція щодо 
змісту державного стандарту соціальної послуги із виявлення 
представників цільових груп потенційних абітурієнтів: загальні 
положення та принципи надання послуги; зміст послуги та основні 
підходи щодо організації роботи з її надання; складання 
індивідуального плану надання послуги виявленим потенційним 
абітурієнтам; місце й строки надання соціальної послуги 
інформування потенційних абітурієнтів; інформаційно-методичне 
забезпечення організації та надання послуги супроводу випускників 
щодо отримання статусу абітурієнта.  

Виявлення, супровід і допомога цільовим групам при вступі 
на навчання є затребуваним напрямком розвитку реформаторських 
заходів, щоправда обумовленим відомими сумними обставинами. 
Водночас виявлення з боку держави України цільових груп 
потенційних абітурієнтів та супровід їх при вступі на навчання 
додає впевненості батькам абітурієнтів щодо майбутнього шляху їх 
дітей.  

Право на освіту громадян України, що передбачено ст.53 
Конституції України, потребує належних заходів забезпечення його 
реалізації. Проаналізовані документи засвідчують напрацювання та 
використання належних засобів для цього. 
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ  
БУДІВЕЛЬНОЙ ГАЛУЗІ 

Гриценко Г.М.,  
к.ю.н., доцент, доцент кафедри  

господарського права СНУ ім. В. Даля 

Поетапне збільшення будівельних об'ємів розпочалося з 2016 
року, так згідно з державними статистичними даними за 2017 рік 
будівництво житлового фонду збільшилося на 13 відсотків, 
будівництво промислових об'єктів і не житлового фонду на 
27 відсотків, а загальний об'єм робіт був виконаний на 73,5 мільярда 
гривен. 

За даними статистичного відомства з січня по теперішній час 
2018 року об'єм виконання будівельних робот в порівнянні з 
минулим роком виросли на 6,4 відсотків. Сума виконаних 
будівельних робіт наданої органами державної статистики досягли 
100,5 мільярдів гривен. Якщо брати в процентному співвідношенні 
виконані будівельні роботи по капітальному і поточному ремонту 
складають 25,7 відсотків, а нове будівництво, реконструкцію і 
технічне переоснащення склало 74,3 відсотка. 

Як бачимо із статистичних даних будівельна галузь нашої 
держави є однією з основних складових економічної стабільності 
нашої держави. Держава щорічно закладає до бюджету колосальні 
суми для проведення будівельних робіт як в промисловості, так і 
для поліпшення інфраструктури і звичайно для житлового-
будівництва. Виконання будівельних робіт, завжди належало до 
категорії особливої складності (для проведення робіт суб'єктам 
господарювання потрібно ряд дозвільних документів: які 
розділяються на ті, що повинні мати будівельна організація для 
виконання будівельних робіт і документи, які мають бути отримані 
будівельною організацією на певний будівельний об'єкт.) Ці факти 
особливо впливають на дотримання суб’єктами господарювання 
державних стандартів у будівництві, а це впливає на якість та 
термін експлуатації будівельного об'єкту. Тому все, що стосується 
будівництва об'єктів, повинно контролюватися органами державної 
влади та самими суб’єктами господарювання при виконані 
проектних та будівельних робіт.  
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Згідно статті 6 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [1] до органів державного архітектурно-
будівельного контролю належать: 

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій; 

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-
будівельного контролю сільських, селищних, міських рад. 

Державний архітектурно-будівельний контроль та  нагляд 
згідно з ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» [2] 
має таку мету - забезпечення під час забудови територій, 
розміщення і будівництва об'єктів архітектури додержання 
суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та 
іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з 
метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції 
здійснюється в установленому законодавством порядку державний 
архітектурно-будівельний контроль та нагляд. 

Стаття 11 вищезгаданого закону дає визначення, що 
технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється 
особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат та 
Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту 
об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту 
або уповноваженими ними особами. 

Як, відмітив Артюхов Е. потреба в реформуванні механізму 
правового регулювання будівельної діяльності в Україні триває вже 
досить значний час, а у вирі останніх подій з викриттям численних 
схем узаконення самовільного будівництва, стала дуже важливою 
[3]. 

Уряд прийняттям ряду норм спробував контроль і нагляд за 
суб'єктами господарювання у сфері будівництва зробити таким, 
який дозволить зберегти високий рівень безпеки споживачів і 
одночасно не дозволить здійснювати адміністративний тиск на 
бізнес. Проте мораторій на проведення планових перевірок у 
будівельній галузі контролюючими органами державної влади в 
нашій державі в період з 2014 по 2018 року намагалися вводити 
неодноразово, а проведення позапланових перевірок, дозволити 
тільки у виняткових випадках (руйнування об'єкту, травми на 
виробництві та ін.), але фактичний час його дії завжди був 
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нетривалим. На це завжди впливали специфічні особливості 
будівельної галузі. 

Тому є підтвердження приведене в статті Солонар А.В., 
Солонар О.В: «упровадження загалом прогресивного 
декларативного принципу дає змогу істотно скоротити час і 
ресурси, які необхідні для отримання численних документів 
дозвільного характеру. Але, при цьому зменшується державний 
контроль у сфері архітектури й містобудування, що, у свою чергу, 
зумовлює порушення авторських прав. Недосконалість і 
неналежний рівень урегульованості процедурних питань дає 
можливість зловживати можливостями, які надані декларативним 
принципом» [4, с. 160]. 

Як слушно відмітила Шаповалова О.В. внаслідок проведення 
адміністративної реформи певний ресурс державного контролю у 
сфері господарювання має заміщуватися ресурсом контролю 
недержавного. Правові поняття державного і недержавного 
контролю у зазначеній сфері співвідносяться між собою як частини 
одного цілого – контролю соціального. Тому, коли державний 
контроль зазнає змін лібералізації внаслідок дерегуляції 
економічних відносин, а недержавний контроль ще не здатний 
заміщувати його потенціал, виникає проблема заповнення 
потенціалу соціального контролю від ознак вразливості [5, с. 101]. 

Як, правильно відмітив Солодченко С.В., що відокремлення у 
системі господарських відносин такої їх сукупності як виробничо-
господарські відносини з елементами обов’язкового недержавного 
контролю обумовлено тим, що функціональна спроможність 
суб’єктів господарювання потребує аналізу стану ефективності їх 
контрольних функцій для узгодження приватних та публічних 
інтересів. Забезпечення публічних та приватних інтересів при 
реалізації контрольних функцій суб’єктів господарювання потребує 
уточнення та деталізації правових норм Господарського кодексу 
України щодо оптимізації публічно-правових вимог дострокового 
розірвання договору, за яким не виконується режим контролю 
суб’єктів господарювання [6, с. 166]. 

Висновки. Як видно з чинних норм, законодавець у 
будівельній галузі контрольні функції намагається розділити за 
суб’єктним складом на: які можуть здійснювати державна 
архітектурно-будівельна інспекція; технічний нагляд забезпечується 
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замовником та здійснюється особами, які мають відповідний 
кваліфікаційний сертифікат; авторський нагляд здійснюється 
архітектором - автором проекту об'єкта архітектури. Тобто, ці 
функції, вже на законодавчому рівні розділені по суб'єктам 
виконання: контроль може здійснювати органи державної влади, а 
технічний і авторський нагляд повинен виконуватися суб'єктами 
господарювання, що мають кваліфікаційні сертифікати для 
виконання цих робіт. 

На теперішній час, щоб враховувати публічні та приватні 
інтереси у сфері будівництва потрібно контроль у сфері 
будівництва розділити на законодавчому рівні на державний та 
недержавний з елементами самоконтролю, що автоматично 
зменшить навантаження на суб’єктів господарювання, які 
займаються будівельною діяльністю і на підставі самоконтролю 
підрядники тісніше працюватимуть з проектувальниками 
ґрунтуючись на державні стандарти у будівництві, що збереже і 
підвищить якість виконуваних будівельних робіт. 

Державний контроль потрібно закріпити за державною 
архітектурно-будівельною інспекцією на місцевому рівні та його 
потрібно з планового зробити позаплановим, що дає змогу не 
вводити мораторій на проведення перевірок. 

До недержавного контролю віднести перевірки будівничого 
об’єкта безпосередньо замовником, генеральним підрядником, 
архітектором - автором проекту або іншими розробниками 
затвердженого проекту чи уповноваженими ними особами. 
Недержавний контроль потрібно зробити плановим. Дана перевірка 
повинна оформлюватись у вигляді документально оформленого 
акту проведення цієї перевірки з відповідними висновками, що в 
свою чергу повинно стати невід’ємною частиною умов для 
підписанням Форми КБ-2в, на підставі якої перераховуються кошти 
за виконані об’єми робіт. 

Тобто планові перевірки дозволити виконувати суб’єктам 
недержавного контролю, а позапланові перевірки потрібно 
виконувати державна архітектурно-будівельна інспекція, але 
підставою має бути проведена планова перевірка суб’єктами 
недержавного контролю. 
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