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Шановні учасники Форуму! 
 

Щиро радий вітати Вас на Форумі 
«Україна – ЄС: виклики сьогодення» та 
Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції аспірантів, студентів, науковців 
«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми 
та перспективи розвитку права в Україні», 
присвячених святкуванню Дня Європи на 
Луганщині! 

День Європи. Це словосполучення 
стало вже звичним для України – з року в рік свято шириться нею, набу-
ваючи різноманітних форм, залучаючи все більше людей. Відзначаючи цей 
день, ми підтверджуємо своє прагнення стати частиною євроспільноти. Ми 
демонструємо, що бути повноправним членом Євросоюзу – це не тільки 
державна політика, а щире бажання українців. І цей вибір є вільним і 
усвідомленим! 

Водночас дуже важливо, щоб не менш помітним був інший аспект 
святкування – серйозна розмова про європейську інтеграцію, європейські 
цінності. Щоб свято змушувало українців замислюватися над тим, що вже 
зроблено, а чого бракує для реального поступу України в напрямку Євро-
пейського Союзу. 

Переконаний, що результати Форуму та науково-практичної конфе-
ренції стануть своєрідною інтерпретацією бачення європейського май-
бутнього України очима молоді! 

Адже наша мета – Україна в Об’єднаній Європі, наше місце – в Євро-
пейському Союзі, в складі якого – історичний шанс нашої країни розкрити 
свої можливості. Україна збагатила палітру Європи новим відтінком, на 
черзі – нові яскраві барви. Тож завдання кожного з нас – разом будувати 
щасливе європейське майбутнє нашої держави! 
 
З повагою 

Директор Департаменту міжнародної 
технічної допомоги, інноваційного розвитку 
та зовнішніх зносин Луганської обласної 
державної адміністрації                                                           Д. Денищенко 
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Шановні учасники конференції, студентство! 

Від імені Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля щиро ві-
таю усіх учасників Форуму «Україна-ЄС: виклики 
сьогодення» та Всеукраїнської науково-практичної 
конференції аспірантів, студентів, науковців "Мо-
лодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспек-
тиви розвитку права в Україні"! 

Сьогодні, коли наша країна остаточно підтве-
рдила свої європейські прагнення, прихильність до 
європейських демократичних  цінностей, перед 
нами постає пріоритетне завдання – євроінтеграція 

України та інтенсивне впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС. 
Точкою відліку цього тривалого процесу можна вважати підписання Угоди 
про асоціацію України з ЄС, що відбулося у 2014 році та ратифікація її 
Верховною Радою України та Європейським Парламентом. Водночас три-
валий процес ратифікації завершився лише у 2017 році й Угода набула 
чинності у повному обсязі. 

Наразі  пріоритетами  у  співпраці  з  ЄС  є    економічний  розвиток    
і торгівля, урядування та громадянське суспільство, енергетика та енерго- 
ефективність, соціальна інфраструктура та послуги, транспорт та інфра- 
структура, аграрний сектор, банківський та фінансовий сектор, національ- 
на безпека та оборона, відновлення Донбасу та ВПО тощо. 

Водночас нашим завданням є утвердження та підтримання європей- 
ських цінностей - повага до людської гідності, свободи, толерантність, 
справедливість, солідарність, рівність жінок та чоловіків, верховенство 
права та повага до прав людини. Переконаний, що ми, які провідний за- 
клад вищої освіти нашого регіону, вживаємо усіх заходів задля підготовки 
для нашої України майбутніх фахівців, вихованих на європейських ціннос- 
тях та прагненнях, здатних до служіння суспільству. 

Хочу висловити слова подяки усім, хто долучився до заходу, усім ор- 
ганізаторам й учасникам форуму та конференції, та побажати натхнення, 
плідної дискусії та наукових здобутків. 

 
Перший проректор 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля,  
доктор технічних наук, професор    Д.М. Марченко 
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Шановні учасники Форуму «Україна-ЄС:  
виклики сьогодення» та всеукраїнської науково-

практичної конференції «Молодь і наука: сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку права в Україні»! 

 
Цьогорічний форум – важливий захід у 

науковому та громадському житті нашого 
університету, нашого регіону, адже питання 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, вирішення проблем розвитку гуманіта-
рного простору України в умовах євроінтег-
рації та тенденцій вдосконалення правового 
механізму захисту прав і свобод людини та 
громадянина, з’ясування особливостей право-
вого регулювання інститутів громадянського 
суспільства в умовах євроінтеграції, питання 
впливу євроінтеграції на молодіжну політику 
в Україні є нагальними та значущими з огляду 
на  європейські прагнення України та збройну 
агресію РФ.  

Хочу висловити слова подяки нашим партнерам, представникам ор- 
ганів влади, міжнародних організацій, науковцям та практиками за можли- 
вість створення плідної дискусії щодо реформування широкого спектру 
сфер соціально-економічного розвитку України та європейської інтеграції 
та висловити сподівання що наробки та пропозиції, вироблені під час дис- 
кусії, сприятимуть досягненню нашої спільної мети - процвітанню Украї-
ни.  

Бажаю всім учасникам плідної роботи та приємного спілкування. 
 
 

Декан юридичного факультету 
СНУ ім.В.Даля                                                        О.С. Арсентьєва 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА:  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

Становлення інформаційного суспільства, в якому роль інформації та 
знань набуває надзвичайної ваги, спричинило інтерес науковців до інфор-
маційних ресурсів, що поряд з матеріальними та енергетичними, визнача-
ють рівень розвитку соціуму. У науковому дискурсі поняття «інформацій-
ний ресурс» з’явилося в останні десятиліття минулого століття як реакція 
на бурхливий розвиток інформаційних технологій. Формування націона-
льних інформаційних ресурсів та проблеми їх промислового виробництва 
були за радянських часів розглянуті у монографії Г.Р. Громова. Науковець 
запропонував визначення, в якому інформаційні ресурси розглядалися як 
безпосередній продукт інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої 
і творчо активної частини працездатного населення країни [3, с.53]. Вказа-
на дефініція з боку сучасних дослідників піддається критиці з огляду на 
ототожнення Г.Р. Громовим понять «інформація» та «смисл», абсолютиза-
цію колективної праці в процесі створення ІР без урахування значущості 
індивідуальної інтелектуальної діяльності та відсутність згадки про 
обов’язковість матеріального носія. Це, на думку Т.Ф. Берестової, значно 
ускладнює використання визначення у науково-інформаційній та іншій 
практиці [1, с.6]. Дослідниця пропонує трактувати інформаційний ресурс 
як «цілеспрямовано створену інформацію, що володіє інструментальною 
функцією і використовується в якості засобу певного виду діяльності» [2, 
с.4]. 

Особлива значущість інформаційних ресурсів проявляється в управ-
лінській діяльності, адже постановка мети, побудова стратегії, формування 
завдань, організація, контроль та оцінка результатів процесу управління, 
розпочинається і закінчується інформацією. Ці ресурси, зауважує Н.Ю. 
Шемякіна, покликані акумулювати різнорідну, часто неформалізовану ін-
формацію, в єдиний інформаційний масив, що забезпечує не тільки доступ 
до окремих документів, а й можливість проведення аналітичних дослі-
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джень, виявлення неявних, невідображених у початкових документах зв'я-
зків між накопиченими відомостями [5, с. 22]. 

Інформаційні ресурси характеризується певною самостійністю, невід-
чужуваністю, практичною невичерпністю, структурною розмаїтістю, нео-
бмеженістю у просторі, багаторазовістю та своєчасністю застосування, 
тривалістю зберігання, системністю, комунікативністю, що сприяє зрос-
танню ефективності діяльності, а також доходів їх власників. 

Розвиток новітніх інформаційних технологій, впровадження автома-
тизованих інформаційних систем обумовили появу електронних інформа-
ційних ресурсів (ЕІР), таких як: бази даних, електронні видання, мульти-
медіа та гіпертекстові системи, інтернет-ресурси. Основними їх перевага-
ми є повна незалежність від форми документа чи іншого носія, необмеже-
ний термін зберігання значних масивів документів та високошвидкісний 
пошук. Будь-який ЕІР характеризується наявністю в ньому об’єкта, який є 
їх джерелом, суб’єкта, що їх використовує з метою вирішення різних 
управлінських завдань. Інформація про об’єкт набуває статусу електрон-
ного інформаційного ресурсу у випадку набуття змісту і форми, які можна 
використовувати в процесі управління та виробництва [4, c.10]. Отже, в 
умовах повсюдного використання інформаційних технологій, найбільш 
зручною формою представлення даних є саме електронний інформаційний 
ресурс, що забезпечує оперативний доступ до різноманітної інформації. 
Зазначене обумовлює необхідність формування власного інформаційного 
ресурсу установи, закладу чи підприємства. 

Комплектування таких ресурсів є, на переконання Н.Ю. Шемякіної, 
складним процесом, що включає відбір у вхідному інформаційному потоці 
відомостей, що становлять інтерес з точки зору їх використання в діяльно-
сті організації, їх формалізацію, тобто переведення на формалізовану ін-
формаційну мову конкретної інформаційної системи, підтримку цілісності, 
несуперечності, актуальності даних, що зберігаються. Виконання вказаних 
процедур вимагає залучення кваліфікованих фахівців та створення спеціа-
лізованих інформаційно-аналітичних підрозділів. Оцінка ефективності 
роботи таких підрозділів з комплектування є одним із завдань управління 
інформаційними ресурсами і повинна реалізовуватися в руслі загальної 
оцінки ефективності роботи організації [5, с.22]. 

Таким чином, нагальною потребою сьогодення є формування сучас-
ними організаціями, підприємствами та установами власних інформацій-
них ресурсів, які сприятимуть досягненню поставлених цілей шляхом на-
дання формалізованої, чітко структурованої та оперативної інформації, 
забезпечать стабільне існування підприємства, нададуть додаткові можли-
вості для ефективного функціонування, вирішення конкретних оператив-
них, тактичних та стратегічних завдань. 
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ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: 
СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

Будь-яка особа наділена правом вільного переміщення, як в межах 
країни громадянства (проживання), так і поза її межам, причиною якого є 
досягнення певної мети, зокрема і реалізація проголошеного ст. 53 Кон-
ституції України права на освіту. В цьому випадку можна говорити про 
освітню міграцію, яка наразі, особливо в умовах збройного конфлікту на 
території України, набуває актуальності серед молоді та потребує удоско-
налення правової регламентації, зокрема з метою недопущення втрати мо-
лодого потенціалу нашої країни, який суттєво впливає на соціально-
економічний розвиток і функціонування українського суспільства та краї-
ни в цілому.  

Актуальність досліджуваного питання полягає у складності процесу 
реалізації в умовах збройного конфлікту на території України гарантова-
ного права особи на освіту, особливо внутрішньо переміщених осіб (далі – 
ВПО), з огляду на їх певну правову незахищеність та постійне прагнення 
відстоювати законні права, і, як наслідок, відсутність дієвого правового 
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регулювання освітньої міграції на сучасному етапі, в умовах збройного 
конфлікту в Україні. 

Різні аспекти освітньої міграції в умовах збройного конфлікту наразі 
регламентується такими національними та міжнародними нормативно-
правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про вищу 
освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
низкою актів Президента України, Кабміну, МОН України, міжнародними 
документами (Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про боро-
тьбу з дискримінацією в галузі освіти, Керівними принципами ООН з пи-
тань про переміщення осіб в середині країни, Рекомендаціями ПАРЄ) то-
що.  

Дослідженню освітньої міграції в умовах збройного конфлікту прис-
вячені праці таких вчених та науковців: І. Алімова, О.С. Гринькевич,  
Д. Дрбохлав, Є.П. Немеш, О.В. Позняк, М.Д. Романюк, Г.В. Смалійчук,  
М. Ярошевич та ін. 

Метою статті є аналіз сутності та правового регулювання освітньої 
міграції в умовах збройного конфлікту, виявлення прогалин механізму 
реалізації процесу освітньої міграції за національним законодавством та 
вироблення пропозицій щодо його удосконалення.  

Для досягнення мети постають такі завдання: охарактеризувати осві-
тню міграцію, її особливості, види, причини; проаналізувати міжнародний 
та зарубіжний досвід щодо правового регулювання освітньої міграції в 
умовах збройного конфлікту; охарактеризувати сутність та механізми 
практичної реалізації процесу освітньої міграції в умовах збройного конф-
лікту в Україні; визначити прогалини законодавства України щодо дослі-
джуваного питання та окреслити можливі напрямки їх вирішення. 

Мета дослідження зумовлює використання методів аналізу, синтезу, 
узагальнення, пояснення, формально-юридичного, системного, логіко-
систематичного та ін. – при характеристиці освітньої міграції (освітньої 
міграції в умовах збройного конфлікту) та дослідженні її правового регу-
лювання за національним законодавством; метод аналізу, порівняльно-
правовий метод – при розгляді міжнародного та зарубіжного досвіду з 
правового регулювання досліджуваного питання; метод аналізу, логіко-
систематичний – при виявлення неточностей та прогалин законодавства 
України стосовно даного питання та поєднання всіх методів  – при окрес-
ленні можливих напрямків удосконалення правого регулювання досліджу-
ваного питання. 

Останнім часом в умовах різного роду інтеграційних потоків все 
більш актуальними стають різні міграційні рухи: робочої сили, товарів, 
послуг, технологій, виробництва, капіталу тощо. 
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На фоні цих міграційних потоків кожній людині відповідно до Зага-
льної декларації прав людини надається особисте немайнове право - право 
свободи вільного пересування, право вільно залишати територію своєї кра-
їни та право повертатися до неї  [1, ст. 13], український законодавець та-
кож в Головному законі країни передбачив це право [2, ст. 33]. Потрібно 
відзначити, що це право людина реалізує з певною, конкретною метою та з 
певних, конкретних причин, так би мовити передумов. 

Останнім часом серед таких міграційних потоків одним із привілейо-
ваних напрямків міграції стає і освітня, яка наразі є актуальним міграцій-
ним потоком і для України.  

Дефініція «освітня міграція» не знайшла своєї легалізації в українсь-
кому законодавстві: ані в Концепції державної міграційної політики [3], 
ані в Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 
року [4], ані в інших нормативних актах. Науковці та вчені наводять власні 
визначення поняття «освітня міграція». Так, на думку О.С.Гринькевич, яку 
ми підтримуємо, освітня міграція – це «масове соціокультурне явище, 
пов’язане з переміщенням людей за межі регіону чи країни постійного 
проживання з метою підвищення свого освітнього рівня, здобуття нових 
знань» [5, с. 256]. 

Потрібно відзначити, що освітня міграція як особливий вид міграції 
та актуальне соціальне явище має певні особливі риси. Так, на думку 
Г.В.Смалійчука до цих рис належить: по-перше, вікова обмеженість - ві-
ком категорії здобувача освіти; по-друге, наявність певної мети у здобува-
ча освіти (здобуття освіти відповідного рівня, підвищення чи удоскона-
лення освіти); по-третє, добровільність здобуття освіти, здебільшого; по-
четверте, обмеженість терміну міграції – проміжок часу навчання [6, с. 68]. 
Проте, на нашу думку, до означених рис освітньої міграції можна додати 
ще одну рису: наявність кінцевої мети (здобуття освіти за кордоном (за 
межами регіону проживання) з метою повернення до своєї країни (регіону) 
чи здобуття освіти за кордоном (в іншому регіоні) з метою подальшого 
укорінення на цій території). 

Акцентуємо увагу, на тому, що найбільш розповсюдженими видами 
освітньої міграції є зовнішня та внутрішня. Основна відмінність цих різно-
видів освітньої міграції полягає в тому, що при першій – освітній мігрант 
перетинає кордон власної країни з метою отримання освіти в навчальних 
закладах, розташованих на території інших країн світу, а при другому різ-
новиді освітньої міграції – освітній мігрант залишається в межах кордону 
власної країни, проте здобуває освіту в інших регіонах країни, за межами 
регіону свого проживання. 

Що ж стосується основних передумов освітньої міграції, то до основ-
них причин освітньої міграції на національному рівні певної країни потрі-
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бно віднести, зокрема: 1) існування проблеми подальшого працевлашту-
вання  здобувача освіти; 2) наявність складних соціально-економічних 
умов в країні-походження чи в регіоні-проживання (бідність, війна, зброй-
ні конфлікти тощо, і як наслідок, підвищення популярності отримання 
освіти за кордоном чи за регіоном проживання); 3) наявність незадовільно-
го рівня освіти в країні-походження чи в регіоні-проживання (низька 
якість освіти, відсутність чи мала кількість пільг для обдарованої молоді, 
наявність корупційної складової, проблема подальшого працевлаштування 
та ін.). 

Потрібно відзначити, що на території України з початку 2014 року - 
збройної агресії Російської Федерації (анексія Криму та військові дії на 
сході України) [7; 8, ст. 1; 9], яка призвела до появи особливої категорії 
населення – ВПО, в Україні з’являється і новий тип освітньої міграції – 
освітня міграція в умовах збройного конфлікту. Тобто з упевненістю мож-
на стверджувати, що однією з основних передумов актуалізації освітньої 
міграції на території України останнім часом є саме виникнення збройного 
конфлікту в нашій державі. 

Статистичні дані підтверджують дане твердження. Так, чисельність 
населення України протягом останніх років має тенденцію до зниження: з             
2016 року і станом на 01.03.2019 року кількість населення України змен-
шилася на 483 тис. чол., і якщо порівняти дану цифру з розміром природ-
ного зменшення українського населення, то залишається певна частка – 
мігранти, серед яких наявні і освітні [10]. 

Досліджуючи внутрішній міграційний  рух населення України протя-
гом аналізованого періоду, можна побачити тенденцію до зростання з ко-
жним роком внутрішнього переміщення українців: за період 2016-2018 
роки чисельність прибулих зросла в 2,7 рази або на 165 %, а вибулих – в 3 
рази або на 170 % [10]. На дану тенденцію також суттєво впливає наяв-
ність збройного конфлікту в Україні, затяжна економічно-соціальна й по-
літична кризи.  

Потрібно відзначити, що протягом останнього часу фахівці та експер-
ти відзначають існування посилення міграційного потоку саме молоді та 
переорієнтацію українського міграційного руху до країн ЄС у зв’язку із 
зменшенням міграції населення до Росії, а  [11, с. 30], здебільшого з метою 
отримання освіти у зв’язку із стрімким зростанням популярності освіти за 
кордоном та подальшим працевлаштуванням.  

Український уряд також відзначає існування означеної тенденції та 
виражає занепокоєність нею, зазначаючи, що сьогодні в Україні присутня 
проблема – «еміграція висококваліфікованих фахівців та молоді, у т.ч. вна-
слідок неповернення на Батьківщину після отримання освіти за кордоном, 
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яка зростає через політику ряду держав щодо залучення висококваліфіко-
ваних іммігрантів, молодих фахівців з числа іноземних студентів» [4].  

Серед країн-лідерів освітньої привабливості українських студентів з                
2012 року завжди були Польща, Німеччина, Росія, Чехія, Італія, США, Іс-
панія, Франція, Канада, Австрія. Останнім часом тенденція змінилася: 
прихильність українських освітніх мігрантів втрачають США, Молдова, 
Швеція, на більш стабільному рівні пріоритетності залишаються Німеччи-
на, Франція, Угорщина та Болгарія, а збільшення українських освітніх міг-
рантів характерно для вузів Польщі, Чехії, Канади, Австрії, Великобрита-
нії тощо [12]. Зауважимо, що в роки існування збройного конфлікту на 
території України, стрімко посилилася освітня міграція української молоді 
в напрямку Польщі (за 2015-2017 роки кількість освітніх мігрантів з Укра-
їни в Польщу зросла майже втричі (з 10 тисяч до 35 тисяч 584 осіб)) [13] та 
Чехії, основною передумовою цього є проведення означеними країнами 
привабливої, гнучкої освітньої політики для іноземних студентів, зокрема і 
для українців (наявність пільг у навчанні за контрактом та можливість об-
дарованої молоді отримати навчання за бюджетом; більш спрощена про-
цедура отримання можливості навчання тощо). 

Відповідно до досліджень центру СEDOS за періоди вступної кампа-
нії 2018 року на території України освітня міграція абітурієнтів з Лугансь-
кої та Харківської областей до інших регіонів України склала по 67 % з 
кожної, що у порівняні з минулим роком більше на 7 % та 6 % відповідно 
[14]. 

Отже, як бачимо, одним із гострих потоків міграції для України наразі 
є освітня міграція, яка з початку анексії Криму та збройного конфлікту в 
східних областях України, суттєво змінилася, насамперед її напрямок: 
внутрішній – за регіонами України, зовнішній – перерозподіл між країна-
ми світу. Гадаємо, що з огляду на наявність збройного конфлікту, економі-
чно-соціальної кризи в країні, на вирішення якої спрямовані зусилля як 
уряду, так і міжнародної спільноти, слід звернути увагу на правове регу-
лювання міграційних потоків української молоді. 

Регулювання процесів освітньої міграції здійснюється на національ-
ному та міжнародному рівнях, між якими «існує стійкий взаємозв’язок: без 
раціоналізації міграційної політики всередині держави неможливо досягти 
значних успіхів на рівні міждержавного співробітництва», а міжнародна 
співпраця передбачає «обмін інформацією, дискусії навколо найбільш ак-
туальних питань, а також вироблення єдиної стратегії розвитку міграцій-
них процесів» [15, с. 221]. 

Аналізуючи міжнародне законодавство з досліджуваного питання, 
вбачається, що право на освіту, а також освітній транскордонний процес 
регламентовано низкою міжнародних актів: Загальною декларацією прав 
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людини [1, ст. 26]; Міжнародним пактом про економічні, соціальні та ку-
льтурні права  [16, п. с) ч. 2 ст. 13]; Конвенцією про боротьбу з дискримі-
нацією в галузі освіти [17, ст. ст. 1, 3]; Спільною декларацією міністрів 
освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» [18] тощо. А в 
умовах збройного конфлікту (війни) через появу певної соціально незахи-
щеної категорії населення міжнародне законодавство доповнюється: Же-
невською конвенцією (регламентовано правовий статус осіб, що перебу-
вають під захистом, під час війни (збройного конфлікту)) [19]; Конвенцією 
про статус біженців (визначено статус іноземця чи особи без громадянст-
ва, що покинули країни громадянства чи постійного проживання  через 
побоювання переслідування, які загрожують їх життю) [20]; Принципи 
Пін’єйру (надано визначення ВПО, яке отримало широке міжнародне ви-
знання) [21]. 

Відзначимо, що у світі були і є випадки існування збройного конфлік-
ту, виникнення у зв’язку із ним певної категорії населення та її вплив на 
міграційний потік, зокрема й освітній. Широковідомими прикладами цього 
є Грузія, де в умовах збройного конфлікту правового визначення здобуває 
така категорія населення як ВПО та біженці, Молдова – біженці та особи 
вимушеного переміщення, Азербайджан – біженці, вимушені переселенці 
та особи, прирівняні до них. На ряду з вирішенням різних соціально важ-
ливих питань уряди цих країн приділили належну увагу і освітньому про-
цесу  означених вище новостворених категорій населення (освітній мігра-
ції в умовах збройного конфлікту, здебільшого внутрішній). Азербайджан 
вжив більш дієві заходи щодо уникнення/зменшення негативних наслідків 
від освітньої міграції, зокрема і за межі країни, серед яких можна виокре-
мити: отримання дітьми переселенців дошкільної та загальної середньої 
освіти відповідно до освітніх стандартів; безкоштовне забезпечення підру-
чниками та навчальними приладдям учнів цих категорій; проведення дер-
жавної компенсаційної програми шляхом звільнення від сплати за навчан-
ня в державних навчальних закладах та застосування пільг приватними 
навчальними закладами; отримання безпроцентного кредиту тощо [22, с. 
30; 23]. 

В умовах збройного конфлікту долею та правами ВПО і біженців пе-
реймаються й міжнародні організації, зокрема ПАРЄ визначає необхід-
ність 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 про-
живання [24, 25]. 

Зазначимо, що враховуючи норми міжнародного законодавства, що 
регламентують право кожного на освіту та транскордонний її розвиток, 
український законодавець також врахував право ВПО на освіту, розроби-
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вши низку правових актів, в яких передбачив: наявність можливості отри-
мання довідки ВПО студентами з тимчасово окупованої території з метою 
реалізації ними права на освіту на території України [26]; право ВПО на 
продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіо-
нів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фі-
нансування [27, ч. 9 ст. 7]; забезпечення вільного та безперешкодного дос-
тупу переселених громадян до безкоштовних освітніх послуг [28]; механі-
зми надання державної цільової підтримки ВПО для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти у державних або комунальних навчальних закла-
дах [29]; надання квот-2, максимального обсягу державного замовлення в 
уповноважених закладах вищої освіти, що використовується для прийому 
вступників, які мають право на вступ на основі вступних іспитів (осіб, що 
проживають на тимчасово окупованій території) [30] тощо. 

Серед дієвих механізмів врегулювання освітніх міграційних потоків 
ВПО та жителів тимчасово окупованої території України можна відмітити 
також створення у 2016 році на базі вищих навчальних закладів спільно із 
загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності 
спеціальних освітніх центрів «ДОНБАС-УКРАЇНА» та «КРИМ-
УКРАЇНА», основною метою яких є супровід і допомога абітурієнтам, що 
проживають на території, непідконтрольній Україні, в отриманні атестата 
про повну загальну середню освіту та вступі до закладу вищої освіти згід-
но із переліком вищих навчальних закладів, що розташовані на території 
Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження об-
ласні військово-цивільні адміністрації, та згідно із переліком вищих навча-
льних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерорис-
тичної операції (на період її проведення) [31, 32]. 

Більше уваги приділимо впровадженню в Україні такого механізму 
врегулювання питання освітньої міграції ВПО, що був застосований і 
Азербайджаном в умовах збройного конфлікту, як пільгове кредитування 
на здобуття вищої освіти. Цей вид кредитування у навчальних закладах 
України не є новим механізмом. Аналізуючи статистичні дані (на прикладі 
СНУ ім.В.Даля), за 2003-2016 роки заклад отримував державні кошти на 
пільгове кредитування на навчання студентам, при чому пік цього фінан-
сування прийшовся на 2003-2004 роки, а в 2009 році та у період 2011-2016 
роки означений заклад освіти зовсім не отримав державних коштів на реа-
лізацію програми надання цільових пільгових державних кредитів для 
здобуття вищої освіти. Тобто можна констатувати, що і в період з часу 
появи ВПО (2014-2016 роки), механізм пільгового кредитування на здо-
буття вищої освіти не мав належної реалізації.  

Наприкінці 2016 року український законодавець передбачив надання 
державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої 



- 19 - 

освіти, зокрема і такій категорії, як дітям, зареєстрованим як ВПО, шляхом 
повної оплати за навчання та надання в установленому законодавством 
порядку пільгових довгострокових кредитів [29, п. 4]. Проте, сам процес 
надання означеного кредитування був розроблений лише наприкінці 2018 
року та впроваджений в дію з 01.01.2019 року.  Тобто, можна констатува-
ти, що до  2019 року норма щодо надання в установленому законодавством 
порядку пільгових довгострокових кредитів ВПО на здобуття професійно-
технічної та вищої освіти має всі ознаки декларативної норми. При цьому, 
ВПО перебувають у 4 черзі переваги на здобуття пільгового кредитування 
на навчання за рівних умов [33]. Зважаючи на це, можна констатувати, що 
не всі ВПО зможуть реалізувати своє право на отримання пільгового дер-
жавного кредиту.  

Зауважимо, що згідно з механізмом пільгового кредитування для здо-
буття вищої освіти у навчальному закладі реалізація більшості функцій з 
процесу надання пільгового кредиту, супровід даного процесу та контроль 
за поверненням коштів кредитування, покладається на  сам навчальний 
заклад [29, 33], при цьому провадження кредитної діяльності не належить 
до основної діяльності закладу, і в цьому вбачається певна правова колізія 
[34, п.п. 7) ч. 1 ст. 1]. Натомість в державних банках України (КБ «Приват-
Банк» та АТ «Ощадбанк») відсутні програми пільгового кредитування на 
здобуття освіти ВПО.  

Таким чином, на підставі вищевикладеного вбачаються деякі прога-
лини правового регулювання освітньої міграції в умовах збройного конф-
лікту, зокрема: 1 ) відсутність законодавчого акта, що регламентує основи 
міграційної політики України, зокрема щодо визначення дефініцій «освіт-
ня міграція», «освітня міграція в умовах збройного конфлікту» тощо; 2) 
наявність правової колізії щодо покладання провадження державної цільо-
вої допомоги ВПО щодо надання пільгового кредитування на здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти на заклад вищої освіти, який відпо-
відно до п.7  ч.1 ст.1, ст. ст. 26, 32 Закону України «Про вищу освіту» не 
покликаний провадити кредитну діяльність; 3) норма, окреслена у п. 4 По-
рядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти [31] щодо 
надання в установленому законодавством порядку пільгових довгостроко-
вих кредитів ВПО на здобуття професійно-технічної та вищої освіти має 
всі ознаки декларативної норми, бо дієвий механізм розроблено та вво-
диться в дію лише з 01.01.2019 року, а, отже, результативність та попит на 
цю послугу можна буде оцінити після вступної кампанії 2019 року; 4) від-
сутність пільгових програм кредитування для здобуття освіти ВПО в дер-
жавних банках країни, КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» та правового 
забезпечення цих програм. 
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З метою вирішення означених вище прогалин правового регулювання 
освітньої міграції в умовах збройного конфлікту, пропонуємо: 

- по-перше, законодавчо закріпити основні поняття освітньої міграції, 
зокрема пропонується легалізувати, до прийняття спеціального законодав-
чого акта про засади державної міграційної політики України, в Законі 
України «Про освіту» дефініції «освітня міграція», «освітня міграція в 
умовах збройного конфлікту», з урахуванням визначення ВПО, наданого в 
Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», шляхом доповнення ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» п. 151) та 
п. 152) текстом такого змісту:   

«151) освітня міграція – процес фактичного переміщення здобувачів 
освіти за межі адміністративно-територіальної одиниці країни громадянст-
ва та (або) проживання в інші адміністративно-територіальні одиниці краї-
ни громадянства та (або) проживання (при внутрішній освітній міграції) чи 
за межі країни громадянства та (або) проживання в інші країни світу (при 
зовнішній освітній міграції) на тимчасовий період перебування з метою 
реалізації свого конституційного права на освіту та отримання (продов-
ження отримання) освітніх послуг на різних рівнях, у різних формах та 
різних видах, підвищення свого освітнього рівня, здобуття нових знань 
тощо; 

152) освітня міграція в умовах збройного конфлікту – освітня мігра-
ція, зумовлена необхідністю здобувачів освіти з тимчасово окупованої те-
риторії та здобувачів освіти – ВПО залишити або покинути своє місце 
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техно-
генного характеру»; 

- по-друге, з метою усунення наявної правової колізії щодо покладан-
ня повноважень з провадження державної цільової допомоги ВПО стосов-
но надання пільгового кредитування (всього процесу кредитування) на 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти на керівників вищих навча-
льних закладів, що не регламентовано Законом України «Про вищу осві-
ту», пропонується делеговані Кабміном керівникам закладів професійно-
технічної та вищої освіти повноваження щодо надання пільгового креди-
тування на здобуття певного рівня освіти відповідно до Постанов Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2016 року № 975, від 29.08.2018 року № 673 
закріпити в Законі України «Про вищу освіту», виклавши в новій редакції 
п. 19 ч. 3 ст. 34, а саме: «здійснює інші повноваження, передбачені чинним 
законодавством та статутом закладу освіти»; 

- по-третє, враховуючи, що банки країни, зокрема КБ «ПриватБанк» 
та АТ «Ощадбанк», уповноважені надавати кредитні послуги та зобов'язані 
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мати структурний підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управ-
ління операціями, пов'язаними з кредитуванням [35, п.3 ч. 3 ст. 47, ч. 3 ст. 
49], вважаємо за необхідне, рекомендувати Кабміну за участю МОН Укра-
їни та Мінфін України опрацювати питання можливості надання держав-
ної цільової допомоги освітнім мігрантам в умовах збройного конфлікту 
(ВПО та жителям тимчасово окупованої території) шляхом надання піль-
гового кредитування на здобуття професійно-технічної та вищої освіти за 
участю спеціалізованих юридичних осіб (КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощад-
банк»).  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що хоча 
Україна і зіткнулася із таким різновидом освітньої міграції, як освітня міг-
рація в умовах збройного конфлікту, проте український уряд, опираючись 
на міжнародний та світовий досвід з даного питання, приклав певні зусил-
ля щодо правового врегулювання освітньої міграції саме в умовах зброй-
ного конфлікту. В чинному національному законодавстві є певні недоліки 
та колізії стосовно регулювання досліджуваного питання, проте, вважаємо, 
що запропоновані нами шляхи вирішення деяких проблем правового регу-
лювання освітньої міграції в умовах збройного конфлікту зможуть стати 
альтернативою для покращення означеної правової бази та позитивно 
вплинути на процес удосконалення реалізації ВПО свого конституційного 
права на освіту. 
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Борова Г.О., 
аспірантка кафедри економіки  

і підприємництва СНУ ім. В. Даля 

ВІДБУДОВА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ НА СХОДІ УКРАЇНИ:  
ДОСВІТ ТА ОТРИМАНІ УРОКИ 

Узгоджений та інтегрований підхід до відбудови і встановлення миру 
в контексті такої складної ситуації, як та, що склалась у постраждалих від 
конфліктів східноукраїнських областях, та зокрема в Луганській області, є 
важливим для того, щоб уникнути дублювання між різними суб'єктами 
розвитку та втручанням донорів, а також для забезпечення відповідності 
державній політиці. Здатність Програми розвитку ООН (ПРООН)  забезпе-
чити реалізацію такого узгодженого підходу підтверджується програмою 
«Відбудова та встановлення миру» (RPP/ ВВМ), яка була визначена Єв-
ропейським Союзом як самостійно отриманий урок, що сприятиме ефек-
тивному впровадженню Програми. Сама Програма пройшла довгий шлях 
до виховання в Україні численних груп громадянського суспільства. За-
вдяки постійній присутності на Сході, ПРООН створила цінні мережі на 
місцях, запускаючи ефективні партнерські відносини з багатьма зацікавле-
ними сторонами.  

Європейській Союз ще з 2008 року через ПРООН надає спеціалізова-
ну технічну допомогу   та багаторічний досвід підтримки реформ децент-
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ралізації в Україні. А конфлікт на Сході суттєво вплинув на зміни в місце-
вому розвитку та назавжди залишив в пам’яті місцевих партнерів Проект 
 ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнований на громаду», який за 10 
років впровадження з 2008 року сприяв створенню сприятливих умов для 
більш ефективного діалогу між місцевою владою та громадами у сільській 
місцевості. Таким чином, за минуле десятиліття ПРООН активно працю-
вала на сході України ще до початку конфлікту, акцентуючи увагу на роз-
витку громад, розвитку громадянського суспільства та охороні навколиш-
нього середовища.  

Робота над вирішенням конкретних дотичних до конфлікту проблем, 
засновується і зараз на ранній участі та налагодженні партнерських відно-
син. Її розпочато в 2015 році в рамках Програми «Відбудова та встанов-
лення миру» (ВВМ), це рамкова програма, що фінансується багатьма до-
норами, яку розроблено під керівництвом Програми розвитку Організації 
Об'єднаних Націй (ПРООН) у співпраці з Урядом України та з низкою 
партнерських агенцій ООН (ООН Жінки, ФАО (Продовольча та сільсько-
господарська організація), ЮНФПА (Фонд народонаселення ООН)). ВВМ 
призначена для реагування на причини й наслідки конфлікту та їх по-
м'якшення. Вона засновується на результатах Оцінки відбудови та вста-
новлення миру (ОВВМ) і узгоджена з Державною цільовою програмою 
відновлення, а також з обома обласними стратегіями розвитку на період до 
2020 року. ВВМ передбачає три основні напрямки дій: 1) відновлення ін-
фраструктури та соціальних послуг; 2) відновлення економіки; 3) соціаль-
на здатність пристосовуватись до нових умов і відновлення миру. Вона є 
невід'ємною частиною програми ПРООН і тому повною мірою узгоджу-
ється з Рамковою програмою партнерства з Організацією Об'єднаних На-
цій (РПП). Вона тісно пов'язана з Програмою демократичного врядування 
та реформ, що діє на національному рівні та в усіх регіонах України та 
узгоджується з ЦСР, зокрема ЦСР 16 (« Мир, справедливість 
і сильні інститути»). Оскільки зональна програма розроблена спеціально 
для постраждалих від конфлікту районів Східної України, у ВВМ розгля-
даються ключові питання стабілізації, встановлення миру, пріоритетні по-
треби економіки та управління на території Східної України після початку 
конфлікту. У ній розглянуто можливості, що випливають з Мінського про-
токолу, підписаного у вересні 2014 року, і оновлення положень щодо ре-
жиму припинення вогню (останні домовленості щодо припинення вогню 
були узгоджені в березні 2018 року). Ця програма також повністю присто-
сована до ланцюгу гуманітарного розвитку. Вона являє собою уніфікова-
ну структуру заходів із восьми проектів, що фінансуються з 2015 року 
дев'ятьма міжнародними партнерами, із загальним обсягом фінансування 
41 118 168 дол. США. 



- 26 - 

Відтак, в рамках Програми з 2018 по 2022 діє  Проект «Добре вряду-
вання та участь громадян у зміцненні засад правосуддя, безпеки, охорони 
навколишнього середовища та соціальної єдності на території Східної 
України».  

Він продовжуватиме сприяти миру та стабілізації ситуації на Сході 
України та появі здібних, інклюзивних, чуйних і відповідальних органів 
місцевого самоврядування та постачальників послуг. У ньому ведеться 
робота з місцевими інституціями в частині розвитку їхнього потенціалу і 
не лише для надання послуг (з акцентом на адміністративні послуги, дос-
туп до правосуддя, правопорядок, громадську безпеку і захист навколиш-
нього середовища), але також в частині планування та контролю за надан-
ням послуг у колективний та дотичний до конфлікту спосіб, а також у кон-
тексті відповідальності перед користувачами послуг. Окрім цього, Проект 
заохочуватиме членів місцевих громад до більш активної участі в розвитку 
своїх територій. Ця цільова група буде спрямована на подолання прогалин 
в знаннях громадян, які стосуються їхніх прав та обов'язків. Навчання на 
практиці (шляхом розробки та впровадження відповідних ініціатив гро-
мад) також є ключовим питанням, оскільки практичний досвід планування, 
впровадження та моніторингу проектів розвитку не лише посилить навич-
ки та компетенцію членів громади, але й сприятиме діалогу з іншими клю-
човими зацікавленими сторонами та дозволить посилити толерантність, 
громадську ініціативу та соціальну згуртованість. У цьому контексті діа-
логові платформи для органів місцевого самоврядування, постачальників 
послуг, груп громадян та ОГС мають вирішальне значення, оскільки вони 
слугують не лише для обговорення та вирішення конкретних проблем те-
риторіального розвитку, але, і загалом кажучи, для стимулювання завер-
шення процесу децентралізації в регіоні.   

Багато уваги приділятиметься також питанням гендерної рівності, 
прав жінок і права вразливих верств населення. Як показано в Оцінці 
Програми ООН Жінки щодо вразливості жінок і чоловіків в контексті ре-
форм децентралізації та відновлення управління в постраждалих від конф-
лікту районах України, жінки та чоловіки з вразливих груп, зокрема інва-
ліди, ВІЛ-інфіковані, одинокі та люди похилого віку стикаються з пробле-
мами, пов’язаними із залученістю та отриманням рівноправних вигод від 
розвитку на місцевому рівні. 

Оцінка показала, що певні групи жінок, окрім страждань від дискри-
мінації щодо них за ґендерною ознакою, також стикаються з різними фор-
мами дискримінації з таких причин, як переміщення, інвалідність, вік чи 
інші чинники, а їхні інтереси, потреби та турботи часто не беруть до уваги. 
Вразливість груп зростає, оскільки інформація про реформи та місцевий 
розвиток до них не доходить, і навіть не робляться адресні спроби щодо 



- 27 - 

залучення їх до процесу прийняття рішень, участі в реалізації та монітори-
нгу реформ і децентралізованому розвитку на місцевому рівні. Факти дис-
кримінації, з якими вони стикаються, загалом не визнаються владою та 
громадами. 

За опитуванням ПРООН (Правосуддя та безпека в Україні – Перспек-
тиви громад у трьох областях), у середньому третина жінок не почувають-
ся безпечно вночі у власному помешканні, тоді як дві третини не почува-
ються безпечно у своїй громаді. Близько 20 % респондентів опитування 
вважають, що певна форма сексуального насильства з боку партнера (не-
залежно від того, чи вона призводить до травми чи ні) виникає періодично 
або регулярно в їхній громаді. Зовнішнє втручання, зокрема з боку праців-
ників поліції, необхідне у разі, якщо сексуальний партнер зазнав фізичної 
травми. Для цього необхідно звернутися із заявою до поліції. Загалом у 
всьому регіоні панує низький рівень визнання сексуального насильства з 
боку партнера, що свідчить про те, що чимало слід зробити аби підвищити 
обізнаність про наявність і поширеність такого роду злочинів.  

Опитування також довело той факт, що учасники ЛГБТ-спільноти або 
ВІЛ-інфіковані схильні приховувати свою сексуальну орієнтацію або стан 
здоров'я від громади в цілому й навіть від своїх сімей, оскільки є побою-
вання за їхню безпеку та громадський осуд (цькування), який, на їх думку, 
може трапитися. Проте ця проблема не має стосунку конкретно до конфлі-
кту і домінує на всій території України.   

Одним з головних пріоритетів також залишається  -  соціальна 
єдність і довіра до державних установ. Бо конфлікт також призвів до 
суттєвого погіршення зв’язків соціальної єдності, довіри до державних 
інституцій та співпраці по всій країні, руйнування яких тривало роками 
внаслідок суперечливих і заполітизованих оповідань про історію, мову та 
патріотизм. Багато в чому конфлікт з подальшим процесом переселення з 
Донецької та Луганської областей в інші області України посилив «докон-
фліктну» крихкість в країні.  Соціальна єдність, яка торкається якості від-
носин між групами людей в суспільстві та між людьми та установами, а 
також почуття соціальної приналежності, є відносно низькими в Україні. 
Це пов'язано із традиційно низьким рівнем зацікавленості та активності 
громадян, а також із погано розвиненими діалоговими платформами – спа-
дщиною командної економіки та знищенням протягом десятиліть реаль-
них, висхідних соціальних ініціатив. Рівень соціальної єдності в постраж-
далих від конфлікту регіонах України постійно відстежується за допомо-
гою індексу USE (Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН – 
SCORE) для Східної України. Індекс USE спільно визначається трьома 
установами ООН – ПРООН, ЮНІСЕФ і МОМ. Перший цикл USE, який 
був завершений у жовтні 2017 р., врахував думки близько 10 тис. людей, 



- 28 - 

які проживають у п'яти областях на сході України: Донецька, Луганська, 
Запорізька, Харківська та Дніпропетровська області. А основні результати, 
викладені в першому раунді опитувань, показують, що на Сході України: 

- рівень толерантності та соціальної відповідальності громадян 
настільки ж низький, як і в іншій частині України, середній бал 4,9 (0 
означає повну нетерпимість та відсутність соціальної відповідальності 
громадян, 10 – високий рівень толерантності та соціальної відповідальнос-
ті громадян). Розподіл за демографічними показниками доходів та освіти 
свідчить про суттєві відмінності – як передбачається, чим вище рівень до-
ходу та рівень освіти, тим більша толерантність і соціальна відповідаль-
ність громадян.  

- рівень ненасильницької активної громадської участі є особливо 
низьким (середній показник 0,3) на всій території східної України. Така 
загальна інерція пояснюється загальною думкою мешканців регіону про 
те, що органи влади не намагаються залучати громадян до процесу прийн-
яття рішень, а також особливо не реагують на вимоги громадян. Другою 
важливою причиною є брак інформації (тобто громадяни мають низький 
рівень обізнаності щодо питань, що постають на порядку денному місце-
вих рад та інших органів влади). Нарешті, хоч і менш важливо, люди вва-
жають, що громадянська участь займає надто багато часу відносно інших 
аспектів життя (напр., робота, час на родину тощо);   

- рівень соціальної взаємопов'язаності та приналежності до регі-
ону (середній бал 6,6) – це доволі позитивний результат. Хоча північні 
райони Луганської області демонструють відносно вищий рівень взаємо-
пов'язаності та приналежності, ніж інші частини Східної України, суттєвих 
відмінностей в оцінках цих п'яти областей немає. Респонденти похилого 
віку (60 років і вище) й ті, що проживають у сільських населених пунктах, 
мають сильніше почуття соціальної взаємопов'язаності та приналежності, 
ніж інші групи населення. 

- рівень довіри до державних установ дуже низький. Його оціню-
ють на рівні 2 у Луганській області та на рівні 1,6 у Донецькій області. 
Найнижчі рівні довіри зареєстровано в центральних частинах цих двох 
областей.  

В цілому пріоритет щодо соціальної єдності та громадської безпеки 
залишаються одним з важливих в Програмі для роботи поперед всього з 
закладами освіти та громадських просвітницьких установ, журналістами, 
вразливими категоріями громадян, у тому числі з людьми з інвалідністю та 
молоддю. Реалізацію «на власні очі» можна побачити хоча б у вигляді та-
ких значних і великих заходів, як наприклад «Компанія 16 днів проти на-
сильства» в Луганській області та регіональний форум «Діалог про страте-
гію підвищення інклюзії у різних сферах суспільного життя» (3-4 грудня 
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2018). Інноваційний Фестиваль-конкурс «Світ без обмежень», який тривав 
12-17 травня 2019 року в Донецькій та Луганській областях та став іннова-
ційною Всеукраїнською масштабною подією, бо його основними учасни-
ками вперше сталі сімейні пари з 7 областей України, в яких одна або дві 
особи – це люди з інвалідністю. Таким чином привертається увага до ін-
клюзії та потреб з людей з інвалідністю в суспільстві та формування толе-
рантного ставлення громадянського суспільства до цієї проблеми загалом і 
вони починають вирішуватись та наближатись до європейського рівня 
якості швидше.  
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НОВЕЛИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Новий цивільний процесуальний кодекс України приніс найзначніші 
зміни в цивільне судочинство за останні роки. Суттєві зміни та новели 
внесено до позовного провадження. Зокрема певну складність щодо розу-
міння цивільного процесуального закону створює той факт, що крім трьох 
основних видів цивільного судочинства: наказне, позовне та окреме про-
вадження новий Цивільний процесуальний кодекс містить новелу щодо 
поняття «справи незначної складності». 
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У сучасному законодавстві України поняття «малозначні спори» впе-
рше з'явилося у Конституції України з прийняттям у 2016 році Закону 
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». 
Так, стаття 131-2, яка гарантує надання професійної правничої допомоги 
адвокатурою, передбачає, що законом можуть бути визначені винятки що-
до представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціаль-
них прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також 
стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які ви-
знані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [1]. 

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малознач-
них справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ про надання 
судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, 
хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати 
аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально 
посвідченої згоди на такий виїзд, справ незначної складності та інших 
справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Частиною 6 ст. 
19 ЦПК встановлено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами 
є: 

 справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб; 

 справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім 
справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного 
провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує 500 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб [2]. 

Аналізуючи вказані процесуальні норми можна зробити висновок, 
що законодавець розрізняє: 

 малозначні справи (у вузькому розумінні, за замовчуванням), які є 
такими за ціною позову (не перевищує 100 прожиткових мінімуму для 
працездатних осіб); 

 справи незначної складності, визнані судом малозначними. 
При здійсненні цивільного судочинства часто виникають питання 

стосовно віднесення справ до категорії малозначних. Наприклад, цивільна 
справа з ціною позову понад 100 але менше 500 прожиткових мінімуму 
для працездатних осіб, виходячи з норм п. 2 ч. 6 ст. 19 ЦПК є справою не-
значної складності, але ж разом із тим є малозначною. Тобто з’являється 
певна неузгодженість вжитих понять [3]. 

Цивільне процесуальне законодавство України не містить визначення 
поняття «малозначні справи». Не можна не погодитися з І. О. Ізаровою, 
яка зазначає, що «Використаний термін «малозначні» доволі специфічний, 
оскільки значення справи для заявника не залежить від його ціни або скла-
дності розгляду і навряд чи варто ділити справи на значні та малозначні» 
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[4, с.18]. Адже для кожної людини справи, що її стосуються - значні. Од-
нак, із набранням чинності новим ЦПК «малозначні справи» є правовою 
категорією, яка підлягатиме застосуванню за правовими критеріями. 

В цілому, для пересічних громадян навряд чи буде малозначним по-
зов на суму 192 100 грн (100 прожиткових мінімуму для працездатних 
осіб), а тим паче більше 362 000 грн (500 прожиткових мінімуму для пра-
цездатних осіб). 

Аналізуючи правові норми ст.274 ЦПК України, можна дійти виснов-
ку, що у спрощеному порядку розглядаються не тільки малозначні справи. 
Фактично правова норма ч. 2 ст. 274 є загальною, тобто можна зробити 
висновок, що у порядку спрощеного позовного провадження може бути 
розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком 
справ, зазначених у частині четвертій статті 274 ЦПК України. 

Загалом, віднесення справ до категорії малозначних є однією із форм 
процесуального «фільтра», зокрема при касаційному оскарженні. Донеда-
вна існувала можливість безмежного конституційного права на оскаржен-
ня судових рішень у суді, адже пунктом 8 ст. 129 Конституції України од-
нією з основних засад судочинства було визначено забезпечення апеляцій-
ного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановле-
них законом. З набранням чинності Законом України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII від 02.06.2016, це 
право отримало певні межі і зазначена норма отримала таку форму - забез-
печення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 
випадках - на касаційне оскарження судового рішення [5]. У відповідності 
до п.2 ч.3 ст.389 ЦПК України, не підлягають касаційному оскарженню: 
судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: 

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаменталь-
не значення для формування єдиної правозастосовної практики; 

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу по-
збавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим су-
довим рішенням, при розгляді іншої справи; 

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове 
значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; 

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помил-
ково [2]. 

Таким чином, інститут малозначних справ, який раніше ніколи не за-
стосовувався в судовій практиці та є доволі складною у правозастосуванні 
новелою процесуального законодавства України, має важливе значення. 
Нові для цивільного процесуального права інститути малозначної справи 
та спрощеного позовного провадження в цілому на практиці доводять 
свою ефективність, разом з тим, окремі правові норми, що їх регулюють 
потребують детального вивчення та законодавчого врегулювання. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЯВУ ПРИНЦИПУ  
СУБСИДІАРНОСТІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ  

В УКРАЇНІ 

Принцип субсидіарності сходить до ідей Платона і Аристотеля, а та-
кож до середньовічного міського права. У католицькому соціальні вченні 
ця концепція була вперше використана єпископом Кеттелер і після опублі-
кування «Rerum Novarum» (1891)  папою римським Львом XIII стала час-
тиною офіційної доктрини. Початковою метою принципу було вирішення 
конфлікту між особистістю і суспільством. 

Принцип субсидіарності виходить з автономії особистості і почуття 
власної гідності. Всі форми суспільства, від сім'ї до міжнародних органів, 
повинні служити людині. Звідси також випливає, що джерелом політичної 
влади є народ. У той же час персоналізм стверджує, що люди за своєю 
природою відчувають потребу в спілкуванні і членство в елементарних 
осередках суспільства. Ці осередки виконують роль посередників між лю-
диною і більшими структурами і тим самим наділяють його реальною вла-
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дою. Дана схема відтворюється на рівні середніх і великих громадських 
структур. Звідси робиться висновок, що делегування владних повноважень 
більш високих рівнів має здійснюватися виключно в міру необхідності. 
Зокрема, держава може використовувати свою владу тільки в тій мірі, в 
якій це необхідно для загального блага [1]. 

Суть концепції субсидіарності полягає в тому, що на вищий рівень 
управління необхідно виносити тільки ті питання, які не можуть бути ви-
рішені на нижчому рівні. Ця концепція може бути застосована і в держав-
ному управлінні, і в інтеграційному об'єднанні. Субсидіарність заявлена як 
один з нормативних постулатів європейської інтеграції. Це цілком зрозу-
міло і логічно: дійсно, більш підходить і ефективне рішення може бути 
знайдено тими, хто ближче і краще знайомий з проблемою, яка потребує 
такого рішення. Лише ті питання, які не можуть бути вирішені на даному 
рівні, повинні бути винесені на більш високий рівень. Розуміння такої 
концепції просте, проте як її реалізувати в практиці інтеграційного об'єд-
нання? Згідно якими юридичними, політичними або організаційними кри-
теріями визначати рівень найкращого вирішення проблеми, що склалися в 
середині Україні? Чи не буде це гальмувати інтеграційний рух України до 
Євросоюзу? Яка повинна бути юридична природа такої норми? Що в кін-
цевому підсумку вона означає - межа стосунків між людьми та державою? 
Між людьми та різними державами ? Досвід ЄС в даному відношенні налі-
чує вже три десятки років і відображений в окремих нормах установчих 
актів, ряді спеціальних актів, судової практики як на рівні Суду ЄС, так і 
національних судів. Цей досвід становить інтерес з точки зору побудови 
ефективної системи управління інтеграцією і розвитку євразійського пра-
ва.[1,3] 

Субсидіарність як критерій вперше був закріплений в Єдиному Євро-
пейському акті 1986 року і на той момент стосувався питань навколишньо-
го середовища. Через кілька років концепція поширилася на всі сфери пра-
вовідносин і була впроваджена нормативно як загальний принцип функці-
онування всіх Співтовариств. [1,3] 

Субсидіарність зобов'язує державу і суспільство до створення умов 
для повноцінного розвитку особистості, в тому числі, забезпечення соціа-
льно-економічних прав людини. Держава зобов'язана поважати незалеж-
ність окремих людей і організацій, але при цьому має сприяти встановлен-
ню зв'язків між ними. Хоча воно не має права накладати обмеження на 
справедливі вимоги особистості, воно повинно захищати одних членів су-
спільства від шкоди, пов'язаної з приватними інтересами інших. 

Однак варто відзначити., що на рівні розподілу повноважень публіч-
ної адміністрації цей принцип майже повністю не може буді застосованій 
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не кажучи про довіру громади чи інших зацікавлених сторін на рівні міс-
цевого самоврядування. 

Принцип субсидіарності націлює процес надання адміністративних 
послуг на максимальне наближення їх до споживачів. Основне його за-
вдання, згідно до змістовності та наукового тлумачення, полягає в тому, 
що система повноважень повинна будуватись знизу на рівні публічних 
адміністрацій. А в умовах гібридного конфлікту та невизначеності на те-
риторії, де проходить військовий конфлікт такий підхід найбільш актуаль-
ний тому, що проблеми в таких умовах ними можуть бути вирішені краще 
саме військово-цивільною адміністрацією.    Тому,  перед усім необхідно 
ставити питання надання адміністративних повноважень для вирішення 
проблем локального (територіального) характеру.  

Безумовно, публічні адміністрації для цього повинні маті відповідні 
можливості та власні кадри насамперед для вирішення тих завдань та про-
блем що є найбільш важливими для розвитку регіону. Якщо такі питання 
не можуть буди вирішено на місцевому рівні, то їх вирішення доцільно 
передавати іншим органам, віщої ланки управління.   

Але, цей принцип має використовуватися в тих випадках, де вже сфо-
рмована відповідальна демократична система публічного управління, а 
коли такої немає і  формально існуюча система місцевих органів влади не 
відповідає реальній роботі  механізму місцевої влади, децентралізація мо-
же навіть призвести до зниження рівня демократизму місцевого управлін-
ня. Так, насамперед, Концепція реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р., пропонує провадити 
розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-
територіального устрою за принципом субсидіарності [4]. 

У випадках, коли події передбачити складно, особливо в умовах про-
ведення військової операції, встановлення правових норм централізовано 
дозволяє краще скоординувати діяльність місцевих служб та покращити 
рівень послуг, які надаються місцевими органами. Вивчаючи особливості 
проведення реформ в Європейських державах, можна зробити висновок, 
що децентралізація і централізація не розглядаються як діаметрально про-
тилежні концепції прояву та роботи влади на місцях. Головна проблема 
при проведенні реформ полягає не в тому, щоб зробити вибір між децент-
ралізацією і централізацією, а в тому, щоб встановити необхідну і доцільну 
збалансованість між ними. Правові нормі в умовах невизначеності та гіб-
ридності повинні  адекватно відповідати  реальним соціально-економічним 
та політичним умовам конкретної ситуації та можливості вирішення вини-
каючих питань.  
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ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Одним з пріоритетних завдань для України є інтеграція у європейсь-
кий простір на всіх рівнях, що неможливо без реформування багатьох ас-
пектів правової системи. 

До XXI ст., Україна залишалася осторонь від інтеграційних процесів, 
які відбувалися в країнах західної Європи. Україна приєдналася до цього 
масштабного процесу тільки з ратифікацією Угоди «Про партнерство та 
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 
державами-членами» [1]. 

З цього моменту всі органи влади, які мають повноваження в сфері 
європейської інтеграції, повинні забезпечити ефективне виконання взятих 
міжнародно-правових зобов’язань. Стрижневим елементом Угоди є приве-
дення законодавства України до права ЄС. Угода про асоціацію –  це бли-
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зько 355 актів Європейського Союзу, положення яких повинні бути пере-
несені до національної системи України, тому розробка ефективного меха-
нізму наближення законодавства України до права ЄС є важливим елемен-
том, який має безпосередній вплив на формування державної політики 
України в цілому. 

До дослідників окремих аспектів зазначеної проблеми слід віднести 
таких вчених, як В. В. Гомонай, Ю. М. Грошевий, А. В. Зайчук, П. А. Ка-
лініченко, І. В. Кравчук, Л. А. Луць, М. Н. Марченко, Н. М. Онищенко,  
В. Опришко, Ю. А. Тихомиров, Ю. С. Шемшученко та інші. 

З 1998 року адаптація законодавства в Україні здійснювалась на осно-
ві статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та 
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх дер-
жавами-членами від 14 червня 1994 р. (далі - УПС), а з 2004 року також, 
що навіть з практичної точки зору більш важливо, відповідно до Загально-
державної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, схваленої Законом України від 18.03.2004 р. № 
1629-IV (далі - ЗПА) [2]. Для організації виконання цих документів Уряд 
також прийняв ряд підзаконних актів, зокрема була створена окрема Коор-
динаційна Рада з адаптації законодавства, приймався щорічний план захо-
дів та здійснювалась експертиза проектів актів на предмет їх відповідності 
acquis communautaire, також здійснювались переклад актів законодавства 
ЄС українською мовою.  

Слід зазначити, що на сьогодні вказані документи, насамперед ЗПА, 
застаріли та не відповідають сучасному етапу відносин з ЄС та цілям 
України. Водночас накопичений досвід роботи запропонованої системи 
свідчить про необхідність концептуального оновлення підходів до набли-
ження законодавства як формально (через невідповідність підходам, за-
кладеним в Угоді про асоціацію), так і змістовно чи з інституційної точки 
зору. 

Сьогодні система правової регламентації відносин України і ЄС в за-
лежності від юридичної сили, правової природи, кола суб'єктів правотвор-
чої діяльності, меж дії відповідних правових інструментів й іншого вклю-
чає кілька складових [3].  

По-перше, фундаментальні принципи правового регламентування 
взаємовідносин нашої держави з ЄС, насамперед, закладені в основополо-
жних актах - Конституції України, а також в установчих договорах ЄС, що 
встановлюють особливий правовий порядок в Європейських співтоварист-
вах і в ЄС в цілому, а також створюють конституційно правові засади їх 
існування і функціонування. 

Основний Закон держави створює правові передумови для застосу-
вання положень права ЄС в правопорядок України. Відповідно до ст. 9 
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Конституції чинні міжнародні договори України, ратифіковані Верховною 
Радою, є частиною національного законодавства країни. Це положення 
надає нормам цих міжнародних договорів статус норм національного за-
конодавства. У той же час ця стаття створює принципи для безпосередньо-
го застосування норм міжнародних договорів в національному правопо-
рядку. При цьому слід мати на увазі, що положення зазначеної статті не 
можуть автоматично надавати нормам міжнародних договорів безумовно-
го пріоритету [4]. 

По-друге, важливою складовою системи правових принципів спів-
праці України і ЄС виступають обов'язкові норми міжнародних договорів, 
укладених між цими суб'єктами. Перш за все це норми, що містяться в 
Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони (далі - Угода), що почала застосовуватися у 
повному обсязі 01 вересня 2017 року [5].  

В Угоді проголошується, що важливою умовою для розвитку еконо-
мічних зв'язків між Сторонами є зближення існуючого і майбутнього зако-
нодавства України з законодавством ЄС. Тому Україна зобов'язується 
вжити заходів щодо приведення свого законодавства у відповідність до 
законодавства ЄС. 

По-третє, як складову системи правових принципів регламентації від-
носин нашої держави та ЄС можна розглядати також програмні, рекомен-
даційні, декларативні і інші документи з питань співробітництва між Укра-
їною та ЄС, а саме: План дій Україна – Європейський Союз «Європейська 
політика сусідства», схвалена Кабінетом Міністрів України 12 лютого 
2005 року [6]; Оновлений План дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та 
безпеки, схвалений 18 червня 2007 року; «Східне партнерство», ініціатива 
Європейської комісії 7 травня 2009 року; Порядок денний асоціації Украї-
на - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 
21 листопада 2009 року; Концепція інституційної реформи у сфері вико-
нання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жо-
втня 2012, № 767-р. І хоча ці документи не наділені вищою юридичною 
силою, вони вносять суттєві доповнення в положення УПС та галузевих 
міжнародних договорів, визначають практичні заходи та дії в рамках пото-
чних відносин між Сторонами, не дивлячись на їх юридичну природу як 
актів так званого «м'якого права». 

По-четверте, найважливішим елементом досліджуваної системи, яку 
можна охарактеризувати як внутрішню, виступають джерела вторинного 
права ЄС, тобто акти, схвалені інститутами ЄС щодо України, і вітчизняні 
євроінтеграційні нормативно-правові акти. Правові акти ЄС, що стосують-
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ся взаємин з Україною і спрямовані на реалізацію домовленостей з нею, - 
це переважно документи програмного характеру [7]. 

Всі зазначені вище складові системи правових принципів співпраці 
відрізняються юридичною силою, правовою природою, колом суб'єктів 
правотворчої діяльності та межами дії, а разом охоплюють загальні право-
ві досягнення та основу розвитку взаємин між Україною та ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами членами 
замінила УПС та встановила відносини асоціації між Сторонами. З момен-
ту набрання Угоди чинності усі посилання на УПС та посилання на УПС в 
діючих угодах між Україною та ЄС тлумачитимуться як посилання на 
Угоду. Більше того, усі існуючі двосторонні угоди вважатимуться части-
ною двосторонніх відносин як їх регулює Угода, включаючи відповідні 
положення щодо спільних інституцій. Це пов’язано, насамперед, із такими 
чинниками:  

 Правовою природою Угоди  та характером  закріплених у ній 
міжнародно-правових зобов’язань (наявність норм прямої дії; окрес-
леність, визначеність, структурованість, строковість зобов’язань з право-
вого наближення; пряма обумовленість наближенням законодавства про-
гресу в поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції, у т. ч. 
прогресу у відкритті ринків);  

 Збільшенням, порівняно з УПС, кількості сфер, у яких здійсню-
ватиметься наближення законодавства, їхнього обсягу та поглиблення сту-
пеня наближення (фіксованість та динамічність обсягу зобов’язань, мно-
жинність ступенів наближення );  

 Закріпленням зобов’язання щодо забезпечення відповідності 
правозастосовчої практики в Україні наближеному законодавству та від-
повідному acquis  ЄС (гомогенність/сумісність/відповідність правозастосу-
вання та тлумачення);  

Визначенням Угоди конкретних актів законодавства ЄС, які необ-
хідно імплементувати, термінів їх імплементації та порядку перегляду і 
оновлення відповідних переліків [8].  

Україна належить до держав, які з різних причин ще не належать до 
числа реальних претендентів на членство в ЄС. Однак ця обставина, не-
зважаючи на його парадоксальність, може зробити проблему гармонізації 
національного законодавства ще більш актуальною. Це обумовлюється 
необхідністю довести членам Європейського Співтовариства реальну го-
товність України прийняти європейські правові стандарти і таким чином 
значно зміцнити позиції ЄС на своїй території. 

Отже, європейський вибір України - це наближення до стандартів де-
мократії, громадянського суспільства, верховенства права і забезпечення 
прав і свобод людини. Сьогодні метою стратегії економічного і соціально-
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го розвитку України є створення реальних умов для її вступу в Європейсь-
кий Союз. 
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НОВА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ 
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Розвиток України по шляху розбудови демократичної, соціальної та 
правової держави, розвитку громадянського суспільства на засадах верхо-
венства права, пріоритетності прав та свобод людини, доступності та про-
зорості механізмів їх реалізації, гарантування та правової охорони тісно 
пов’язане з новаціями державної служби. Дослідження державної служби 
крізь призму новітнього законодавства, проблем та тенденцій розвитку у 
юридичній літературі розглядається в працях таких вчених-юристів, як:  
В. С. Венедіктов, І. В. Зуб, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, В. Л. Кос-
тюк, Д. Є. Кутоманов, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, В. О. Петришин,  
П. Д. Пилипенко та інших. 

Зародження державної служби України сягає ще з часів княжої Русі. 
Як окремий інститут національної держави державна служба в її сьогод-
нішньому розумінні з'явилася у 1918 році у часи Гетьманату Павла Скоро-
падського, це був період спроб та побудови незалежної Української Дер-
жави. 

З моменту побудови державного апарату за часів Гетьманату було 
прийнято та значною мірою впроваджено перелік системних законів, які 
вперше в історії України на законодавчому рівні закріпили основу інститу-
ту державної служби. 

Певну ланку в цій системі включає Закон «Про урочисту обітницю 
урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі» 
від 30 травня 1918 року. У наслідок якого було засновано один з головних 
механізмів, який став обов’язковим елементом вступу на державну служ-
бу, а саме складання присяги. При цьому присяга не була лише символом – 
вона була обов'язковою умовою набуття статусу державного службовця. 

Саме започаткування національної так би мовити урядової машини й 
створювана на той час урядова служба мала суттєві елементи демократії, 
яка взяла за основу кращі традиції українського козацтва того часу [1].  

У теорії права державна служба розглядається як врегульована зако-
нодавством професійна діяльність осіб, які обіймають у встановленому 
порядку посади в державних органах та інших державних організаціях, 
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щодо практичного здійснення їхніх функцій та завдань, що оплачується з 
коштів державного бюджету [2,с.36]. 

Побудова в Україні правової, високорозвинутої, цивілізованої держа-
ви з високим рівнем життя, культури та демократії неможлива без модер-
нізації системи державного управління. Підґрунтям для реформування 
державної служби, стала «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС), яка була укладена 27 червня і ратифікова-
на 16 вересня 2014 року, вона передбачає проведення масштабних інсти-
туціональних і структурних реформ з дотриманням встановлених рамок 
[3]. 

Дана угода повинна створити незламний базис подальшого стійкого 
політичного і економічного розвитку нашої країни, який стане основою 
стратегію реформування усіх ключових сфер державного управління та 
який впровадить європейські стандарти з метою підвищення якості життя 
населення. 

Ефективне державне управління дасть смогу країні надавати якісні 
адміністративні послуги і забезпечувати її економічне зростання та конку-
рентоспроможність на міжнародній арені. 

Головними пріоритетами реорганізації та вдосконалення державної 
служби є: 

1. побудувати професійну, некорумповану, престижну, орієнтовану на 
вимоги осіб державну службу; 

2. відділення політики від адміністрування; 
3. ведення в дію якісної моделі, щодо управління людськими потенці-

алами; 
4. гармонізація державної служби і служби в органах місцевого само-

врядування; 
5. створення зручної моделі праці та запровадження засобів 

кар’єрного росту (мотивації) держслужбовці; 
6. штатне забезпечення процесу децентралізації. 
Із зазначених пріоритетів особлива увага приділяється "децентраліза-

ції", щоб кожен працював у межах своїх повноважень і був відповідальний 
за свою діяльність.  

Для забезпечення, дотримання та здійснення зобов’язань, визначених 
Угодою про асоціацію України та ЄС була проведена оцінка стану держа-
вного Управління експертами згідно до програми SIGMA, у наслідок якої 
18 грудня 2018 року № 1102-р було затверджено нову редакцію Стратегії 
реформування державного управління України на період до 2021 року та 
план заходів з її реалізації на 2019-2021 роки, котра було схвалена певним 
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переліком розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 
року 

Зазначена Стратегія відповідає європейським стандартам належного 
урядування та європейським принципам державного управління програми 
SIGMA. 

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and 
Management – Програма підтримки вдосконалення врядування та менедж-
менту) ― це один з найкращих аналітичних центрів Європейського Союзу, 
який був створений за ініціативи Організації економічного співробітницт-
ва та розвитку та Європейського Союзу. Метою започаткування даної про-
грами стала потреба у наданні допомоги країнам Центральної та Східної 
Європи котра полягає у модернізації їх систем державного управління. 
Вказана програма відіграє головну роль у підготовці країн-кандидатів до 
вступу у Європейський Союз [4]. 

Основною ціллю стратегії є побудова сучасної, прозорої та ефектив-
ної системи державного управління. Котра спроможна покращити якість 
прийняття урядових рішень, створить нові організаційні структури та ін-
струменти управління, сучасні технології електронного урядування та по-
будує професійну державну службу, яка працює на результат [4]. 

Для організації процесу конкурсного відбору на посади державної 
служби був створений інтернет-ресурс вакансій https://career.gov.ua/, який 
дає змогу зрозуміти які вакансії та можливості для вас відкриті. Також по-
дібну інформацію можна отримати на веб-сайті http://www.nads.gov.ua/, а 
саме про оголошення вакантних посад та результат проведених конкурсів. 

Паралельно з метою з’ясування найкращої чисельності державних 
службовців з урахуванням їх функцій був започаткований у тестовому ре-
жимі портал автоматизованого збору даних, щодо кількісного складу дер-
жавних службовців – ksds.nads.gov.ua у 2016 році. Ця онлайн-система збо-
ру даних стала інноваційною в Україні та працює практично в режимі реа-
льного часу. 

Також НАДС було зазначено перелік таких нормативно-правових ак-
тів, а саме “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструк-
цію щодо її заповнення (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 
листопада 2016 року за № 1477/29607). Визначення фактичної чисельності 
державних службовців проводиться НАДС щокварталу (система КСДС) 
[5]. 

Отже здійснення даного напряму можливо за наявності таких значу-
щих елементів, а саме професійності, підзвітності, результативної та ефек-
тивності системи виконавчої влади. Ефективна система державного управ-
ління є однією з фундаментальних передумов демократичного врядування, 
що базується на принципах верховенства права. 
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Україна разом з Європейським Союзом створила досить чітку про-
граму яка послідовно дає план дій з дотриманням певних рамок, котрі до-
помагають сконцентруватися на актуальних проблемах, які дають змогу 
зрозуміти яким критеріям повинна відповідати Державна Служба та як 
досягнути конкурентоспроможності на міжнародній арені. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСВІТУ В УМОВА ЗБРОЙНОГО 
КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ  

В умовах економічного, соціального, політичного, гуманітарного роз-
витку, глобалізації  та формування єдиного освітнього простору, зближен-
ня підходів різних країн до організації освіти, особливого значення набу-
ває питання реалізації права на освіту, проголошеного у ст.53 Конституції 
України, та зокрема, права на академічну мобільність, закріпленого у ст. 1 
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Закону України «Про вищу освіту» та визначеного як  можливість учасни-
ків освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 
наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 
території України чи поза її межами. [1]. У 2015 році  КМУ було затвер-
джено Постанову про затвердження Положення про порядок реалізації 
права  на академічну мобільність, яке передбачає організацію різноманіт-
них форм стажування  - наукового, мовного, навчання за програмами ака-
демічної мобільності для усіх учасників освітнього процесу [2], який пе-
редбачає фактичне переміщення здобувача освіти за межі території країни 
(регіону) проживання з метою досягнення очікуваного результату: навчан-
ня, здійснення наукової діяльності тощо.  

Виокремлюють два вектори академічної мобільності: міжнародний, 
що передбачає її реалізацію учасниками освітнього процесу у закладах 
освіти (наукових установах) – партнерах поза межами України, та внутрі-
шній, що  реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у 
вищих навчальних закладах (наукових установах) – партнерах в межах 
України. 

Поняття «академічна мобільність» часто вживається в руслі освітньої 
міграції,  тобто переміщення осіб (учнів, студентів, абітурієнтів, стажерів 
тощо) за межі країни (частини території) їх громадянства та постійного 
проживання, до іншої країни світу (частини території власної країни) з 
метою отримання освітніх послуг на різних рівнях.  

За статистичними даними число українців що навчаються за кордо-
ном на 2014/15 навчальний рік становила майже 60 000 осіб.  У 2016/2017 
навчальному році було 77 424 особи з українським громадянством, які на-
вчались у закордонних університетах  [3]. Наразі існують серйозні побою-
вання стосовно стрімкого посилення міграційних рухів молоді. Також фа-
хівці та експерти відзначають переорієнтацію українського міграційного 
руху до країн ЄС у зв’язку із зменшенням міграції населення до Росії, а  
також існування посилення міграційного потоку саме молоді [4, с. 30], 
здебільшого з метою отримання освіти у зв’язку із стрімким зростанням 
популярності освіти за кордоном та подальшим працевлаштуванням.  

У період збройного конфлікту на території України спостерігається 
стійка тенденція до посилення освітньої міграції української молоді в на-
прямку Польщі (за 2015-2017 роки кількість освітніх мігрантів з України в 
Польщу зросла майже втричі (з 10 тисяч до 35 тисяч 584 осіб)) [5] та Чехії. 
Основною передумовою цього є проведення цими країнами привабливої, 
гнучкої освітньої політики для іноземних студентів, зокрема і для україн-
ців (наявність пільг у навчанні за контрактом та можливість обдарованої 
молоді отримати навчання за бюджетом; більш спрощена процедура отри-
мання можливості навчання тощо). 
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Також слід зазначити, що збройна агресія РФ на Сході України приз-
вела до появи нового виду освітньої міграції – освітньої міграції в умовах 
збройного конфлікту, що, у свою чергу, призвело до виникнення проблеми 
правового регулювання освітньої міграції саме в умовах збройного конф-
лікту. Відповідно до досліджень центру СEDOS рух абітурієнтів по тери-
торії України за періоди вступних кампаній 2017-2018 років, чітко сфор-
мував три найбільш привабливі напрямки отримання вищої освіти абітурі-
єнтами з інших регіонів України: перша група – м. Київ; друга група – 
Львівська та Харківська області; третя група – Одеська, Дніпропетровська, 
Чернівецька області. Щодо руху абітурієнтів з Луганської та Донецької 
областей, то в 2018 році освітня міграція абітурієнтів з цих областей до 
інших регіонів України склала по 67 % з кожної, що у порівняні з минулим 
роком більше на 7 % та 6 % відповідно [6].  

Серед дієвих механізмів врегулювання освітніх міграційних потоків 
ВПО та жителів тимчасово окупованої території України стало створення 
у 2016 році на базі вищих навчальних закладів спільно із загальноосвітні-
ми навчальними закладами комунальної форми власності спеціальних 
освітніх центрів «ДОНБАС-УКРАЇНА» та «КРИМ-УКРАЇНА». Основним 
завданням цих центрів стало супровід і допомога абітурієнтам, що прожи-
вають на території, непідконтрольній Україні, в отриманні атестата про 
повну загальну середню освіту та вступі до закладу вищої освіти згідно із 
переліком вищих навчальних закладів, що розташовані на території Луган-
ської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні 
військово-цивільні адміністрації, та згідно із переліком вищих навчальних 
закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної 
операції (на період її проведення) [7]. Згідно із даними, наданими предста-
вником освітнього центру «ДОНБАС-УКРАЇНА» при СНУ ім. В. Даля, 
протягом вступної кампанії 2018 року до центру звернулося 330 осіб, з 
яких 181 особа вступили до вищого навчального закладу. В цьому випадку 
вбачається дієвість функціонування центру, як ефективного «провідника» 
внутрішньої освітньої міграції ВПО та жителів тимчасово окупованих те-
риторій України.  

Наразі, вступ до вищих закладів освіти через освітні центри 
«ДОНБАС-УКРАЇНА» має деякі особливості: обмежений час роботи осві-
тніх центрів (в період вступної кампанії); територіальна обмеженість вузів. 
З однієї сторони, вбачається застосування необхідного правового держав-
ного важеля щодо можливості пропорційного розподілу освітніх мігрантів 
– жителів тимчасово окупованої території країни в умовах збройного кон-
флікту по всій території України, але, з іншої, потрібно завжди дотримува-
тися збалансованості правової основи, яка б не спотворювала сутність ос-
новної мети застосування цього важеля та не переміщалася в площину 
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ознак дискримінації. Так, відповідно до профільного законодавчого акту, 
який регламентує освітні питання, Закону України «Про вищу освіту», 
український законодавець також визначає певний територіальний простір 
особливих умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, розташо-
ваних на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей, для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована тери-
торія, за умови отримання цими особами  документу про загальну середню 
освіту, вступу на конкурсній основі за результатами вступних випробувань 
у межах квот прийому до закладів вищої освіти України [1, абз. 3 ч. 3 ст. 
44].  

МОН України 07.12.2018 року запропонувало до громадського обго-
ворення проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Зако-
ну України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти) [8], відповідно до якого пропонується усунення право-
вої невизначеності абз. 3 ч. 3 ст. 44 даного Закону, а саме окреслення тери-
торії надання «пільгових» умов для жителів тимчасово окупованих тери-
торій України та конкретизації вищих навчальних закладів як «…прийом 
на навчання до одного з уповноважених закладів вищої освіти, розташова-
них на території інших регіонів України, у тому числі на території Запорі-
зької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей…». Але при цьо-
му всьому питання обмеженості певного кола вузів, які уповноважені на-
дати особливі умови вступу в межах наявних квот такій аудиторії здобува-
чів вищої освіти, як жителі тимчасово окупованої території та ВПО, зали-
шається актуальним.  
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ПЕРЕВАГИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

Децентралізація практично означає перерозподіл прав та обов’язків, 
бюджетів від органів державної влади до місцевих органів. Особливо акту-
альним є питання перерозподілу податків та інших надходжень до бюдже-
тів. Якщо раніше зібрані податки у містах і селах спрямовувалися до дер-
жавного бюджету, де їх перерозподіляли і направляли назад, то при децен-
тралізації вони залишаються у місцевих бюджетах та за її результатами 
органи місцевого самоврядування набули заочно більшу фінансову авто-
номію і значно розширили сферу своїх повноважень. 

Децентралізація надала органам місцевого самоврядування можли-
вість на власний розсуд покращувати умови для розвитку бізнесу на міс-
цях. Кошти спрямовуються на потреби громади: облаштування місцевої 
інфраструктури, закупівля машин спеціалізованого транспорту, модерніза-
ція шкіл, дитячих садків, лікарень тощо. Якщо місцевій громаді на щось не 
вистачає грошей свою допомогу надає і держава у формі субвенції на фо-
рмування інфраструктури об’єднаних територіальних громад («децентра-
лізаційна» субвенція) [1, с. 125].  
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На теперішній час реформується система контролю за реалізацією 
владою своїх повноважень. Напряму владу на місцях контролюють самі 
люди, допомагають їм прозорі бюджети до яких кожен має доступ. Держа-
вний контроль буде  втілено через інститут перфектів. Зазначений інститут 
буде існувати для нагляду за дотриманням Конституції та законів України 
органами місцевого самоврядування, запровадження перфектів передбаче-
но проектом закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)». Президент за поданням Верховної Ради призначає 
перфекта, функцією якого є – слідкувати за законністю рішень. Відрізняє 
перфекта від губернатора те, що він не втручається в справи громад і не 
вказує їм, що потрібно робити. Різні аспекти аналізу цієї проблематики 
представлені роботах Ткачук А., Возняк Г.В., Костель М.В., Куценко Т.Ф., 
Столяров В.Ф.  

Для нинішнього етапу розвитку нашої держави актуальним є враху-
вання практичного досвіду формування нового змішаного типу міжбю-
джетних відносин в рамках моделі бюджетного унітаризму в країнах Єв-
ропи, зокрема Данії, Норвегії, Польщі та Швеції, що вже реалізується ни-
нішньою реформою бюджетної децентралізації [2, с. 65].  

Звісно, фінансова децентралізація в Україні знаходиться на початко-
вому етапі і робити якісь висновки щодо її ефективності ще поки зарано. 
Та на сьогодні ми вже маємо як позитивні так і негативні наслідки її про-
ведення. Головною інновацією фінансової децентралізації є отримання 
права на об’єднання територіальних громад [3].Також можемо відзначити, 
що однією з найголовніших змін, що була викликана фінансовою децент-
ралізацією стало розмежування податків за новою системою. Відтепер час-
тина доходів місцевих бюджетів  формується з податків, які  сплачують 
громадяни. 

Окремо можемо виділити розвиток бюджетної децентралізації. Пере-
вагами бюджетної децентралізації в Україні стали такі показники: раціона-
льне використання бюджетних коштів та забезпечення надання якісного 
рівня суспільних послуг; можливість забезпечення певного рівня інвести-
ційної активності; забезпечення фінансової самостійності органів місцево-
го самоврядування; збільшення відповідальності влади перед громадою 
(зменшення корупції); органи влади отримали стимуляцію для нарощуван-
ня власного бюджетного потенціалу; забезпечення фінансової самостійно-
сті органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень[4, с. 67].  

Зразковою моделлю для децентралізації в Україні стала Польща. Ре-
форма з децентралізації у Польщі є двоетапною. На першому етапі були 
створенні гміни – територіальні громади. Гміною може бути місто, село, 
район міста або кілька сіл. «Спершу люди повинні були зрозуміти, що це 
важливо і сформувати довіру до цієї реформи. За рік-два люди змогли по-
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бачити позитивні результати і усвідомити, що вони мають вплив», розпо-
відає Г. Новіцька, представник польської «Школи лідерів». Другий етап 
був спрямований на децентралізацію вищих рівнів влади: повітів та воє-
водств. Так, з 1999 року в Польщі стало 16 воєводств замість 49.  

Для України під досвідом Польщі, мається на увазі укрупнення тери-
торіальних громад та передачу об’єднаним громадам фінансів і повнова-
жень. Досвід Польщі говорить, що саме громада повинна вирішувати і ух-
валювати рішення щодо свого розвитку: чи будувати багатоповерхівки на 
місцях де були зелені зони, будувати якесь підприємство чи розвивати ту-
ризм. 

Громади зможуть опікуватися місцевим розвитком тоді, коли будуть 
мати в своєму розпорядженні фінанси, комунальне майно та землю. Так 
облаштування дитячих садків, ремонт доріг, лікарські послуги - все потрі-
бно передавати на рівень громад, вважають польські експерти, та при цьо-
му звертають увагу на те, що реформа децентралізації повинна співпадати 
з іншими реформами, бо все повинно бути взаємозв’язаним та націлено на 
єдиний найкращий результат. Єдиний шлях реформ – це створення нових 
інституцій. В нашій країні наприклад: нова патрульна служба практично 
була створена з нуля, тому і систему освіти та охорони здоров’я потрібно 
теж створювати з нуля. 

На переконання німецьких експертів, децентралізація не могла б бути 
ефективною без посилення системи балансів та противаг. Владу в Берліні 
збалансовують уряди федеральних земель, тому німці вважають, що в 
Україні справді незалежним має стати суд та судова система і ми не по-
винні змінювати свою конституцію кожні п’ять-шість років. 

Роблячи висновок в дослідженні проведення децентралізації в Україні 
ми можемо вказати і на певні недоліки впровадження: це зростання витрат 
для надання суспільних послуг на невеликих територіях та поглиблення 
диференціації у рівнях розвитку регіонів. Саме ці недоліки призводять до 
необхідності впровадження адміністративно-територіальних реформ та 
внесенню відповідних змін до Конституції України. Та незважаючи на не-
значні недоліки, цілому впровадження  децентралізації демонструє пози-
тивні зрушення в нашому законодавстві і суспільстві, та на законодавчому 
рівні потребує більш серйозного доопрацювання і вимагає підвищення 
відповідальності органів місцевої влади. Запровадження політики децент-
ралізації в Україні має стати дуже важливим кроком для стабілізації соціа-
льно-економічної ситуації в нашій країні та сприяти виходу із фінансової 
нестабільності.                
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СВОБОДИ СОВІСТІ ГРОМАДЯН  

ТА В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ  

В сучасному світі багато уваги з боку більшості Європейських держав 
та міжнародних організацій, покликаних захищати права та свободи лю-
дини, приділяється захисту свободи думки, совісті та релігії як основних 
загальнолюдських соціальних і духовних цінностей. В умовах визначення 
курсу України на європейську інтеграцію та проголошення на конститу-
ційному рівні мети розбудови правової, демократичної держави особливо-
го значення набуває питання регулювання, забезпечення та захисту особи-
стих прав і свобод людини. Це вимагає переосмислення та змін законодав-
ства України, що регулює порядок вирішення реалізації адміністративно-
правового статусу релігійних об’єднань та зумовлюється необхідністю 
аналізу адміністративно-правового статусу релігійних організацій в умо-
вах формування громадянського суспільства. 

Історично склалося, що людина є основною цінністю держави.  Осо-
бисті права і свободи, можливість існування людей як особистостей, захи-
щені Основним Законом України – Конституцією.  

Одним з найважливіших елементів правового статусу людини, який 
забезпечує саму можливість її існування є гарантія дотримання прав і сво-
бод – засоби, які забезпечують можливість реалізації людиною прав і сво-
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бод, що їй належать. Гарантії реалізації конституційних прав і свобод – це 
умови та засоби, принципи та норми, які забезпечують здійснення, охоро-
ну і захист зазначених прав, є запорукою виконання державою та іншими 
суб’єктами правовідносин тих обов’язків, які покладаються на них з метою 
реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина [1, c. 246].  

В останнє десятиріччя масштабні зміни в політичній, економічній та 
соціальній сферах життя нашої країни, процеси євроінтеграції 
пред’являють нові вимоги до права, в тому числі, до такої галузі як адміні-
стративне право. 

На етапі розбудови суверенної та незалежної української держави 
правові взаємовідносини церкви й держави визначалися Декларацією про 
державний суверенітет України та Законом України "Про свободу совісті 
та релігійні організації" (зі змінами та доповненнями). У 1996 р. була при-
йнята Конституція України, в якій були закріплені світський характер 
держави, свобода слова і віросповідань, відокремлення релігійних об'єд-
нань від держави, право на вільний вибір і розповсюдження релігійних та 
інших переконань. 

У статті 35 Конституції України зазначається: «Кожен має право на 
свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідува-
ти будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести ре-
лігійну діяльність. 

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а 
школа — від церкви. Ніхто не може встановлювати обов'язкових переко-
нань і світогляду. 

 Ніхто не може бути увільнений від конституційних обов'язків за мо-
тивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'я-
зку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього 
обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою [2]. 

Не зважаючи на це, громадяни не завжди можуть реалізувати свої 
права та виконати обов’язки з бюрократичних причин.     

Одною з проблем є те, що Законом України «Про альтернативну (не-
військову) службу» можуть скористатися тільки члени релігійних органі-
зацій які зареєстровані. Складали та переглядали перелік релігійних орга-
нізацій більше 20-ти років. За цей час, на просторі країни, з’явилося багато 
нових організацій, члени яких не можуть скористатися цим Законом.  

Можемо зробити висновок, що для налагодження та реалізації адміні-
стративно - правових відносин з цього питання на часі переглянути та ско-
ригувати перелік об’єднань, та надати можливість віруючим громадянам 
реалізувати свої права та обов’язки. 
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 Проблеми адміністративно-правових взаємовідносин у даній сфері, 
зокрема, взаємовідносини держави та церкви досліджують правознавці 
сучасності. Питання охорони та реалізації права на свободу віросповідання 
та правового статусу релігійних об’єднань та церкви, релігійної безпеки 
досліджували вчені різних галузей права, проте в галузі адміністративного 
права недостатньо досліджені.  

З історії відомі події, які не одноразово, доводили багатьом поколін-
ням до яких трагічних, незворотних наслідків може призвести неповага до 
людської особистості, її прав та свобод. Велика кількість держав та міжна-
родних організацій розглядають реалізацію основних прав та свобод як 
основу демократичності держави.  

Історичний досвід вирішення проблем захисту прав і свобод людини 
та громадянина відображений у міжнародно - правових документах про 
захист прав та свобод людини.  

Зростання духовної незалежності людини призвело до підвищення рі-
вня релігійності населення. За останні роки, в Україні, виросла кількість 
діючих релігійних організацій, посилився вплив релігійних структур на 
державно-правові процеси. Налагодження таких відносин має велике зна-
чення для обох сторін і впливає на становлення України як демократичної 
держави. 

На сьогодні, чинне законодавство України щодо адміністративно-
правового регулювання в даних сферах виглядає не досконалим.  Можна 
зробити висновок щодо необхідності закріплення за Міністерством куль-
тури України повноважень координації діяльності між релігійними органі-
заціями та органами державної влади, та місцевого самоврядування, функ-
цій які будуть сприяти досягненню домовленостей релігійних організацій з 
органами державної влади.  

Також, в останні роки, у світі побільшало випадків екстремізму на ре-
лігійному підґрунті, це дає підстави для посилення контролю з боку нашої 
держави за релігійною сферою життєдіяльності суспільства з метою запо-
бігання виникнення подібних ситуацій в Україні. 

Всі питання, що виникають, з приводу регулювання релігійних відно-
син потрібно вирішувати згідно з Конституцією України та закріплених в 
ній принципів, законодавчих актів. 
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МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

«SOFT SKILLS»: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАГНЕННЯ 

В умовах реформування та приведення правничої освіти відповідно 
до європейських стандартів, тенденціями розвитку освіти ще більше ста-
ють інновації, пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобаль-
ними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Окрім за-
гальних знань та компетентностей, до студентів-правників висуваються 
вимоги щодо володіння спеціальними навичками, що мають бути сформо-
вані для розуміння природи і функцій права та його застосування, а також 
меж юридичного регулювання різних суспільних відносин. Сьогодні фахі-
вець у сфері права – це публічний фахівець, що повинен вміти мобільно і 
інтегративно вибирати продуктивний спосіб взаємодії з навколишнім се-
редовищем, критично мислити, бути гнучким до обставин. Панує думка 
серед науковців,  досягнути цього можливо через розвиток «soft skills» 
(«м’яких навиків»). Тому, в умовах реформування національної правничої 
освіти залишається актуальним дослідження питання розвитку «м’яких 
навиків» студентами-правниками. 

Метою роботи є визначити роль та способи набуття студентами-
правниками таких навичок як «soft skills» в умовах вдосконалення освіти 
відповідно до європейських стандартів, з урахуванням власного досвіду.  

Соціологічні дослідження вже не одне десятиліття доводять, що для 
успішної та продуктивної роботи важливі не лише професійні навички, а й 
додаткові знання та компетенції, які називають «м’якими навичками». Не-
зважаючи на популярність терміну «soft skills», універсального розуміння 
поки не існує. У перекладі з англійської мови «soft skills» позначають 
«м'які» навички, або «гнучкі» навички. В Оксфордському словнику зазна-
чено, що «м'які» навички - це «особисті якості, які дозволяють ефективно і 
гармонійно взаємодіяти з іншими людьми»[1] (наприклад, здійснювати 
продуктивну комунікацію). «Гнучкі» навички (англ. Soft skills) - «ком-
плекс неспеціалізованих, важливих для кар'єри надпрофесійних навичок, 
які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продукти-
вність і є наскрізними, тобто не пов'язані з конкретною предметною облас-
тю» [2]. Результати дослідження, проведеного у Гарвардському універси-
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теті і Стенфордському дослідницькому інституті, свідчать про те, що вне-
сок «hard skills» у професійну успішність працівника становлять усього 
15%, тоді як «soft skills» визначають інші 85% [3]. 

В Україні, в проекті Концепції вдосконалення правничої (юридичної) 
освіти для фахової підготовки правника виділяють стандарти правничої 
освіти, серед яких здатність до абстрактного, логічного та критичного ми-
слення, до творчого мислення і генерування нових ідей, до аналізу і синте-
зу; уміння планувати, організовувати і контролювати свою діяльність; на-
вички збору і аналізу інформації; вміння працювати самостійно, працюва-
ти у команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галу-
зей знань; здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення [4].  

Постає питання щодо існуючих способів набуття та розвитку вказа-
них навичок студентами-правниками. На нашу думку, наряду з формаль-
ними методами набуття та розвитку вказаних компетенцій, слід додати 
такі способи  неформальної освіти, як участь у заходах мобільності у сфері 
освіти, професійної підготовки молоді. 

На прикладі особистого досвіду, можемо зазначити, що участь у між-
народних молодіжних обмінах програми Erasmus+ передбачає отримання 
молодіжного паспорту YouthPass, у якому набуті та розвинуті навички 
поділяються за допомогою схеми ключових компетенцій навчання протя-
гом життя. Поняття «ключова компетенція» (англ. Key competence) вказує 
на щось необхідне для кожної області діяльності, що підтримує самоствер-
дження людини, соціальну причетність, громадянську активність та здат-
ність конкурувати на професійному рівні. Молодіжним паспортом перед-
бачено 8 ключових компетенцій, серед яких особиста, міжкультурна, соці-
альна і громадянська компетенція, спілкування іноземною мовою, матема-
тичні здібності і базові знання про науки і технології (що включає в себе 
вміння застосовувати логічне мислення у вирішенні щоденних проблем; 
вміння робити висновки, ґрунтуючись на фактах та інші (схема 1) [5]. 

Більшість із зазначених компетенцій перетинаються, оскільки  вклю-
чають в себе здатність критично мислити, здатність до творчості, ініціати-
вність, вміння вирішувати проблеми і оцінювати ризик і т. п., тобто вклю-
чають «soft skills». За даними офіційного сайту Національний Еразмус+ 
офіс в Україні, в 2018 році заклади вищої освіти в Україні посіли перше 
місце за кількістю реалізованих проектів з Міжнародної кредитної мобіль-
ності [6].  

На нашу думку, наряду з використанням таких форм набуття та роз-
витку «м’яких навичок» в національній правничій освіти,  доцільно впро-
вадити систему визнання набутих та розвинутих навичок, а саме «soft 
skills». У Європі, а саме в Литовській Республіці, на прикладі Каунаського 
технологічного університету функціонує система визнання позанавчальної 
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активності студентів та розвитку додаткових компетенцій через відкриті 
цифрові бейджі [7]. Це є цифровою системою визнання навичок та досяг-
нень, що допомагає формувати власний профіль компетенцій та відстежу-
вати прогрес розвитку навичок, які розроблені відповідно до схеми ключо-
вих компетенцій, якими повинен володіти студент. Вважаємо, що впрова-
дження відкритих цифрових бейджів в правничій освіті допоможе систе-
матизувати та оцінити результати навчання та надасть можливість студен-
там-правникам використовувати набуті та розвинуті компетенції  працев-
лаштуванні в майбутньому.   

Таким чином, використовуючи європейський досвід набуття, розвит-
ку та визнання студентами додаткових компетенцій, вбачаємо, що одним із 
дієвих способів набуття «soft skills» студентами-правниками в Україні є 
програми мобільності та їх визнання в Україні через впровадження відкри-
тих цифрових бейджів.  

 
Схема 1 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

На шляху реформування всієї системи державного управління в рам-
ках курсу на інтеграцію до Європейського Союзу та Північно-
Атлантичного Альянсу перед Україною постає питання чіткого визначення 
понять та принципів функціонування публічної служби та врегулювання 
правового статусу публічного службовця. Стратегічним завданням в цій 
сфері є запровадження нової ідеології діяльності органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, як діяльності щодо забезпечення прав та 
свобод громадян та надання державних послуг. 

Основним проблемним питанням у цій сфері є відсутність чіткого  
визначення поняття «публічна служба» в законодавстві України. Вперше 
визначення «публічна служба» дав Кодекс адміністративного судочинства 
України. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 4 публічна служ-
ба -  діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіаль-
них органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 
альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна 
служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Респуб-
ліки Крим, органах місцевого самоврядування [1]. Галузевого закону (або 
кількох законів залежно від виду такої служби), який би визначав поняття, 
принципи та порядок проходження публічної служби на даний час в Укра-
їні не прийнято. 
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Виходячи з тлумачення поняття «публічна служба», наведеного у Ко-
дексі адміністративного судочинства України, саму публічну службу (як і 
різновид відповідних публічних службовців) можливо умовно розділити 
на три групи: 

Політична публічна служба. Специфіка проходження політичної пу-
блічної служби службовцями, посади яких можна віднести до політичних 
виявляється у порядку їх обрання або призначення на політичну посаду, 
що регламентується насамперед Конституцією України, звільнення з за-
йманих посад, яке здебільшого має відкритий та публічний характер та 
особливими шляхами притягнення їх до відповідальності (наприклад ого-
лошення імпічменту Президенту України) [2] 

Державна публічна служба. Статус службовця, чия посада відносить-
ся до категорії посад державної служби врегульовано Законом України 
«Про державну службу». До цієї ж категорії також можна віднести праців-
ників патронатної служби та службовців, що проходять державну службу в 
окремих державних органах (розділ Х Закону України «Про державну 
службу») [3]. Існує думка, що державна служба, якщо розглядати її як пуб-
лічну є більш багатогранною та включає в себе інші види служби державі 
(військову, дипломатичну службу, тощо). Водночас, у зв’язку з тим, що 
вищевказані види служби (військова, дипломатична, тощо) регулюється 
окремими законами України, такими як «Про дипломатичну службу» [4], 
«Про загальний військовий обов’язок та військову службу» [5] та відріз-
няються іншим статусом службовців та поставленими перед ними специ-
фічними завданнями, змішувати ці поняття не можна. Слід також зазначи-
ти, що подібний різновид публічної служби також відрізняється від держа-
вної публічної служби більшою закритістю, та меншими можливостями 
контролю з боку суспільства (наприклад проходження військової служби в 
органах зовнішньої розвідки України та діяльність Служби зовнішньої 
розвідки України в цілому). 

Публічна служба в органах місцевого самоврядування. Проходження 
служби в органах місцевого самоврядування має, на відмінність від вище-
перерахованих, свої особливості. Насамперед, призначення на посаду в 
органах місцевого самоврядування здійснюється двома шляхами – призна-
чення або обрання (на посаду державної служби особа попадає виключно 
за призначенням шляхом проходження конкурсу), при цьому правовий 
статус службовців органів місцевого самоврядування регулюється одним 
законом – «Про службу в органах місцевого самоврядування» [6]. Також 
особливістю такої служби є реалізація при її проходження одночасно пов-
новажень органів місцевого самоврядування та делегованих державних 
повноважень, що регулюється Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [7]. Слід зазначити, що до окремого (та специфічного) 
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різновиду служби в органах місцевого самоврядування відноситься служба 
у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, які є тимчасови-
ми державними органами, у той час як працівники таких адміністрацій 
отримують заробітну плату у розмірах, передбачених для відповідних по-
сад органів місцевого самоврядування [8].  

Виходячи з вищевикладеного можливо зробити наступні висновки. 
По-перше, статус публічного службовця перш за все характеризується 
проходженням його служби в органах державної влади всіх напрямків та 
різновидів, незалежно від напрямків такої служби а також утриманням 
його за рахунок бюджетних коштів (державного або місцевого бюджетів). 
По-друге для чіткого визначення статусу публічного службовця потрібно 
прийняття галузевого закону (законів), що впорядкував би спірні питання, 
пов’язані з проходженням публічної служби. 
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ЗАПИТ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА, ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Отримання інформації під час здійснення професійної діяльності, а 
тим паче, при здійсненні судово-експертної діяльності, на сьогодні стає все 
більш актуальним. Треба зазначити, що деякі експертні дослідження не-
можливі без належного інформаційного супроводження, тобто без інфор-
мації, яка не є загальновідомою, але є вкрай необхідною для здійснення 
судово-експертної діяльності. Отримання тієї чи іншої інформації для про-
ведення судової експертизи часто впливає на встановлення істини по спра-
ві, а як наслідок і на формування об’єктивної, обґрунтованої доказової ба-
зи. Як наслідок, виникає необхідність отримання такої інформації від під-
приємств, установ, організацій незалежно від їх форми власності. 

Проблеми реалізації судовим експертом права на отримання інфор-
мації шляхом подання запиту та обов’язок підприємств, установ, організа-
цій незалежно від їх форми власності, надавати безоплатно інформацію, 
необхідну для проведення судових експертиз зумовлюють актуальність 
цих тез. 

Метою тез є аналіз правової природи отримання інформації на запит 
експерта, дослідження практичних аспектів реалізації експертом права на 
його подання, отримання відповіді, а також притягнення до відповідально-
сті за ненадання відповіді на запит експерта. 

Проблематиці отримання інформаційного забезпечення судово-
експертної діяльності присвячені праці багатьох вчених, зокрема: 
Авєрʼянової Т.В., Бєлкіна Р.С., Вінберга А.І., Гончаренка В.Г., Грамовича 
Г.І., Дулова А.В., Ейсмана О.О., Іщенко А.В., Клименко Н.І., Корухова 
Ю.Г., та багатьох інших. Незважаючи на, здавалося б, достатньо глибоке 
вивчення цього питання, окремі аспекти залишилися неврегульованими, а 
саме: щодо отриманням інформації на запит судового експерта, а також 
відповідальності за її ненадання.  

В перекладі з латинської мови «інформація» (information) - це 
роз’яснення, виклад [1]; тобто йдеться про відомості (або їх сукупність), 
про предмети, явища й процеси навколишнього світу. Поняття «інформа-
ція» використовується в усіх галузях науки, і в правовій, зокрема. Закон 
України «Про інформацію» надає наступне визначення: «інформація - 
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будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді» [2]. В інформаційному 
праві України тема інформації, яка необхідна для проведення судових екс-
пертиз, правового забезпечення її створення, зберігання, розповсюдження 
не розкривалася.  

Так, відповідно до статті 20 Закону України «Про судову експертизу» 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобо-
в'язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення судо-
вих експертиз, державним спеціалізованим установам [3]. В той же час, 
згідно з частиною 4 статті 69 Кримінального процесуального кодексу 
України, експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали 
для проведення експертизи [4]. 

Але треба зазначити, що, ані в Законі Україні «Про судову експерти-
зу», законодавець не надав роз’яснення поняття «інформації» та, що може 
відноситись до неї, ані в Кримінальному процесуальному кодексі України, 
що мається на увазі під «матеріалами для проведення експертизи».  

З одного боку , як до «інформації», так і до «матеріалів для проведен-
ня експертизи» можуть відноситися будь-які предмети, документи, які є 
носіями ознак скоєння злочинів, а також є їх джерелами. А з іншого боку, 
матеріалами можуть бути й будь-які інші джерела інформації, які не є до-
казами, але містять інформацію, яка необхідна судовому експерту для 
здійснення покладених на нього обов’язків. 

В першому випадку, така заборона є досить обґрунтованою, так як 
чинним законодавством чітко визначені процесуальні форми збирання 
доказів, а їх порушення може призвести до визнання таких доказів недопу-
стими. А в другому випадку, без отримання необхідної інформації - немо-
жливе проведення судової експертизи.  

До такої інформації, наприклад, можна віднести цінову, інформацію 
про походження, спосіб виготовлення та іншу щодо об’єкта дослідження в 
товарознавчій експертизі; калькуляцію ремонтних робіт, прайс-листи для 
проведення автотоварознавчої експертизи; інформацію щодо технічних 
характеристик (нормативних вихідних параметрів систем та обладнання) 
під час експертизи технічного стану транспортних засобів, технічні харак-
теристики вибухонебезпечних засобів та багато іншої, крім інформації з 
обмеженим доступом. Тобто, «інформація», яка може стати невід’ємною 
частиною будь-якого експертного дослідження та забезпечити його 
об’єктивність та всебічність є невичерпною. 

Треба зазначити, що лише всебічне дослідження об’єктів експертизи 
надає можливість для формування об’єктивного обґрунтованого висновку, 
а інколи, і взагалі не можливе, без отримання необхідної інформації. 

Висновок експерта відповідно до частини 2 статті 84 Кримінального 
процесуального кодексу України є важливим, самостійним джерелом до-
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казів, яке істотно відрізняється від інших тим, що утворюється в процесі 
застосування до інших джерел інформації спеціальними суб’єктами (екс-
пертами) відповідних фахових знань, наукових та технічних засобів і ме-
тодів [4]. 

Підсумовуючи вищевикладене, наголосимо, що до Закону України 
«Про судову експертизу» та Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни доцільно внести корективи щодо визначення понять «матеріали для 
проведення експертизи» та «інформація». Законодавча невизначеність да-
них понять може створювати перепони на шляху проведення судових екс-
пертиз та надання об’єктивних обґрунтованих висновків.  

Через обов’язок підприємств, установ, організацій незалежно від фо-
рми власності надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення 
судових експертиз, державним спеціалізованим установам, формується 
право судового експерта на отримання такої інформації. На нашу думку, 
найбільш діючим інструментом отримання інформації для здійснення су-
дово-експертної діяльності, а в подальшому і надання висновку, є запит 
судового експерта. Треба зазначити, що законодавчого врегулювання не 
набуло, ані визначення поняття «запиту судового експерта», ні його фор-
ми, ні строків надання інформації, а тим більше, не встановлено відповіда-
льності за відмову у наданні інформації на запит, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності. 

Звернемо увагу, що інформація, яка необхідна судовому експерту для 
проведення судових експертиз, не є публічною, а тому не підпадає під дію 
Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

А отже, пропонуємо доповнити статтю 20 Закону України «Про судо-
ву експертизу» наступним поняттям: «запит судового експерта - це пись-
мове звернення судового експерта до підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності та підпорядкування про безоплатнє надан-
ня інформації, яка не є носієм ознак скоєння злочинів, а також не є їх дже-
релами, та є необхідною експерту для здійснення судово-експертної діяль-
ності», а також встановити чіткі строки надання експерту відповідної ін-
формації.  

Одним із способів забезпечення надання відповіді та уникнення ігно-
рування запитів судового експерта є встановлення відповідальності за не-
правомірну відмову у наданні інформації, несвоєчасне або неповне надан-
ня інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформа-
ція підлягає наданню на відповідний запит судового експерта. Тому необ-
хідно розглянути можливість притягнення винної особи до відповідально-
сті та внести до частини 5 статті 212-3 Кодексу України про адміністрати-
вні правопорушення відповідні зміни [6]. 

Отже, отримання відповіді на запит судового експерта, тобто отри-
мання експертом необхідної інформації для проведення судових експер-
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тиз, є запорукою надання об’єктивного обґрунтованого висновку. На жаль, 
не діючий Закон України «Про судову експертизу», а ні законопроекти, ні 
процесуальні кодекси не вирішують проблем, що пов’язані з повноцінною 
реалізацією експертом права на безоплатне отримання інформації від під-
приємств, установ, організацій незалежно від форми власності, необхідної 
для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим установам. 
Тому дане питання потребує подальшого вивчення, належного наукового 
опрацювання та законодавчого врегулювання. 
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ПРИ  ПРОВЕДЕННІ  СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

У 2014 році Україною укладено Угоду про Асоціацію з Європейським 
Союзом, яку в тому ж році ратифіковано Верховною Радою України. Одні-
єю з цілей асоціації є посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи 
та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав 
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людини і основоположних свобод. У рамках цієї діяльності, одним із за-
вдань є поступова інтеграція державних спеціалізованих установ України, 
що здійснюють судово-експертну діяльність, у міжнародні судово-
експертні організації [1]. 

Однією з таких організацій є Європейська мережа судово-експертних 
установ (далі – ENFSI), членами якої є понад 69 інституцій з 37 країн світу. 
З числа українських  судово-експертних установ до складу ввійшли держа-
вний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 
Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, Київ-
ський науково-дослідний інститут судових експертиз.  

Відповідно до Конституції Європейської мережі, члени цієї організа-
ції повинні пройти акредитацію на відповідність міжнародного стандарту 
ISO 17025 [2].  

Тому формування правових та організаційних засад стандартизації в 
Україні, зокрема у сфері судово-експертної діяльності,  проблеми побудо-
ви системи управління якості в судово-експертних установах України та 
шляхи їх вирішення з метою підвищення якості та ефективності експертної 
діяльності і рівня довіри до судово-експертних установ, зумовлює актуа-
льність даного дослідження.  

Тематику міжнародного співробітництва  у сфері судово-експертної 
діяльності,  акредитації судово-експертних установ на відповідність вимо-
гам ISO/IEC 17025:2005 досліджували такі українські науковці, як  
Н.І. Кліменко, О.А . Купрієвич, О.А. Лопата,  В.В.  Хоша та інші. 

Впровадження систем управління якістю у діяльність судово-
експертних установ держав світу відбувається шляхом їх акредитації від-
повідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025, який гармонізо-
вано в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компете-
нтності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (далі – ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2006). Зазначена інтеграція в міжнародні судово-експертні 
організації, зокрема до ENFSI, при умові акредитації міжнародними або 
національними органами акредитації державних спеціалізованих установ, 
що здійснюють судово-експертну діяльність, відповідно до вимог ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2006, дає національній експертизі можливість створення 
виробничих, наукових та методичних передумов досягнення світового рів-
ня. 

Ураховуючи прагнення до розвитку, керівна установа Експертної 
служби МВС України, перша з усіх відомчих служб, що здійснюють судо-
во-експертну діяльність, набула членство в Європейській мережі судово-
експертних установ.  

Стандартизацію судово-експертної діяльності в підрозділах Експерт-
ної служби МВС України розпочато в 2006 році. Першим серед судово-
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експертних установ  України атестат про акредитацію на відповідність 
вимогам  отримав у серпні 2010 року Запорізький науково-дослідний  екс-
пертно-криміналістичний центр МВС України, другим – Державний нау-
ково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, у берез-
ні 2012 року. На сьогодні в Експертній службі МВС України акредитовані 
21 з 25 підрозділів. Так у грудні 2019 року, працюючи майже у військово-
польових умовах, був акредитований евакуйований з тимчасово окупова-
них територій Луганський НДЕКЦ МВС України у сфері  комп’ютерно-
технічних досліджень [3]. 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса успішно пройшов перевірку та оцінку системи 
управління якості (акредитацію), за результатами якої 23 січня 2018 року 
Національним агентством з акредитації України прийнято рішення про 
видачу відповідного сертифікату (атестату про акредитацію) [4]. 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерс-
тва юстиції України (КНДІСЕ) найстаріша експертна установа України, 
яка вже 105 років стоїть на сторожі правосуддя, захисту інтересів держави, 
законних прав і свобод громадян. 

У своїй діяльності КНДІСЕ проводить політику наближення до євро-
пейських і міжнародних стандартів у сфері судово-експертної діяльності із 
забезпечення правосуддя, що в умовах сьогодення є вкрай важливим і ак-
туальним. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має 
акредитацію відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006; сертифікат на ви-
знання вимірювальних можливостей; ліцензію ДСУ з контролю за нарко-
тиками; сертифікат суб`єкта оціночної діяльності Фонду державного май-
на України та сертифікат учасника Європейської мережі судово-
експертних установ ENFSI[5]. 

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 4 ЗУ «Про стандартизацію» визначено до-
бровільне застосування національних стандартів та кодексів усталеної 
практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами. На 
сьогодні ні Законом України «Про судову експертизу», ні Законом України 
«Про стандартизацію», ні іншими нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють судово-експертну сферу, не передбачено норм, що регулюють 
стандартизацію судово-експертної діяльності [6]. 

КНДІСЕ пропонує запровадити систему національних стандартів у 
сфері судово-експертної діяльності, ініціювавши створення технічного 
комітету стандартизації «Судова експертиза». В рамках діяльності Міжна-
родної організації стандартизації (ISO) в 2012 році створено міжнародний 
технічний комітет стандартизації ISO/TC 272 «Forensic sciences». 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 07.05.2018 року № 125 створено техніч-
ний комітет стандартизації 192 «Судова експертиза», а наказом від 
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19.06.2018 №175 затверджено Положення про ТК 192 «Судова експертиза» 
[7]. 

Сферою діяльності  ТК 192 є стандартизація у сфері судових експер-
тиз, розроблення національних стандартів, у тому числі гармонізованих з 
міжнародними стандартами. 

  Метою створення ТК 192 «Судова експертиза» є розроблення націо-
нальних стандартів, у тому числі, гармонізованих з міжнародними станда-
ртами у сфері судових експертиз, які  сприятимуть організаційному та ме-
тодичному забезпеченню у сфері судових експертиз, єдиному підходу в 
роботі з речовими доказами, проведенні судових експертиз, єдності вимі-
рювань, технічної та інформаційної сумісності, порівнянності результатів 
досліджень, проведення робіт з уніфікації в галузі судово – експертної дія-
льності, тощо [8]. 

Робота зазначеного ТК 192 «Судова експертиза»  допоможе досягти: 
підвищення надійності судових доказів; встановлення узгоджених методів 
роботи, які полегшують експертним лабораторіям різних юрисдикцій пра-
цювати спільно в розслідуванні транскордонної злочинності; надання екс-
пертним лабораторіям різних юрисдикцій підтримки в разі катастрофічної 
події, коли вичерпуються можливості даної юрисдикції;     розширення 
обміну результатами експертних досліджень, інформацією, включаючи 
спільне використання баз даних тощо. До складу ТК 192 увійшли 17 коле-
ктивних і 4 індивідуальних членів [8]. 

 В рамках діяльності Європейського комітету стандартизації (CEN) 
створено проектний ТК CEN/TC 419 «Forensic Science Processes» (Судово-
експертна діяльність) (далі – CEN/TC 419). 

Зазначена сфера діяльності є новою як на міжнародному так і на єв-
ропейському рівнях, і взагалі не представлена в Україні. 

Сфера діяльності створеного ТК 192 «Судова експертиза» відповідає 
сфері діяльності ISO/TC 272 та CEN/TC 419 та враховує принцип дзерка-
льності створення національних технічних комітетів стандартизації. 

  Передбачається, що національні стандарти стосуватимуться термі-
нології, вимог до витратних матеріалів, використовуваних при зборі, збе-
реженні та обробці матеріалів для судових експертиз, аналізу та вивчення 
матеріалу, його визнання, запису, відновлення, транспортування та збері-
гання, звітності тощо [8].  

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що національна система 
стандартизації саме у сфері судової експертизи  законодавством України 
та іншими нормативно правовими актами не визначена, проте можна за-
значити схожі риси в  практичному досвіді отримання судово-експертними 
установами України акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 
17025. 
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ІДЕЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ПОЛІТИЦІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Гендерна проблематика активно почала обговорюватися світовою 
спільнотою після завершення Другої світової війни. У 1952 році була при-
йнята Конвенція ООН про політичні права жінок, яка показала ефектив-
ність феміністичного руху . Активність жінок у боротьбі а свої права та 
можливості призвела до прийняття Конвенції про згоду на вступ до шлю-
бу, шлюбний вік і реєстрацію шлюбів (1962), Конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (1979) , у  1995 році в Пекіні було 
прийнято Пекінську декларацію і Платформу дій.  
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З розвитком суспільства та інституту  прав людини прийшло розу-
міння того, що феміністичний рух це лише один з аспектів гендерного 
складової суспільних відносин.  

Країни-члени ЄС активно сприяють подоланню гендерної нерівності 
та стереотипів через удосконалення як національного законодавства так і 
законодавства Європейського Союзу.  

Захист прав людини, дотримання демократичних принципів у відно-
синах між громадянським суспільством та державою, верховенство права 
визнано основними цінностями Європейського Союзу. Досягнення рівнос-
ті прав і можливості для жінок і чоловіків в ЄС відбувається переважно на 
договірних засадах. Навіть фіксація на законодавчому рівні ідеї рівних 
прав і можливостей для жінок і чоловіків відбулася у Римських договорах 
1957 р. Маастрихтському договорі 1992 р. Амстердамському договорі 1997 
р, які закріплювали принципи недискримінації за ознакою статі, солідар-
ності та рівності жінок і чоловіків. Наприклад,  стаття 119 Римського дого-
вору 1957 закріплює положення щодо оплати праці: «…чоловіки і жінки 
повинні отримувати рівну оплату праці за рівноцінну роботу», «…рівна 
оплата праці без дискримінації на основі статі».  

У 200 році була прийнята Хартія фундаментальних прав ЄС, яка 
встановила  у заборону дискримінації на основі низки ознак, у тому числі, 
статі (ст.21 Хартії). Вельми цікавою є стаття 23 Хартії характеризує деякі 
аспекти поняття «рівності» між чоловіками і жінками: «Рівність між чоло-
віками і жінками має бути забезпечена у всіх сферах, включаючи зайня-
тість, роботу і заробітну плату. Принцип рівності не суперечить ідеї збе-
реження або прийняття заходів, що передбачають особливі переваги на 
користь недостатньо представленої статі». Стаття не дає визначення рівно-
сті, але визначає загальний принцип рівного підходу до забезпечення прав 
та надання можливостей особі незалежно від її статевої належності.  

Наразі для України вельми актуальними є положення Лісабонського 
договору (2007) що спрямовані на подолання торгівлі людьми, зокрема, 
жінками і дітьми (статті 63, 69), подолання насильства у сім’ї. 

Європейський Союз у гендерній політиці дотримується так званого 
«подвійного підходу», що базується на, з одного боку, на втіленні політики 
«гендерної пріоритетизації», з іншого боку, на ініціюванні спеціальних 
заходів. 

Гендерна пріоритетизація (гендерний мейнстрімінг)  як стратегія була 
офіційно затверджена на Четвертій Всесвітній конференції із становища 
жінок у Пекіні в 1995 р., представляє визнану на глобальному рівні страте-
гію втілення політики гендерної рівності. Вона передбачає 
«..(ре)організацію, вдосконалення, формування та оцінку політичних про-
цесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття політичних рі-
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шень використовували гендерний підхід в усіх галузях політики і на всіх 
етапах. Гендерна пріоритетизація застосовується, наприклад, у бюджетних 
процесах, так званому гендерному формуванню бюджету...» [1]  

Спеціальні заходи розробляються та застосовуються в межах напрям-
ків, визначених гендерним мейнстрімінгом і полягають, наприклад, у при-
йнятті відповідного законодавства, що враховує гендерний підхід, прове-
дення інформаційних та просвітницьких заходів, проектних, фінансових 
програм тощо. Спеціальні заходи мають замету вирішення конкретних 
проблем та задач. Наприклад, рівного представництва жінок та чоловіків у 
парламенті та інших органах влади; ліквідацію в рівнях оплати праці; рів-
них можливостях доступу до професії тощо. 

Відповідальною структурою в Європейському парламенті за гендерну 
політику та прийняття відповідних рішень є Комітет Європейського Пар-
ламенту із прав жінок і гендерної рівності, який відповідає за розповсю-
дження та втілення до ідеології суспільства самої ідеї гендерної рівності, 
розв’язує  питання визначення, заохочення та захисту прав жінок в ЄС, 
займається політикою рівних можливостей та  подоланням усіх форм дис-
кримінації на основі статі тощо. 

Також, з метою допомоги Комітету Європейського Парламенту із 
прав жінок і гендерної рівності, у 1981 році було створено Консультатив-
ний комітет із забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків, до 
складу якого входять Міністерства держав-членів ЄС, відповідальних за 
гендерну рівність, представників структур, які відповідальні за гендерну 
рівність, організацій соціального партнерства і Європейського жіночого 
лобі. 

Значну роль відіграє у вирішенні гендерних питань Комісія із право-
суддя, споживачів і гендерної рівності.   

Вельми цікавою є діяльність організації жіночих об’єднань у ЄС, так 
зване  Європейське жіноче лобі. Членами Європейського жіночого лобі є 
організації відповідного спрямування, які сформовані в усіх країнах-
членах ЄС. Наразі Європейське жіноче лобі нараховує більше 2500 органі-
зацій із 31 країни. Саме зазначена організація є активним розповсюджува-
чем ідеї політичного менторства, як механізму залучення жінок у політич-
ні процеси.  

Гендерна політика Європейського Союзу базується на значній науко-
во-дослідницькій платформі. Дослідженнями гендерних питань займається   

Європейський інститут із гендерної рівності (Вільнюс), а також фун-
кціонує консультаційна платформа «ЄвроГендерна мережа», яка надає 
зацікавленим особам обмінюватися ресурсами, знаннями та практиками у 
сфері забезпечення гендерної рівності. 
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Європейським інститутом з гендерної рівності розроблені гендерні 
індекси, або гендерно-чутливі індикатори які посідають важливе місце в 
системі соціальних індикаторів.   

В Україні на державному рівні гендерні індекси не запроваджено, не 
існує органу який би займався подібними розрахунками.  Однак, держава 
використовує деякі показники по Україні, що були розраховані європейсь-
кими та міжнародними організаціями і викладені у міжнародних та глоба-
льних рейтингах. Наприклад: «Індекс людського розвитку» (Human 
Development Index, HDI); Індекс гендерного розвитку (Gender development 
index, GDI; Ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок 
(Gender Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender 
Inequity Index, GII) – комбінований показник, що демонструє досягнення 
країни з точки зору рівності статей; Індекс глобального гендерного розри-
ву (The Global Gender Gap Index); Індекс економічних можливостей жінок 
(Women`s Economic Opportunity Index); Індекс соціальних інститутів і ген-
деру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної справед-
ливості (Gender Equality Index, GEI).  

Щодо місця України у зазначених рейтингах, то можна навести прик-
лад визначення індексу гендерного розриву за 2018 р. у якому Україна за-
ймає 65-те місце зі 149 країн світу (роком раніше – 61-ше місце зі 144 кра-
їн). У нашій країні дуже низьке представництво жінок у політиці та у сфері 
керівництва і прийняття рішень [2]. 

Але, треба зазначити, що певні позитивні зрушення у напрямку вирі-
шення гендерних проблем існують. Поштовхом для розвитку гендерної 
політики в Україні стала Угода про асоціацію з Європейським Союзом, яка, 
серед інших цілей співробітництва, визначила і ціль забезпечення рівних мо-
жливостей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією. На законодавчому 
рівні Комітет міністрів у співпраці з Парламентською асамблеєю Ради Єв-
ропи прийняли низку конвенцій та рекомендацій, які регулюють процеси 
укріплення гендерної рівності в Європі та в усьому світі і впливають на 
них. 

Рада Європи має три основоположні, унікальні та всеохоплюючі кон-
венції у сфері людської гідності 

- Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. 
- Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбуль-
ська конвенція); 

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі лю-
дьми; 

- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства (Лансаротська конвенція) 
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- Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. ви-
значила шість стратегічних напрямків, яким буде слідувати і Україна: 

1) Запобігання гендерним стереотипам та сексизму й боротьба з та-
кими явищами. 

2) Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім на-
сильством. 

3) Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя. 
4) Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі при-

йняття політичних та суспільних рішень. 
5) Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців та жінок-шукачів при-

тулку. 
6) Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках 

та заходах. 
З метою реалізації положень Стратегії в Україні було прийнято: 
- «Цілі розвитку тисячоліття ООН»,  якими була визначена мета «за-

безпечення гендерної рівності». У рамках цієї мети Україна поставила два 
завдання: забезпечити гендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70 
% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та вищих щаблях 
виконавчої влади та скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоло-
віків; 

- схвалено концепцію Державної соціальної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р.; 

- затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р.; 

- запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендер-
ної політики; 

- прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час 
проходження військової служби у Збройних силах України та інших війсь-
кових формуваннях"; 

- у Законі «Про освіту» передбачено норму про обов’язковість здо-
буття учнями компетентності, пов’язаної з усвідомленням рівних прав і 
можливостей. 

Спеціальні рекомендації стосуються двох головних сфер: соціальних 
змін та сталого розвитку. Наприклад, гендерним аспектом політики зайня-
тості є гармонізація професійного і сімейного життя, тобто гармонізація 
часу, витраченого на сімейні та робочі обов’язки 

Незважаючи на прийняття вищезазначених законодавчих актів та ве-
лику кількість різноманітних заходів, присвячених вирішенню гендерної 
проблематики досі існує «…брак політичної волі щодо реалізації гендер-
них перетворень на рівні керівних ланок законодавчого і виконавчих орга-
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нів та на рівні місцевої влади»[3]. Обсяги фінансування заходів з гендер-
них питань з боку держави доволі незначні, на відміну від фінансової, тех-
нічної та експертної допомоги Україні з боку міжнародних організації.. 
Наприклад, організація «ООН Жінки» підписала угоду про фінансування 
проекту «Гендерна рівність у національних реформах і встановленні миру 
і безпеки в Україні»  розмір бюджету якої становить у п’ять мільйонів євро 
і розрахований на чотири роки. Фінансування буде спрямовано на підтри-
мку роботи новоствореного офісу Урядового уповноваженого із питань 
гендерної політики, а також на допомогу у реалізації національного плану 
дій «Жінки, мир, безпека» [3]. 

Задля досягнення цілі співробітництва між Україною та ЄС у забезпе-
ченні рівних можливостей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією, 
на наш погляд,  необхідно прийняти Закон «Про ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція);  ство-
рити дієвий механізм реалізації через національне законодавство положень 
«Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-
машньому насильству та боротьбу з цими явищами» ; вести гендерне інде-
ксування; запровадити гендерну експертизу нормативно-правових актів; 
активно залучати інститути громадянського суспільства до Національного 
механізму забезпечення рівних прав жінок та чоловіків.   
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО СПІВПРОБІТНИЦТВА  
ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Початок XXI століття характеризується небувалим динамізмом суспі-
льного життя. Прямим наслідком цього процесу є інтенсифікація правово-
го життя, яке все швидше набуває нових аспектів і змушує змінювати 
усталені уявлення про ті чи інші правові системи. Одним з найважливіших 
елементів правової системи є держава. Протягом всієї історії розвитку 
людства держава активно еволюціонувала і пристосовувалася до потреб 
суспільного розвитку. 

Вже з моменту свого зародження у держав виникала об’єктивна необ-
хідність здійснення спільної діяльності зі своїми сусідами в різних відно-
синах, розвивалося прагнення до співробітництва.  

Здійснення державами внутрішніх і зовнішніх функцій неминуче при-
зводить до виникнення і розвитку міждержавного співробітництва. Функ-
ції держави підпадають під вплив як з боку внутрідержавних змін, так і 
змін зовнішніх, зовнішнього середовища існування держави. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що у сучасній теорії 
права не вироблено визначення поняття «правового співробітництва дер-
жав». Окремі ознаки цієї категорії зустрічаються в деяких дослідженнях, 
що стосуються міждержавної діяльності у певних областях у роботах:  
С. Блахіна, Н. Блатової,  Б. Боурінга, М. Матузова, С. Наумової. 

Сьогодні міждержавне співробітництво – це не просто спільна діяль-
ність держав в різних сферах, а й один з основоположних принципів су-
часного міжнародного права, тобто загальновизнана, універсальна, загаль-
нообов’язкова імперативна норма права. 

Даний принцип закріплений у Статуті Організації Об’єднаних Націй 
(далі – ООН) (п. 3 ст. 1), де зазначено, що однією з цілей даної організації є 
«здійснення міжнародного співробітництва у вирішенні міжнародних про-
блем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та 
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в заохочення і розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, 
незалежно від раси, статі, мови і релігії» [1, c. 5].  

Свій подальший розвиток принцип співробітництва держав отримав в 
Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 
відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Органі-
зації Об’єднаних Націй 1970: «держави зобов’язані, незалежно від відмін-
ностей в їх політичних, економічних і соціальних системах співпрацювати 
один з одним в різних областях міжнародних відносин з метою підтриман-
ня міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній 
стабільності та прогресу, загальному добробуту народів» [1, c. 10]. 

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року 
в числі десяти основних міжнародно-правових принципів взаємовідносин 
держав-учасниць включає і принцип IX – «Співробітництво між держава-
ми». Згідно з цим принципом, держави-учасники зобов’язалися «розвивати 
своє співробітництво один з одним, як і з усіма державами, в усіх областях 
відповідно до цілей і принципів Статуту ООН», а також невпинно вдоско-
налювати це співробітництво» [2].  

Будь-яка значима дія в сфері міждержавних відносин, будь-яка форма 
співробітництва завжди супроводжувалися створенням, зміною, припи-
ненням, застосуванням норми права, формуючи, таким чином, правове 
співробітництво, міжнародне право і світову правову систему, що має в 
своїй основі внутрішньодержавні правові інститути. 

Сьогодні міждержавне співробітництво засноване на міжнародно-
правових нормах. Вони знаходять своє вираження в міжнародному звичаї, 
принципі взаємності, в двосторонніх і багатосторонніх договорах, в право-
творчих рішеннях організацій і конференцій обов’язкового характеру. 

Право – основний регулятор міжнародних відносин. Тому той факт, 
що співпраця держав здійснюється в правовій формі, є закономірним. За-
кономірна також необхідність його постійного розвитку і вдосконалення 
[3, с. 20]. 

Зростаюча тенденція до міжнародно-правової глобалізації сприяє по-
яві нових принципів і норм права, встановлення яких раніше відносилося 
до сфери внутрішніх справ суверенних держав. Це істотно оновлює держа-
вно-правові системи членів світового співтовариства у контексті сучасних 
загальновизнаних універсальних стандартів [4, с. 40].  

Слід ще раз підкреслити, що ніяке співробітництво неможливе без 
правової регламентації. Право виступає основним засобом впливу на гло-
балізаційні процеси. Воно регламентує міжнародні відносини і забезпечує 
узгодження інтересів держав. З розвитком цивілізації, з появою нових про-
блем, нових відносин розвивається і право, як на міжнародному, так і на 
внутрішньодержавному рівні. 
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Наприклад, затвердження державами-членами Європейського Союзу 
загальноєвропейських цінностей, серед яких права і свободи людини, вер-
ховенство права, плюралістична демократія, стало відправним пунктом 
для проведення ними спільних соціальної і економічної, зовнішньої полі-
тики, політики безпеки, політики в галузі внутрішніх справ і правосуддя 
[5].  

Таким чином, правове співробітництво держав – це спільна діяльність 
держав щодо обміну правовою інформацією та її використання, а також 
вироблення єдиних консолідованих рішень, що мають підвищене значення 
для держав. 

Варто зазначити, що правове співробітництво держав – це не лише 
об’єктива необхідність сучасного світу, це закономірний процес, який ви-
магає постійного вдосконалення. Вдосконалення співробітництва держав в 
сучасних умовах – це розширення інтеграційних зв’язків та відносин. На 
право в цьому процесі покладено функцію засобу впорядкування, позити-
вного впливу на складні зв’язки та відносини між державами. 
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 «МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ» ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 
НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Запровадження в Україні урядової програми «муніципальна няня» сприяє 
створенню додаткових робочих місць, якісному та гарантованому отриманню 
послуги догляду за дитиною до трьох років, створенню умов для зміцнення інсти-
туту сім’ї та забезпечення належних соціально-економічних умов її життєдіяль-
ності. 

The introduction of a municipal nanny government program in Ukraine promotes 
the creation of extra workplaces, high-quality and guaranteed care services for up to 
three years children, creating conditions for strengthening the family institution and 
ensuring the proper social and economic conditions of its living. 

 
Формування набору ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку зна-

ходиться у прямій залежності від соціально-економічних умов життя ро-
дини, в якій здійснюється виховання таких дітей [1, с. 48]. Разом із цим, 
збільшення кількості соціально незахищених родин є негативною тенден-
цією демографічної ситуації в сьогоденній Україні [2, с. 1], що викликає 
необхідність вжиття рішучих заходів з боку України як соціальної держави 
в напрямку подолання відповідних кризових явищ. У зв’язку з цим з 2019 
року в Україні Уряд впровадив новий вид соціальної допомоги сім’ям із 
дітьми віком до трьох років – «муніципальна няня». Сутність даного виду 
соціальної допомоги полягає в компенсації за рахунок держави грошових 
коштів, які батьки або опікуни дітей віком до трьох років витрачають на 
оплату послуг няні. Впровадження у практику соціального забезпечення 
інституту «муніципальна няня» є прогресивним інструментом для компле-
ксного подолання негативних тенденцій соціально-демографічної ситуації: 
по-перше, держава здійснює матеріальну підтримку сімей, у яких наро-
джуються діти (при чому державна компенсація за няню не ставиться Уря-
дом у залежність від юридичного факту перебування одного з батьків ди-
тини у декретній відпустці); по-друге, впровадження даної державної підт-
римки створює нові робочі місця для осіб, які, власне, працюють нянями, і 
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зменшує кількість неоформлених працівників, оскільки отримувати дер-
жавну допомогу «муніципальна няня» батьки мають право виключно за 
умови укладення відповідного цивільно-правового договору з нянею, яка 
має бути зареєстрована, наприклад, фізичною особою-підприємцем; по-
третє, наявність трудових відносин між нянею і батьками зводить до міні-
муму ризики недобросовісного виконання найманим працівником своїх 
трудових функцій [3]. 

Особливістю даної програми соціальної спрямованості є її фінансу-
вання за рахунок коштів саме державного бюджету. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.03.2002 № 256 [4] затверджено Порядок фінансу-
вання видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання дер-
жавних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету. Зазначений Порядок, який визначає відповідно до 
статті 102 Бюджетного кодексу України [5] механізм фінансування видат-
ків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних про-
грам соціального захисту населення щодо, зокрема, відшкодування вартос-
ті послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». 

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муні-
ципальна няня» запроваджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.05.2018 № 427 Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціально-
го захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківс-
тва [6].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 [7] за-
тверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною 
до трьох років «муніципальна няня». Дане рішення Уряду спрямоване на 
забезпечення реалізації ініціативи із запровадження послуги «муніципаль-
на няня» з догляду за дитиною до трьох років. 

Вказаним вище Порядком визначено наступне: «муніципальна няня» 
є відшкодуванням державою на користь матері/батька або опікуна дитини 
до трьох років у формі адресної щомісячної компенсаційної виплати; роз-
мір компенсаційної виплати «муніципальна няня» – прожитковий мінімум 
на дитину відповідного віку (віком до шести років), встановлений на 1 січ-
ня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду 
муніципальною нянею [8]. 

Компенсація надається за умови укладання угоди або договору про 
здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги 
«муніципальна няня» (батько/мати або опікун) та муніципальною нянею 
(фізична особа-підприємець/юридична особа) [8]. 

Компенсація послуги «муніципальна няня» не надається батькам, які 
є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними 
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батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до за-
конодавства [8]. 

Сподіваємося, що впровадження державою нових інститутів соціаль-
ного забезпечення молодих батьків сприятиме подоланню негативних 
явищ демографічної ситуації в Україні. 
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до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-municipalna-nyanya 
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ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ,  
ЯК ДОКАЗ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 

Російська воєнна операція у 2014 році на Кримському півострові за-
вершилась його триваючою окупацією з подальшою анексією, а на Сході 
України – встановленням незаконними збройними формуваннями контро-
лю над окремими територіями Луганської та Донецької областей. Зазначе-
на ситуація стала причиною складнощів як у міжнародних, конституцій-
них та політично-публічних правовідносинах, так і в судово-
процесуальних питаннях щодо реалізації обов’язку доказування в судово-
му процесі. 

Доказування є центральним інститутом процесуального права, що ві-
дбиває фундаментальні особливості національної моделі судочинства [1, 
с.22]. Не дивно, що цей інститут зазнав значних змін у процесі реформу-
вання процесуального законодавства внаслідок конституційної реформи у 
сфері правосуддя, яка заклала підвалини для нової філософії відправлення 
правосуддя [2, с.10]. 

Громадяни України, які опинилися на окупованій частині території 
Луганської та Донецької областей і Криму змушені отримувати певні до-
кументи в незаконно створених органах окупаційної влади або у нелегаль-
них закладах бойовиків. Крім того, такі документи змушені отримувати і 
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громадяни, які проживають на території України, тобто на територіях, що 
не є окупованими. Зокрема мова йдеться про довідки щодо підтвердження 
періодів роботи на підприємствах, які перебувають або перебували на те-
риторіях, які наразі є окупованими, або періоди навчання у відповідних 
закладах освіти тощо. 

В частині 3 статті 2 Закону України «Про особливості державної по-
літики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» зазначено, що 
діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адмі-
ністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 
суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який вида-
ний у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних 
правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт наро-
дження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донець-
кій та Луганській областях [3]. 

До цього ж у відповідності до чч.2-3 ст.9 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на 
тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, 
якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не пе-
редбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий орга-
нами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недій-
сним і не створює правових наслідків [4]. 

Тобто законодавець частково легітимізував документи, видані окупа-
ційною владою, а саме виключно ті, які засвідчують факт народження або 
смерті особи на тимчасово окупованих територіях України. В цей же час 
будь-які інші документи, отримані від органів, установ та підприємств, що 
перебувають під окупацією залишаються поза межами внутрішнього зако-
нодавства України. 

Питання визнання належними та допустимими доказами документів, 
виданих окупаційною владою є не визначеним у процесуальному законо-
давстві України, саме тому воно є актуальним та потребує вивчення. 

Здійснюючи комплексний аналіз судової практики з зазначеного пи-
тання, можна зробити висновок, що українські суди вийшли на якісно но-
вий правовий рівень, підтвердивши першочергове значення верховенства 
права та преюдиціальне значення міжнародних правових актів і практики 
Європейського суду з прав людини при здійсненні судочинства. 

У більшості своїй суди, оцінюючи документи, видані окупаційною 
владою, не визнають і не легітимізують цю владу, але використовують їх 
як докази. Найчастіше такими документами є медичні довідки про наро-
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дження та смерть та довідки про підтвердження стажу роботи на підпри-
ємствах, які натепер перебувають на окупованих територіях. 

У 1971 році Міжнародний суд ООН у документі «Юридичні наслідки 
для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» за-
значив, що держави – члени ООН зобов’язані визнавати незаконність і 
недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але «у той 
час як офіційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо 
Намібії після припинення дії мандата є незаконними і недійсними, ця не-
дійсність не може бути застосовна до таких дій як, наприклад, реєстрація 
народжень, смертей і шлюбів» [5]. 

Подібну практику застосовують у всьому світі вже давно, оскільки 
окупованих територій багато і проблеми у їхніх мешканців дуже схожі. У 
практиці Міжнародного суду ООН вони отримали назву «Намібійські ви-
нятки». Згідно них, документи, видані окупаційною владою, повинні ви-
знаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або об-
меження прав громадян. Європейський суд з прав людини розвиває цей 
принцип у своїй практиці. Наприклад, у справах «Лоізіду проти Туречии-
ни» (Loizidou v. Turkey, 18.12.1996, §45), «Кіпр проти Туреччини» (Cyprus 
v. Turkey, 10.05.2001) та «Мозер проти Республіки Молдови та Росії» 
(Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23.02.2016). «Зобов’язання 
ігнорувати, не брати до уваги дії існуючих de facto органів та інститутів 
[окупаційної влади] далеко від абсолютного, – вважають судді ЄСПЛ, – 
Для людей, що проживають на цій території, життя триває. І це життя пот-
рібно зробити більш стерпним і захищеним фактичною владою, включаю-
чи їх суди; і виключно в інтересах жителів цієї території дії згаданої влади, 
які мають відношення до сказаного вище, не можуть просто ігноруватися 
третіми країнами або міжнародними організаціями, особливо судами, в 
тому числі й цим (ЄСПЛ). Вирішити інакше означало б зовсім позбавляти 
людей, що проживають на цій території, всіх їх прав. При цьому, за логі-
кою цього рішення, визнання актів окупаційної влади в обмеженому кон-
тексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не ле-
гітимізує таку владу. 

З цього випливає необхідність застосування названих загальних 
принципів («Намібійські винятки»), сформульованих в рішеннях Міжна-
родного суду ООН та Європейського суду з прав людини, в контексті оці-
нки документів, наприклад про народження або смерть на окупованій те-
риторій, стаж чи період навчання в установах, підприємствах та організа-
ціях, які опинилися на окупованій території. 

Тобто з метою повного захисту порушених або оспорюваних чи неви-
знаних прав громадян суди мають визнавати такі документи, оскільки їх 
невизнання призведе до серйозного обмеження прав громадян. 
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Таким чином, документи, видані органами та установами, що знахо-
дяться на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною 
Радою України, як виняток можуть і мають братись до уваги судами та 
оцінюватись разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв'язку під 
час розгляду справ. 

Як показує аналіз судової практики, в більшості своїй суди почали 
використовувати практику «Намібійських винятків» при вирішенні циві-
льних та адміністративних справ з приводу встановлення факту народжен-
ня та смерті на окупованих територіях, а також щодо зарахування до тру-
дового, у т.ч. пільгового, стажу роботи певних періодів на підприємствах, 
які перебували або перебувають на окупованій території. 

Однак така застосовна практика не є абсолютною. В окремих випад-
ках, особливо у справах щодо зарахування періодів роботи, суди відмов-
ляють в цій частині. Зокрема такі рішення мають місце у випадку відсут-
ності трудової книжки. Таким чином громадяни позбавляються права сво-
єчасного виходу на пенсію. 

Важливу роль у правозастосовній практиці під час відправлення пра-
восуддя має зіграти рішення Верховного Суду від 22.10.2018р. у справі 
№235/2357/17, в якому йдеться про те, що застосування «Намібійських 
винятків» та у виняткових випадках, визнання актів окупаційної влади в 
обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ні-
яким чином не легітимізує таку владу [6]. 

На мій погляд, привести судову практику зі згаданих питань в єдину 
правову площину змогли б законодавчі зміни. Зокрема вирішити проблему 
правової невизначеності з піднятого питання можна внесши наступні змі-
ни: частину 3 статті 2 Закону України «Про особливості державної політи-
ки із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській областях» викласти в наступ-
ній редакцій: «Діяльність збройних формувань Російської Федерації та 
окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а 
будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не ство-
рює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт 
народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Доне-
цькій та Луганській областях або факт роботи чи навчання до моменту 
фактичної окупації відповідних територій у Донецькій та Луганській об-
ластях». А також внесши зміни до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій тери-
торії України», виклавши ч.3 ст.9 цього Закону в наступній редакції: 
«Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, 
передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює пра-
вових наслідків окрім випадків, передбачених частиною 3 статті 2 Закону 
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України «Про особливості державної політики із забезпечення державно-
го суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донець-
кій та Луганській областях». 
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АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ  
СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

Питання стягнення аліментів поставлено в Україні на досить високо-
му законодавчому рівні. Взагалі, право на утримання неповнолітніх дітей 
та непрацездатних батьків є конституційним і охороняється державою як 
сім’я, дитинство, материнство та батьківство. Це закріплено у статті 51 
Конституції України [1] та у Главах 15, 16, 17 Сімейного кодексу України 
[2]. Не зважаючи на  різницю  в  законодавчому регулюванні даного пи-
тання різними країнами, на відмінності у звичаях та традиціях різних на-
родів та націй, вищезазначеним правам дітей та батьків також приділяєть-
ся чимала увага з боку міжнародного права. І це стає дедалі актуальнішим, 
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оскільки все частіше ми зустрічаємо шлюби між громадянами різних країн 
з не однаковим законодавчим врегулюванням сімейних відносин, що по-
роджує чисельні правові колізії. Мабуть тому, за для захисту прав дітей та 
батьків, прав мало захищених ланок населення, світове законодавство на-
магається  детальніше врегулювати дані правовідношення. 

Кожна держава має своє сімейне право з притаманними лише їй хара-
ктеристиками та принципами. Це обумовлено  різними традиціями, звича-
ями, історією, релігією, тощо. Так, різниці у законодавчому регулюванні 
одних питань призводять до виникнення колізій в  міжнародному сімей-
ному праві. Тому виникає потреба у врегулюванні відносин, які  пов’язані 
з   правопорядками різних країн і головним питанням постає саме вірний 
вибір  норм права тієї чи іншої держави для застосування у даному випад-
ку. 

В Україні шлюбні відносини із  наявним іноземним елементом регу-
лює Закон "Про міжнародне приватне право"[3]. 

Пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про міжнародне 
приватне право"[3] 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 те-
риторії іноземної держави; юридичний факт, який створює, змінює або 
припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держа-
ви". Таким чином, саме перелічені випадки наявності іноземного елементу 
дають підставу для застосування у правовідносинах Закону України "Про 
міжнародне приватне право". 

Правове регулювання аліментних зобов’язань з наявним іноземним 
елементом відображається у нормах статей 66, 67 та 68 зазначеного зако-
нодавчого акту [3].  

Права та обов’язки батьків і дітей визначаються особистим законом 
дитини або правом, яке має тісний зв’язок із відповідними відносинами і 
якщо воно є більш сприятливим для дитини. Так, стосовно утримання не-
повнолітніх дітей, міжнародне приватне право надає перевагу особистому 
закону дитини, тобто, відповідно до норми статті 16 [3],  праву держави, 
громадянином якої є дитина.  

Щодо інших зобов’язань по утриманню, які виникають із сімейних 
відносин, окрім вищезазначених, то стаття 67[3] передбачає їх регулюван-
ня в першу чергу правом держави, де має місце проживання потенційний 
утриманець. Якщо останній не може одержати аліменти за законодавством 
країни де мешкає, то в другу чергу застосовується  право спільного особи-
стого закону, а в третю чергу - застосовується право держави, де має місце 
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проживання особа, яка зобов’язана надати утримання. Тобто, міжнародне 
право, при виборі норм для врегулювання відносин, надає переваги праву 
утриманця. 

Стосовно утримання родичів та інших членів сім’ї (крім батьків та ді-
тей), то, відповідно до норми статті 68 [3], регулювання даного питання 
повністю залежить від права місця проживання особи, яка зобов’язана на-
дати утримання і якщо воно не передбачає такого зобов’язання, то вимога 
не належить до задоволення. 

Про велику увагу до питання аліментних зобов’язань з боку світової 
спільноти кажуть чисельні міжнародні конвенції та договори про правову 
допомогу. 

Треба звернути увагу на Конвенцію про стягнення аліментів за кор-
доном від 20 червня 1956 р., учасницею якої стала Україна і яку ратифіку-
вала 20 липня 2006 р. [4]. Зазначена конференція стосується аліментів на 
користь неповнолітніх осіб. Саме на підставі даного міжнародного законо-
давчого акту Наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 р. 
було затверджено Інструкцію про виконання в Україні Конвенції про стяг-
нення аліментів за кордоном [5]. Зазначена Інструкція регулює порядок 
стягнення аліментів з боржника, що проживає за кордоном, порядок вико-
нання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої 
держави та порядок стягнення аліментів і виконання рішень іноземних 
держав, де боржниками  виступають мешканці України. Даний норматив-
ний акт регулює порядок взаємодії Міністерства юстиції України з Мініс-
терствами юстиції інших держав у вирішенні  питань щодо стягнення алі-
ментів. 

Ще однією міжнародною Конвенцією, яка регулює аліментні зо-
бов’язання саме на користь неповнолітніх дітей є Конвенція СНД  від 1993 
р. «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах» [6]. 

Не останнє місце у регулюванні аліментних зобов’язань займає Гаа-
зька Конвенція 1973 року, яка  регулює аліментні відносини, щодо стяг-
нень на користь як дітей так і повнолітніх осіб і які витікають саме із сі-
мейних відносин. Дана Конвенція більш детально описує правовідносини, 
які зазначені в  нормі статті 67 Закону України «Про міжнародне приватне 
право». 

Серед вітчизняних нормативних актів, які регулюють питання аліме-
нтних зобов’язань з іноземним елементом, є Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (ді-
тей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній 
державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги» від 
19 серпня 2002 р. [8]. Відповідно до даної постанови, для оформлення пра-
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ва виїзду на постійне місце проживання за кордон,  між особою, яка має 
зобов’язання з аліментів та іншим з батьків, з ким залишається мешкати 
дитина, укладається належний договір, згідно з яким встановлюється пря-
мий обов’язок щодо виплати аліментів, або взагалі такий обов’язок припи-
няється разом з передачею права власності на нерухоме майно на користь 
дитини. 

Також треба зазначити, що пункт 2 статті 6 Закону Украї-
ни «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 
21 січня 1994 року [9] містить обмеження у праві виїзду за кордон осіб, які 
мають непогашені аліментні зобов’язання. 

Таким чином вбачається, що як українське так і міжнародне законо-
давство стоїть на захисті прав  дітей, непрацездатних осіб та інших мало 
захищених ланок населення. Зобов’язання батьків утримувати своїх непо-
внолітніх дітей та навпаки зобов’язання останніх допомагати непрацездат-
ним батькам визнано  світовою спільнотою та закріплено в міжнародних 
законодавчих актах. Стосовно подолання колізій в сімейному праві різних 
країн, то, як з боку державного так і з боку міжнародного права, при вибо-
рі законодавства для врегулювання зазначеного питання, пріоритети нада-
ються особистому праву утриманців. 

Л і т е р а т у р а  

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 1996, № 30, 
ст.141. 

2. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2002, № 
21-22,  ст.153. 

3. Закон України «Про міжнародне приватне право» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР) - 2005, № 32, ст.422.  

4. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 р.-
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425. 

5. Наказ Міністерства юстиції України № 121/5 від 29 грудня 2006 р.  «Про за-
твердження Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліме-
нтів за кордоном». - [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-06. 

6. Конвенція. «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних 
та кримінальних справах» від 07.10.2002р. -[Електронний ресурс] – Режим дос-
тупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_619. 

7. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утри-
мання// Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2006, №43,  ст.416. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку стягнення 
аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного про-
живання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової 



- 86 - 

допомоги № 1203 від 19.08.2002. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2002-п. 

9. Закон України Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян Укра-
їни // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 1994, №18,  ст.101. 

Попова Ю.О., 
студентка інституту підготовки кадрів  

для органів юстиції України 
НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: к.псих.н., доц. Денисенко Г.О. 

ЮРИДИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ  
КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ У СВІТІ 

Науково-технічний прогрес є неодмінним супутником людства на 
сьогоднішній день, одним з головних досягнень сучасної цивілізації. Од-
нак, бурхливий розвиток науки і техніки, якщо він є безконтрольним, несе 
в собі загрозу, зокрема екологічну кризу чи техногенні катастрофи. В цьо-
му випадку необхідність встановлення юридичних меж можливих дослі-
джень є нагальною, оскільки саме право є універсальним регулятором сус-
пільних проблем. 

Клонування можна визначити як метод, за допомогою якого можна 
отримати сукупність суб’єктів, отриманих з одного організму і генетично 
ідентичних з ним. 

На сьогоднішній день існує два типи клонування людини - терапевти-
чне та  репродуктивне. Терапевтичне клонування – це процес створення 
ембріонів з клітин дорослої людини. З цих ембріонів в подальшому отри-
мують стовбурові клітини, які використовуються для потреб людини-
оригінала, наприклад, для лікування різних хвороб. Репродуктивне клону-
вання передбачає формування нового цілісного організму, який стає гене-
тичним двійником іншого організму - його клоном. 

У юридичній сфері питання клонування людини викликає низку су-
перечливих питань, зокрема, стосовно правосуб’єктності клона, його від-
ношень з "прототипом"- ідентифікації особистості, сімейних відносин, 
правонаступництва та ін. 

Дане питання регулюється великою кількістю нормативно-правових 
актів, що ще раз підкреслює важливість вирішення цієї проблеми. 

Примітною в цьому питанні є положення Конвенції про захист прав і 
гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенції про 
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права людини та біомедицину). Друга стаття цієї Конвенції проголошує, 
що: інтереси та благополуччя окремої людини є важливішими за  виключні  
інтереси усього  суспільства  та  науки.  Стаття 18 цього ж документа до-
зволяє проводити дослідження на ембріонах invitro (поза організмом, на-
приклад, у пробірці), оскільки такий метод забезпечує належний  захист  
ембріона. Але другий пункт цієї статті забороняє вирощувати ембріонів 
для дослідів. 

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист 
прав  людини  і  гідності  людської  істоти  будь-яке втручання, яка має на 
меті створення людської істоти, яка буде генетично ідентична іншій люд-
ській істоті, живій або померлій, забороняється.  Під "генетично ідентич-
ній людської істоти" розуміють, що вона буде мати такий самий набір ге-
нів, як і "оригінал". Така заборона обумовлена тим, що умисне створення 
клонів, по-перше, суперечить уявленням про гідність людини, і, по-друге, 
являє собою несумлінне використання досягнень медицини і біології. 

Стаття 3 Хартії основних прав Європейського союзу проголошує пра-
во на особисту недоторканність. Це право забезпечується в області меди-
цини і біології шляхом заборони селекції людини і використання частин її 
тіла задля наживи. Хартія, на відміну від Додаткового протоколу, розріз-
нює репродуктивне і терапевтичне клонування, і останній тип не заборо-
няється.  

Національне законодавство держав-членів ЄС зазвичай не розрізня-
ють репродуктивне і терапевтичне клонування людини і взагалі забороня-
ють обидва типи. 

Німеччина виступає проти клонування людини найбільш активно се-
ред країн Європи. Зокрема, закон ФРГ про захист ембріонів 1990 р. забо-
роняє будь-яке клонування ембріонів, як від живої, так і мертвої людини. 

Законом Іспанії о процедурах, які сприяють репродукції 1988 р. за 
клонування людського ембріона встановлено кримінальну відповідаль-
ність. 

Закон Англії про репродуктивне клонування людини 2001 р. також 
передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі стро-
ком на 10 років. Варто зазначити, що терапевтичне клонування людини в 
цій країні дозволено. 

У Данії будь-які дослідження в сфері клонування заборонені Актом о 
системі наукових комітетів з етики та управління біомедичними дослідни-
ми проектами 1992 р. 

В Україні діє Закон Про заборону репродуктивного клонування, який 
забороняє як саме репродуктивне клонування на території нашої держави, 
так і всі спроби ввезти чи вивезти клоновані ембріони людини. Однак цей 



- 88 - 

закон ніяким чином не регулює терапевтичне клонування, що говорить про 
наявність певних прогалин у законодавстві.  

Отже, як можна побачити, у світі діє тенденція до криміналізації ре-
продуктивного клонування. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН у Декла-
рації Організації Об’єднаних Націй про клонування людини задля запобі-
гання потенційних небезпек, які може спричинити клонування, закликає 
всіх держав-учасниць вживати всіх необхідних заходів, необхідних для 
належного захисту людського життя під час застосування біологічних на-
ук. Також наголошується на необхідності заборонити форми клонування 
людини в тій мірі, в якій вони суперечать людській гідності та захисту 
життя особистості.  

Таким чином, питання стосовно клонування людини наразі залиша-
ється невирішеним. Воно потребує як чіткої регуляції у сфері законодавст-
ва, так і вироблення одностайного ставлення до цієї проблеми у суспільст-
ві, оскільки недоторканність особистості, її здоров’я, честь і гідність є най-
головнішими суспільними цінностями.    
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ  
ДЕРЖАВНИХ  КОНФЛІКТІВ АБО ТОТАЛІТАРИЗАЦІЯ 

СУСПІЛЬСТВА? 

Одним з нагальних питань сьогодення залишається гарантія та захист 
прав людини, саме з цією метою держава та міжнародне співтовариство 
зобов’язані обмежувати права однієї групи осіб, щоб не порушити права 
другої групи чи суспільства в цілому. Наразі предметом постійного зане-
покоєння правозахисної спільноти є факти порушень прав і свобод людини 
не лише з боку інших осіб, але й безпосередньо державою. Ставлення сус-
пільства до інституту обмеження прав людини є досить неоднозначним, 
що разом з уже сказаним формулює актуальність нашої доповіді 

Дослідження спирається на аналіз положень Конституцій України [1], 
Загальної декларації прав людини (1948) [2], Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права(1966) [3], Конвенції про захист прав лю-
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дини і основоположних свобод [4], Закону України «Про правовий режим 
надзвичайного стану» [5], Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» [6]. 

Перш ніж перейти безпосередньо до суті доповіді пропонуємо тлума-
чення основоположних термінів, щодо неї. 

Тоталітаризм– це політичний режим, який характеризується контро-
лем держави над усіма сферами людського життя, довільним встановлен-
ням, обмеженням чи відміною прав і свобод громадян, репресіями проти 
опозиції та пануванням однієї ідеології. Відповідно, під тоталітаризацією 
суспільства, наша команда розуміє процес впровадження даного політич-
ного режиму. 

Словосполученням державний конфлікт в науковій літературі хара-
ктеризують такі поняття як: конфлікт інтересів державних службовців, 
політичний конфлікт між гілками державної влади, конфлікти у парламе-
нтській діяльності тощо. Для нашої доповіді доцільним вважаємо визнача-
ти державним конфліктом усі зіткнення інтересів, де стороною є держава, 
та які мають значний вплив на державу, як-от міждержавні та внутрішні 
збройні конфлікти, значущі суспільні протиріччя та тому подібне. 

Обмеження права – це здійснюване у відповідності з передбаченими 
законом підставами обмеження його обсягу. Доречно виділяти безпосере-
днє обмеження прав та обмеження можливостей їх реалізації. Обмеження 
прав можуть носити постійний або тимчасовий характер; мати місце у зви-
чайних умовах або в умовах дії специфічних політичних режимів, напри-
клад тоталітаризму. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. в п. 2 ст. 29 проголосила 
межі обмеження прав і свобод людини: «При здійсненні своїх прав і сво-
бод кожна людина повинна зазнати тільки таких обмежень, які встановлені 
законом виключно з метою забезпечення відповідного визнання і поваги 
прав і свобод інших і задоволення справедливих потреб моралі, суспільно-
го порядку і благополуччя у демократичному суспільстві» [7]. 

До того ж конституції вводять інститут обмеження прав і свобод за 
наявності певних підстав. Права і свободи можуть обмежуватися з метою 
захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і закон-
них інтересів інших осіб, забезпечення безпеки держави. Подібні поло-
ження містять у собі також і Міжнародний пакт про громадянські та полі-
тичні свободи 1966 та Конвенція про захист прав людини і основополож-
них свобод. 

Ці основи самі по собі не викликають сумнівів, оскільки мова йде про 
захист прав та інтересів більшості людей від зловживання з боку меншос-
ті, про створення необхідних умов для реалізації прав і свобод, або про 
забезпечення безпеки держави.  
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Питання полягає в тому, що конкретно повинно бути вкладено у ці 
основи, щоб не допустити зловживання. Л. Павлова, здійснюючи аналіз 
Європейської конвенції 1950 р., виокремлює основні критерії правомірно-
го обмеження прав людини: 1) права можуть бути обмежені лише законом; 
2) лише в тій мірі в якій це необхідно [8]. Національні конституції зазви-
чай встановлюють універсальний принцип: права і свободи людини і 
громадянина можуть бути обмежені законом, і лише в тій мірі, в якій це 
необхідно в цілях захисту основ конституційного устрою, здоров'я, прав і 
законних інтересів осіб, забезпечення безпеки держави. Таким чином, ви-
значення меж допустимого обмеження основних прав і свобод належить 
до повноважень законодавця, але він не вільний у своїх рішеннях.  

Підстави для обмеження прав людини, можна умовно поділити на та-
кі групи:  

Загальні(обмеження прав конкретної особи на загальних підставах), 
наприклад обмеження свободи мирних зібрань у випадках, передбачених 
статею 39 Конституції України. Такі обмеження мають бути необхідними 
та чітко регламентованими.  

Обмеження прав в умовах надзвичайної ситуації (епідемії, міжна-
ціональні конфлікти, стихійні явища, масові порушення порядку, воєнний 
стан та інші). До надзвичайної ситуації слід відносити надзвичайний та 
військовий стани. 

Підстави обмеження прав в умовах надзвичайної ситуації є реаліями 
сьогодення для України, і у цьому контексті актуальним для України є 
судове рішення ЄСПЛ у справ Клаус Бірман проти Федеральної Республі-
ки Німеччина. Суд відмитив, що вимоги Конвенції діють в повному об’ємі, 
але національні влади мають більш широкі повноваження в умовах над-
звичайних ситуацій, а також виділяє окрему категорію прав, які не можуть 
бути обмежені в будь–якому разі (право не піддаватися тортурам і нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню; 
свобода від рабства і підневільного стану; право на захист порушених прав 
і свобод тощо. 

Відповідно до Конституції України (ст. 64) надзвичайний стан може 
потягти за собою окремі обмеження прав і свобод із встановленням меж і 
строку їх дії, але у відповідності з конституційним законом і для забезпе-
чення безпеки громадян і захисту основ конституційного устрою. Зокрема 
передбачено запровадження таких заходів: обмеження виборчих прав, 
встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду; заборона проведення ма-
сових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється 
судом;  заборона страйків та інші.   

Вказані обмеження прав також є характерними для правового режиму 
воєнного стану, проте перелік доповнюється  нормами щодо державного 



- 91 - 

регулювання економіки та виробництва зокрема, як от загальна трудова 
повинність для працездатних, втручання держави у призначення керівни-
ків підприємств, установ організацій тощо.  

При цьому не підлягають обмеженню деякі права і свободи, передба-
чені ст. 64 Конституції, яка закріплює право на життя; честь та гідність 
людини; свободу та недоторканість; звернення до органів державної влади; 
житло; шлюб; захист прав і свобод; необов’язковість виконання явно зло-
чинних розпоряджень чи наказів; всю суму прав, пов'язаних із судовим 
захистом та інші. Сукупність цих прав, які повторюють аналогічні поло-
ження Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відобра-
жає прагнення захищати ті права і свободи, реалізація яких ніяк не може 
заважати досягненню мети влади у зв'язку з оголошенням надзвичайного 
стану, і які повинні дотримуватися при будь-яких обставинах. 

У світовій конституційній теорії і практиці загальновизнано, що об-
меження прав і свобод правомірні в умовах надзвичайної ситуації Це ви-
знається Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ст. 4), 
який вимагає, щоб надзвичайне положення державою-учасницею було 
офіційно оголошено, і про це повідомлено іншим державам. 

Конституційний Суд України у Рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-
рп/2015 постановив, що обмеження конституційних прав і свобод має ста-
вити легітимну мету; бути зумовленим суспільною необхідністю досяг-
нення цієї мети, пропорційним та обґрунтованим; у разі обмеження права 
законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке 
дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним 
втручанням у реалізацію відповідного права, і не порушувати його сутніс-
ний зміст[9]. 

Отже, можемо підбити певні підсумки. У процесі реалізації прав осіб 
стикаються різні інтереси суб'єктів цих прав, третіх осіб, суспільства і 
держави в цілому. В силу цього визначення меж основних прав, умов їх 
реалізації і порядку обмеження – об'єктивна потреба нормального функці-
онування соціуму. У демократичних країнах обмеження прав здійснюєть-
ся виключно в інтересах „загального блага”; встановлюється на основі і в 
рамках закону. Саме таке обмеження вважається правомірним і веде до 
вирішення державних конфліктів, не встановлюючи при цьому тоталітар-
ний політичний режим, обмеження прав і свобод за якого є довільним та 
необґрунтованим. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ 
ЗБЕРІГАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА НІМЕЦЬКОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ 

Загально відомо, що потреба  збереження майна як суспільна необ-
хідність з′явилася за давніх часів через те, що власники не завжди були 
спроможні забезпечити таку можливість самостійно.  

Договір зберігання ― самостійний та особливим вид договірних зо-
бов′язань щодо забезпечення схоронності речей особи, яка не може здійс-
нювати за ними нагляд с певних причин, має низку відмінностей та схо-
жих структурних елементів з рештою цивільно−правових договорів.  

Однак   завзяте прагнення України  до змін демократичного характеру 
та модернізації правового механізму державного регулювання суспільних 
відносин потребують усестороннього  вивчення й виваженого осмислення 
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шляхів імплементації міжнародного досвіду, де значне місце належить 
цивільному праву, а зокрема договірних відносин зі зберігання. 

Актуальність дослідження полягає в  потребі подальшого вдоскона-
лення регулювання відносин стосовно договору зберігання, створення 
більш оптимальної системи захисту досліджуваних відносин від посягань, 
шкоди та законодавчих прогалин  й впровадженні вдалих іноземних циві-
льно−правових стандартів, яке  неможливе без порівняння іноземного та  
внутрішнього законодавства про  договір зберігання. 

Мета роботи  полягає у тому, щоб  виявити шляхом доцільного порі-
вняльно-правому аналізу переваги та недоліки законодавчих приписів сто-
совно договору зберігання у цивільному праві України та Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Німецьке Цивільне Укладення  1896 
року (Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands) стало першим в історії єдиним 
для всієї території Німеччини кодифікацією цивільного права, тому що до 
кінця ХІХ століття єдиного цивільного законодавства просто не існувало 
через особливі соціально−економічні та політичні обставини того періоду 
в  німецькій історії [6]. 

Для чинної Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands  (далі −BGD)  як і 
для ЦК України характерний поділ на книги, а  засади щодо договору збе-
рігання регулюються положеннями статей  § 688−704, які знаходяться у 
другій книзі (12 та 13 розділи) [2, С.86]. 

Відповідно до § 688 BGD за договором зберігання зберігач зобов'язу-
ється зберігати рухому річ, передану йому поклажодавцем [6], а за поло-
женнями статті 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона 
(зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною 
(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності [4, С. 258].  

Отже, німецький законодавець робить акцент на можливості збері-
гання тільки рухомих речей, а за українською доктриною цивільного права 
існує твердження, що об′єктом будь−якого договору зберігання є тільки 
річ, інше кажучи, визначений  за договором певний об′єкт матеріального 
світу. Таким чином, можна виключити всі інші об′єкти, включаючи май-
нові права та нематеріальні блага.  

В науці цивільного права існують різні погляди на обґрунтування не-
можливості зберігання нерухомих речей, не заперечуючи при цьому того, 
що об’єкти нерухомості можуть бути предметом охорони. Так  О.С. Мічу-
рін зазначав, що  за самою своєю метою зберігання може торкатися лише 
рухомого майна тому, що тільки таке майно вимагає свого збереження 
шляхом поміщення його у приміщення [3, С. 119]. 

В.В. Луць підкреслює, що предмет договору зберігання, окрім індиві-
дуальних ознак, повинні бути притаманні  фізичні властивості, котрі до-
зволяють зберігання у приміщенні  або на території, яка знаходиться  в 
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розпорядженні зберігача, тому будівлі, споруди, сади, тощо, тобто  пред-
мети, які неможливо відокремити від землі, не можуть ні в якому разі бути 
об′єктом зберігання [1, С. 137]. 

Проте ми зазначаємо, що  специфічною ознакою зберігання речей, які 
є предметом спору (секвестр),  як рухомі, так і нерухомі речі відносять до 
предметної сфери, наприклад, статті 1283, 1284 ЦК України це підтвер-
джують [4, С. 357−358]. Також законодавець відносить дії зберігача  сто-
совно нерухомих речей до послуг з охорони майна. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що BGD  більш 
чітко регламентує поняття щодо об′єкту зберігання, чим не змушує погли-
блено аналізувати можливість наявності інших об′єктів та запобігає плута-
нині. Відсутність поняття схоронність говорить про тенденцію німецького 
цивільного законодавства до скорочення викладення законів, опущення 
речей, які є для них очевидними.   На його фоні ЦК України здається 
більш розгалуженим та мінімально компактним, але відсутність такої, на 
перший погляд дрібної деталі, може ввести в оману людей без юридичної 
освіти та призвести до негативних наслідків через незнання нюансів. 

§ 697 BGD встановлює положення щодо місця повернення об′єкту до-
говору зберігання. Так, прийнята на зберігання річ повинна бути поверну-
та в тому місці, де річ повинна була знаходитися на зберіганні; зберігач не 
зобов'язаний доставляти річ поклажодавцеві [6]. Вважаємо, що  такі засади 
є правильними, оскільки  в разі її відсутності виникає додатковий 
обов′язок зберігача, що потребує обговорення. Чи повинен зберігач витра-
чати власні кошти на транспортування чи данні зобов′язання буде мати 
поклажодавець? Який спосіб доставки повинен застосовуватися? А якщо 
мова їде про іншу країну? Отже, ця стаття зможе захистити зберігача від  
необдуманих вимог поклажодавця щодо місця повернення певної речі та 
допомогти сторонам ретельніше обирати місце, що забезпечить схорон-
ність. Аналогічні норми  відсутні  в ЦК України. Зазначаємо, що такі по-
ложення  могли б розширити нормативну базу щодо гарантії та захисту 
прав зберігача, детальніше складати умови договору для того, щоб уник-
нути появи конфліктів и тиску на одну зі сторін  та передбачити форс-
мажори. 

Законодавчий термін «нарахування відсотків на використані гроші», 
який встановлює § 698 BGD,  також відсутній у ЦК України. Хоча її поло-
ження, згідно який  зберігач зобов'язаний нараховувати на використані в 
своїх цілях гроші, які були прийняті на  зберігання, відсотки за час їх ви-
користання, заслуговують уваги [4,5,6]. 

Згідно з положеннями статті 951 ЦК України  за незбереження речей 
передбачається низка засад щодо відшкодування збитків на користь пок-
лажодавця.  Наприклад, у випадку пошкодження речі зберігач зо-
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бов′язаний компенсувати кошти з розрахунку на зниження вартості речі, 
або повернути повну її вартість у разі втрати  [4, С. 261].  

Якщо ж унаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, 
що річ не може бути використана за первісним призначенням, поклажода-
вець має право відмовитися від цієї речі і зажадати від зберігача відшкоду-
вання ЇЇ вартості. 

Українське законодавство налічує багато видів компенсації  на ко-
ристь поклажодавця у разі незбереження певної речі. Однак нарахування 
відсотків забезпечує   додаткову превенцію, тому що  зберігач заздалегідь 
знає, які наслідки виникнуть у разі витрати грошів поклажодавця.  У свою 
чергу, слід розробити чіткий механізм  стягнення  відсотків та прямих до-
казів того, що саме зберігач навмисно або усвідомлено чи навіть самостій-
но їх витратив, для того щоб запобігти безпідставним санкціям. 

На  впровадження заходів щодо розвитку фінансового стимулювання 
зберігачів спрямована частина 2 § 699 BGD , де наголошується на тому що 
зберігач може зажадати виплати  винагороди, якщо з угоди стосовно пунк-
ту винагороди не випливає іншого, у разі повернення до закінчення вста-
новленого терміну переданої на зберігання речі [6].   

З одного боку, таки приписи є причиною для додаткових витрат для 
поклажодавця та можуть слугувати обставиною, за якої поклажодавець 
обмежує своє право вимагати повернення речі у будь−який момент через 
побоювання надмірних платних операцій з готівкою, але такого пункту 
можна уникнути, якщо не має попередньої домовленості або цей пункт 
узгодження в інтересах обох сторін. 

З іншого боку, такі прямолінійні правові засоби як правові стимули є 
інструментом впливу, які спрямовані на отримання певних додаткових 
благ зберігачем. Його правомірна мотивація  дозволяє відійти від вузького 
розгляду та примітивного мислення стосовно забезпечення та гарантії схо-
ронності речей, не порушувати, а навпаки покращувати умови зберігання 
для того, щоб, наприклад, мати сталу репутацію (якщо мова їде про профе-
сійного зберігача),  максимально повно задовольнити інтереси поклажода-
вця, стримувати прояви шкідливої поведінки.  В України таки норми від-
сутні. 

Також слід згадати і спеціальні види зберігання, до яких відноситься 
зберігання речей у готелі. Предметом таких відносин зі збереження майна 
виступають  речі, які поклажодавець, як споживач основної готельної пос-
луги, вніс до готелю. Річ вважається внесеною до готелю за умови, якщо 
вона передана його працівникам або знаходиться у відведеному для особи 
приміщенні (ч.1 ст. 975 ЦК) [4, С.265]. У вітчизняній науці досі лишається 
не зовсім вирішеним питання змісту терміну «відведене для особи примі-
щення» У Цивільному уложенні Німеччини відповідні «приміщення» ви-
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значаються як приміщення, розмішені в готелі або в якому-небудь місці за 
межами готелю, спеціально призначеному для цього власником готелю або 
його службовцями (§701) [6]. Наведені норми ставлять наголос на ролі 
власника при виділенні «відповідного приміщення», вводять поняття при-
значення місця для зберігання за межами готелю, підкреслює розміщення  
«приміщення» саме в готелі, чим наштовхує на думку про те, що  термін 
слід тлумачити як «готельний номер». 

Натомість у ЦК України не сформовано чіткого підходу до розуміння 
такої дефініції  як «відведене для особи приміщення». Чи призначене воно 
виключно для проживання (тобто мається на увазі лише готельний номер), 
чи ні? Взагалі,чи можлива наявність іншого, не призначеного для прожи-
вання приміщення, яке було б вказано готелем для зберігання там речей 
поклажодавця (наприклад, автостоянка, роздягальна в спортзалі, тощо)? 
Тлумачення даної статті ЦК України не дозволяє нам говорити про тенде-
нцію конкретизації категоріального апарату. 

Висновки. Поняття  та приписи стосовно договору зберігання у німе-
цькому та українському цивільному законодавстві відрізняються. Імпле-
ментація та провадження іноземного досвіду у сфері зберігання доповнить 
та уточнить певні аспекти правого регулювання, причому висвітлені пере-
ваги позитивно вплинуть на зберігальні відносини, раціональне складання 
договорів, чітке розуміння правових засад. 
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МІЖНАРОДНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
ВІД ВПЛИВУ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН  

Навколишнє природне середовище (довкілля) відіграє важливу роль в 
життєдіяльності людини та інших біологічних організмів. З приходом На-
уково-технічної революції (далі-НТР) екологічна ситуація в світі докорін-
но змінилась, у зв’язку з чим людство вимушено спостерігати поступове та 
планомірне  вичерпання природних ресурсів і забруднення довкілля, а то-
му задля їх збереження виникає необхідність створення більш доцільніших 
та дієвіших правових механізмів саме в галузі охорони довкілля. Не менш 
проблемним є питання правового регулювання обігу хімічно небезпечних 
речовин. Метою дослідження є аналіз діючих правових норм у цій галузі. 

Чимало науковців у своїх працях приділяли увагу деяким аспектам 
міжнародно-правової охорони довкілля, зокрема це: Є. В. Шульга, С. М. 
Кравченко, О. А. Шомпол, М. О. Мєдвєдєва, тощо.  

З розвитком технологій та хімічної промисловості з’явилось ще біль-
ше негативних факторів впливу на довкілля, що  в свою чергу зумовило 
необхідність укладення низки природоохоронних конвенцій та угод, а саме 
таких як: Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунто-
ваної згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів 
у міжнародній торгівлі від 10 вересня 1998р. [1], Базельська конвенція про 
контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх ви-
даленням від 22 березня 1989р. [2], Стокгольмська конвенція про стійкі 
органічні забруднювачі від 22 травня 2001р. [3], та інші.    

Серед міжнародних угод, пов'язаних із обігом та регламентуванням 
особливо небезпечних хімічних речовин, потрібно відзначити Роттердам-
ську конвенцію про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно 
окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній тор-
гівлі [1]. 

Згідно зі ст.1 вищезазначеної конвенції її мета полягає у сприянні   
запровадження  спільної відповідальності  та  узгоджених  зусиль  Сторін   
у   міжнародній торгівлі   окремими  небезпечними  хімічними  речовина-
ми  з  метою охорони  здоров'я   людини   та   навколишнього   середовища   
від потенційного   шкідливого  впливу  та  заохочувати  їх  екологічно об-
грунтоване використання шляхом сприяння обміну інформацією  щодо 
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їхніх властивостей,  запровадження процедури прийняття рішень щодо 
їхнього   імпорту   та   експорту   на   національному   рівні   і розповсю-
дження цих рішень серед Сторін [1]. 

Законодавче визначення мети цієї конвенції  пов’язано із тим, що 
найбільшої шкоди для довкілля і життя та здоров’я людини хімічні речо-
вини, які є джерелом підвищеної небезпеки ,можуть завдати саме на стадії 
транспортування, оскільки на цій стадії дані речовини можуть піддаватися 
впливу зовнішніх факторів таких як удар, висока температура. тертя. 

Задля чіткої регламентації та порядку перевезення небезпечних речо-
вин у міжнародному праві передбачені наступні конвенції та угоди: Техні-
чні інструкції по безпечному перевезенню небезпечних вантажів по повіт-
рю; Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних 
вантажів; Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів по 
залізницях; Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних 
вантажів по внутрішніх водних шляхах. 

Незважаючи ,на перший погляд, потужну правову базу з цих питань у 
міжнародному законодавстві, статистика залишається невтішною:  За да-
ними ООН загальне число природних катастроф зросло з 73 в 1975 році до 
740 в 2012. Число ж техногенних аварій і катастроф у цей період збільши-
лося втричі: з 1230 – з 1978 по 1987 рік до 5430 – з 1998 по 2012 рік. Якщо 
відносна зміна за роками числа природних катастроф порівняно невелика 
(відносне зростання до 1,64), то коефіцієнт наростання техногенних аварій 
і катастроф за останні 5–10 років різко збільшився до 6,0. Темп наростання 
техногенних аварій і катастроф збільшувався в 3,5 разів швидше, ніж при-
родних [4,с.4]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що міжнародно правові 
норми у цій галузі не здатні  в достатній мірі регулювати обіг небезпечних 
речовин. М. О. Недокус у своїй праці зазначав, що Проблеми правового 
регулювання перевезення небезпечних речовин являють собою виникнен-
ня розбіжностей у нормативно правових актах, що призводить до розбіж-
ностей та суперечностей [5,с.125]. 

Відтак, важливим аспектом міжнародно-правової норми є її ефектив-
ність в умовах  сучасного міжнародного права навколишнього середови-
ща. Мєдвєдєва М. О. у своїй праці зазначала, що ефективність міжнарод-
но-правових природоохоронних актів визначається ступенем зміни поведі-
нки його адресатів, вирішенням екологічної проблеми та економічною 
ефективністю, в результаті чого досягається мета міжнародно-правового 
регулювання [6,с.164]. 

Отже, узагальнюючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що 
на разі  міжнародне законодавство в галузі охорони довкілля від хімічно 
небезпечних речовин не здатне в достатній мірі регулювати відносини у 
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цій галузі, та ті відносини, які нерозривно із нею пов’язані. На нашу дум-
ку, було б доцільним запровадження посилення відповідальності сторін, та 
створення системи заохочення останніх, що в свою чергу допоможе досяг-
ти мети правового регулювання, та вирішення наявної екологічної про-
блеми. 
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ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: НОВИЙ ІНСТИТУТ  
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

У зв’язку з сучасними інформаційними потребами у правовому регу-
люванні суспільних відносин, викликаних використанням інформаційних 
технологій (ІТ) в усіх сферах життєдіяльності громадян, з'явилась необ-
хідність внесення змін до деяких  нормативно-правових актів нашої дер-
жави, які відповідають сучасним уявленням про судочинство, а саме елек-
тронне судочинство. 
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Тому запровадження Законом України «Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та ін-
ших законодавчих актів» (№2147-VІІІ)   від 03.10.2017 року нового джере-
ла  доказової інформації – електронні докази є актуальними  та  затребува-
ними. Саме з 2017 року в трьох процесуальних кодексах національного 
законодавства України  (ЦПК, ГПК та КАСУ) з’явився новий інститут — 
електронні докази. 

Проблемам впровадження  електронних доказів в національне судо-
чинство,  свої праці присвячували А. Балашов, О.Т. Боннер, К. Л. Брано-
вицький ,  О.П. Вєршинін, С. П. Ворожбіт, М.В. Горєлов, А.Ю. Каламайко, 
М.О. Мітрофанова , Т.В. Руда, Р.В. Тертишніков , С.Я. Фурса, Н.О. Чечи-
на, Є.Ю. Шишаєва, К.С. Юдельсон та інші. 

Крім того проблема визначення електронних доказів згадувалася у 
звіті щодо України від 3.11.2016 №2016/DGI/JP/3608, який був підготовле-
ний офісом програми боротьби з кіберзлочинністю на основі підтримки 
експертів Ради Європи. Звіт містить певні рекомендації та висновки щодо 
нормативного врегулювання  та застосування електронних доказів. Але не 
дивлячись на значну увагу до нового інституту процесуального права – 
електронні докази, на сьогодні цей інститут  досліджений в неповній мірі 
та потребує подальшого вивчення та вдосконалення. Зокрема, на практиці 
виникає чимало питань щодо використання електронних доказів,  від суто 
технічних до юридичних. Тому метою цих тез є дослідити чинне законо-
давство, практику застосування електронних доказів  та визначити про-
блеми їх застосування на практиці. 

До 2017 року законодавство України  використовувало поняття  «еле-
ктронний документ»,  яке в України з’явилася ще у 2003 році з прийняттям 
Законів України «Про електронні документи та електронний документоо-
біг» та «Про електронний цифровий підпис». Електронні документи ви-
знавалися доказами в багатьох рішеннях Європейського суду з прав люди-
ни, зокрема у справах P. and S. v. Poland від 30.10.2012, Eon v. France від 
14.03.2013, Shuman v. Poland від 3.06.2014 1 .	

До запровадження інституту електронних доказів  у національне су-
дочинство, судова практика використання електронних документів, як до-
казів у справах, була досить незначною. Це пов'язане з тим, що електронні 
докази  не були законодавчо закріплені. 

На сьогодні, відповідно до ст. 100 ЦПК, ст. 99 КАС, ст.. 96 ГПК   еле-
ктронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що 
містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, елек-
тронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, 
плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текс-
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тові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші 
дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на порта-
тивних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, 
системах резервного копіювання, в інших місцях збереження даних в елек-
тронній формі (в тому числі в мережі Інтернет) 2,3,4	 . 

В сучасному процесуальному праві  електронні докази мають ту ж 
силу, що й письмові та речові докази, висновки експертів та показання 
свідків. Згідно з ч. 2 ст. 100 ЦПК електронні докази повинні подаватися в 
оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим під-
писом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону Укра-
їни від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». Так на-
приклад, Господарський суд Києва у справі №910/7960/18 не прийняв по-
даний позивачем електронний доказ в якості належного та допустимого, 
оскільки він не був засвідчений електронним цифровим підписом. 

Значну увагу привертають наступні переваги  електронних  доказів. З 
часом окремі докази втрачають свій зовнішній вигляд, якісну, а тому й 
доказову ознаку. Що стосується електронних доказів, то вони  можуть збе-
рігатися незмінними стільки, наскільки це може бути потрібним. Крім то-
го, однією з основних ознак електронного документу як засобу доказуван-
ня,  є відсутність зв’язку із конкретно визначеним матеріальним носієм, 
оскільки технічні засоби дозволяють копіювати такий документ необме-
жену кількість разів, користуватися ним у будь-який час, що не притаман-
но іншим засобам доказування [5]. 

Також з практичного погляду, застосування у судовому процесі елек-
тронних доказів значно полегшить процедуру доведення вини винної осо-
би  або позовних вимог позивача чи спростування позовних вимог відпові-
дачем, а також зменшить часові витрати на здійснення правосуддя. 

Слід звернути увагу, на те що важливим фактором для ухвалення су-
дового рішення заснованого на електронних доказах, є їх відповідність 
основним критеріям, таким як: належність, допустимість, достовірність та 
достатність. 

Поряд з перевагами, також слід акцентувати увагу на проблемних 
моментах у застосуванні електронних доказів. Аналізуючи  чинне  законо-
давство України, слід зазначити, що порядок засвідчення як електронної 
копії електронного доказу, так і його паперової копії, законом не передба-
чений. Тому на практиці все частіше  виникають питання щодо належності 
та допустимості таких доказів в процесі подання їх до суду. 

У ст. 7 Закону «Про електронні документи та електронний докумен-
тообіг» встановлено, що електронна копія та копія електронного докумен-
та на папері засвідчуються в порядку, передбаченому законом, але відпо-
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відний акт досі не ухвалено, тож існує проблема невизначеності процедури 
засвідчення та посвідчення копій електронних доказів [6]. 

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення 
нотаріальних дій, нотаріуси мають право  засвідчувати лише копії письмо-
вих документів. Можливість засвідчення електронних копій та інформації 
з Інтернету нотаріусами законодавством на сьогодні  не передбачена. Тому 
на сьогодні існує  проблема засвідчення електронних копій електронного 
доказу,  що на мою думку  потребує вирішення, шляхом внесення змін до 
Закону України «Про нотаріат». 

Таку проблему намагалися врегулювати проектом Закону України 
«Про внесення змін до статті 100 Цивільного процесуального кодексу 
України» (щодо засвідчення копій електронних доказів) №8281 від 
17.04.2018. До сьогодні законопроект №8281 Верховною Радою не розгля-
нутий. 

Також  в законодавстві України чітко не визначені порядок збирання 
та забезпечення доказів у електронній формі, способи їх дослідження, 
процедури встановлення особи, відповідальної за розміщення інформації 
(ідентифікація). 

Крім того до істотних проблем, відносно використання електронних 
доказів  можна віднести:  

- законодавчо не закріплений перелік джерел інформації, які можна 
вважати електронними доказами;  

- новими процесуальними кодексами не встановлено процедуру та 
критерії визнання оригінальності електронних доказів, а тому на практиці 
під час судового процесу можуть виникати питання щодо їх оцінки; 

- оскільки більша кількість  суддів не володіє необхідним  рівнем 
спеціальних знань у сфері використання ІТ для дослідження електронних 
доказів, виникає потреба постійного залучання  спеціалістів та експертів, а 
вимоги до їхньої компетенції законодавчо не встановлені, на відміну від 
вимог, наприклад, до експертів-криміналістів; 

- діючим законодавством не визначено критерії того, який елект-
ронний доказ є оригіналом, а який – копією та інш. [7]. 

Іншою проблемою є високий ризик підробки електронних доказів що 
ставить під сумнів їх достовірність. О. Т. Боннер вважає, що суттєвим не-
доліком електронного документообігу, як і інформації в електронній формі 
в цілому, є легкість внесення до нього змін і, як наслідок, відсутність упе-
вненості у достовірності отриманого електронного документа [8]. 

Отже, не зважаючи на  законодавчо закріплену  можливість викорис-
тання електронних доказів в процесуальному праві, існує значна низка 
проблем, які потребують вирішення. 
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Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що запро-
вадження нового інституту електронного доказу є досить прогресивним та 
затребуваним за нинішніх обставин кроком для розвитку судочинства, а 
наявні проблемні питання потребують як найшвидшого законодавчого 
вирішення. Законодавцю слід невідкладно усунути наявні протиріччя шля-
хом внесення відповідних уточнень до чинного процесуального законо-
давства нашої держави.  
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ПОШИРЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Честь і гідність є одними з найважливіших прав, які гарантуються де-
мократичною державою та закріплені в Конституції України. Останніми 
роками значно зросла кількість цивільних справ за позовами про захист 
честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Осо-
бливо це стосується позовів до засобів масової інформації, які в даний час 
використовують неправдиві відомості про особу та поширюють «сенсації» 
в сучасному медіапросторі. І як свідчить практика, особі, яка не дотрима-
лась певних вимог законодавства через неуважність або незнання норм, 
відмовляють у задоволенні позову. Тому слід визначити певні особливості 
для захисту цього права у суді. 

Свої праці, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації 
особи присвятили немало науковців, юристів, суддів та людей, що займа-
ють активну громадську позицію, зокрема А.В. Белявський, Р.Б. Головен-
ко, І.М. Грищенко, О.В. Кісіль, Ю.В. Попов, Р.О. Стефанчук і багато ін-
ших, та як свідчить практика, на сучасній стадії існування та розвитку 
українського законодавства не існує такого правового поняття як посяган-
ня на честь, гідність та ділову репутацію особи, так само як і законодавцем 
чітко не врегульовано, які саме відомості є такими, що ганьблять особу та 
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принижують її честь і гідність, адже дане поняття є оціночним, що випли-
ває з морально-етичних уявлень кожної людини. 

Так Ю.В. Попов вважає, що порушення права особи на честь, гідність 
та ділову репутацію шляхом оприлюднення особистої інформації без згоди 
цієї особи, або шляхом розповсюдження недостовірної інформації про неї, 
яка принижує особу, або завдає шкоди її інтересам вважається посяганням 
на честь, гідність та ділову репутацію [1]. 

Що стосується визначення того, яку інформацію слід вважати такою, 
яка ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, то в цьому випадку слід 
переконатися в її достовірності. Зокрема К.Р. Федонюк зазначає, що недо-
стовірною вважається та інформація, яка не відповідає дійсності або ви-
кладена неправдиво, таким чином містить відомості про події та явища, 
яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відпові-
дають дійсності – перекручені або неповні [1].  

Власне, щодо поширення недостовірної інформації про особу, то вона 
може бути розповсюджена у будь-який спосіб – усно, на електронному 
інформаційному ресурсі та шляхом опублікування у друкованому засобі 
масової інформації (далі ЗМІ). 

Що стосується захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної 
особи (після поширення недостовірної інформації ЗМІ) в судовому поряд-
ку, то О.В. Кісіль зазначає, що найголовнішою підставою для задоволення 
такого позову є наявність порушення саме цього права, адже існують ви-
падки, коли особі відмовляють у задоволенні позову у зв’язку з тим, що не 
було порушено право на повагу до честі і гідності, тому слід звернути ува-
гу на такі випадки [2]. 

По-перше, як вважає О.В. Кісіль, не зазіхають на честь і гідність осо-
би, коли про неї поширюють правдиву інформацію, навіть, якщо вона сто-
суються її приватного життя [2]. Відповідно до чинного законодавства 
України, виділяють дві категорії інформації: інформація з відкритим та з 
обмеженим доступом [3, ст. 20]. Зокрема до інформації з обмеженим дос-
тупом відносять конфіденційну, таємну та службову інформацію [3, ст. 
21]. Цивільний кодекс України (далі ЦК України) встановлює що збиран-
ня, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя 
фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини [4, ст. 302]. Таким чином, всі інші відомості перебувають у 
відкритому доступі. До них можна віднести відкриті акаунти, декларації 
осіб, статистичні данні. Тому в даному випадку може йти мова лише про 
порушення права на таємницю особистого життя. 

По-друге, не вважається приниженням честі та гідності оціночні су-
дження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, 
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які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не мо-
жна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від пере-
вірки істинності фактів) і спростувати [2]. 

По-третє, не можна вимагати притягнення до відповідальності ЗМІ, 
які поширили інформацію, отриману з офіційних джерел, якщо вони зро-
били посилання на таке джерело [2]. Це можна пояснити тим, що праців-
ники ЗМІ не зобов’язані перевіряти інформацію на достовірність, адже 
вона по суті вважається офіційною, а отже завідома правдивою. 

Друге на що слід звернути увагу – це форма судочинства. Так, Р.Б. 
Головенко зазначає, що після того, як в 2001 році в Україні зникла кримі-
нальна відповідальність за наклеп, справи про поширення недостовірної 
інформації, яка принижує честь та гідність особи розглядають фактично 
лише у порядку цивільного судочинства, адже характер даних правовідно-
син є цивільно-правовим [5].  

Третьою особливістю для захисту порушеного права на честь та гід-
ність в судовому порядку є позовна давність. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 268 
ЦК України позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає із 
порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених за-
коном [4, п.1 ч.1 ст. 268], зокрема, п. 2 ч. 2 статті 258 ЦК України визначає, 
що позовна давність в один рік застосовується до вимог про спростування 
недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації [4, п.2 
ч.2 ст.258]. Тому слід враховувати, що сплив без поважних причин позов-
ної давності є підставою для відмови в позові. 

Цілком зрозуміло, що в разі поширення про особу недостовірної ін-
формації, яка порушує її особисті немайнові права, позивачем буде висту-
пати та особа, безпосередньо право якої було порушено. Але у випадках, 
коли було поширено неправдиві відомості, що принижують честь та гід-
ність малолітніх, неповнолітніх чи недієздатних осіб,  то з відповідним 
позовом до суду вправі звернутися їх законні представники [6, ст. 58]. Ви-
значення відповідача в даних справах буде залежати від автора недостові-
рної інформації та від того, в якому джерелі масової інформації її було 
опубліковано ЗМІ.  

Наступним, на що слід звернути увагу є вибір способу захисту особи-
стого немайнового права, порушеного в даному випадку ЗМІ. Позивач 
може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права. 
Загальні способи захисту визначені у ст. 16 ЦК України. Що стосується 
спеціальних способів захисту, то до них відносяться визначені ЦК України 
право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації та 
заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові 
права [4, ст. 277, 278]. 
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Якщо розглядати право на спростування, то в цьому слід розуміти 
право вимагати від особи, що є автором недостовірної інформації та яка її 
поширила, визнання цієї інформації такою, яка не відповідає дійсності у 
формі, що є ідентичною відповідно до форми поширення неправдивої ін-
формації. 

Щодо права на відповідь, то під ним слід розуміти право на обгрунту-
вання висловлювань та власної точки зору щодо поширеної інформації. 

Ще однією умовою, наявність якої є підставою для задоволення позо-
ву про захист честі, гідності та ділової репутації особи, є юридичний склад 
правопорушення. Зокрема, Р.Б. Головенко визначає його як сукупність 
наступних обставин: 

1. поширена інформація стосується позивача; 
2. відбулося доведення інформації до відома хоча б одній особі у 

будь-який спосіб, тобто її поширення; 
3. поширена інформація є недостовірною, тобто такою, яка не від-

повідає дійсності; 
4. поширена інформація порушує особисті немайнові права, завдає 

шкоди відповідним особистим немайновим благам або перешкоджає особі 
повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право [5]. 

Окремої уваги заслуговують порушення ЗМІ права на повагу до честі 
та гідності осіб в соціальних мережах. З 2017 року такі спори стають дово-
лі актуальними. Відповідно до Указу Президента України від 28 квітня 
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)» встановлюється заборона на ви-
користання таких інтернет-сайтів як «Вконтакте», «Одноклассники» та 
«Яндекс» та інші [7]. Але на даний час деякі ЗМІ користуються цими соці-
альними мережами та розповсюджують неправдиву принизливу інформа-
цію про певних осіб. Таким чином, вони порушують не лише право на 
честь та гідність, а й заборону на використання вищеперерахованих сайтів. 
Аналізуючи наведену категорію справ, варто зазначити, що існують певні 
перешкоди, які заважають повноцінному захисту, осіб, що постраждали 
таким чином. 

Отже, враховуючи стрімкий та глобальний розвиток не тільки ЗМІ, а 
й соціальних мереж, повну та активну реалізацію суспільством особистих 
немайнових прав, зокрема, права на свободу думки і слова, кількість справ, 
в яких на меті стоїть охорона честі та гідності з кожним днем зростатиме. 
Тому в цьому випадку слід звертати увагу на вищезазначені особливості 
захисту даного порушеного права задля задоволення позову в майбутньо-
му.  

Окремо треба відмітити необхідність захисту права на честь, гідність 
та ділову репутацію особи, недостовірну інформацію про яку було розмі-
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щено ЗМІ в заборонених для використання в Україні соціальних мережах. 
У даному випадку до сучасного цивільного законодавства доцільно було б 
додати норми, які в майбутньому регулюватимуть дану категорію справ. 
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СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ПРАЦІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОБОТИ 

Міжнародна організація праці- це спеціалізована установа, яка регу-
лює соціально-трудові відносини, захищає права людини та виконує інші 
повноваження покладені міжнародними угодами та статутами. Головною 
метою міжнародної організації є забезпечення миру по всьому світу та 
подолання несправедливості за допомогою покращення умов праці. В 1946 
році МОП стала першою спеціалізованою установою ООН. Її членами на 
даний момент є 185 держав [1]. 

Структура органів МОП побудована на основі принципу тристорон-
нього представництва уряду, підприємців і трудящих, націлена на розви-
ток і зміцнення соціально-трудових відносин у країнах-членах організації 
[2]. 

Вищим органом МОП є Міжнародна конференція праці, до її компе-
тенції належить визначення основних напрямів роботи МОП, затверджен-
ня програми та бюджету організації, щороку проводиться в Женеві. На 
конференції від кожної держави має бути чотири делегати, з правом вирі-
шального голосу (два від уряду, один від трудящих, один від підприємців). 
Робота МКП проходить паралельно на пленарних засіданнях і в комітетах, 
створюваних з порядку денного. 

МКП фактично визначає основні напрями роботи МОП, розробляє 
міжнародно-трудові норми, заслуховує звіти, кожні три роки обирає Адмі-
ністративну раду, яка є виконавчим органом МОП, що визначає порядок 
денний, втілює у життя рішення МКП, спрямовує роботу організації в пе-
ріод між конференціями та контролює Міжнародне бюро праці та коміте-
тів. Адміністративна рада у своєму складі має 56 членів, з них 28-
представники урядів, 14- трудящих, 14- підприємців. Головним завдання 
Адміністративної ради є підготовка пропозицій з розробки нових  міжна-
родно-трудових норм та контроль за виконанням конвенцій. 

Постійним апаратом МОП є Міжнародне бюро праці, яке являється 
інформаційним і дослідницьким центром. Персонал МБП налічує понад 
тисячу службовців, десятки експертів у сорока регіональних центрах. За 
програмами технічного співробітництва в різних регіонах світу працюють 
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приблизно 500 експертів. Для зв’язку з регіонами починаючи з 1992 р. по-
чали створюватись консультативні групи [3]. 

Серед напрямків діяльності МОП є розробка та ратифікування конве-
нцій та рекомендацій,  політика працевлаштування і управління працею, 
трудове законодавство, умови і охорона праці, виробнича гігієна, статис-
тика праці, розвиток кооперативних форм тощо. До таких сфер діяльності 
можна віднести: визначення принципів  соціальної політики, регулювання 
праці жінок, захист прав неповнолітніх, які працюють за трудовим догово-
ром, соціальне забезпечення, правові аспекти, які стосуються окремих ка-
тегорій осіб, правові питання у сфері зайнятості населення у світі та інші 
правові ознаки, які сприятимуть поліпшенню умов. 

Стратегічна важливість МОП у світі обумовлена, насамперед, цілями, 
закріпленими в її статуті, реальними положеннями трудящих і тими умо-
вами праці, які спричиняють несправедливість, нестаток і обмеження для 
великої кількості людей і змушують вести роботу, покликану сприяти «те-
рміновому поліпшенню цих умов» [4]. 

У 1954 році Україна стала членом МОП та ратифікувала більше 60 
конвенцій, серед яких: № 14 «Про щотижневий відпочинок на промисло-
вих підприємствах» (1921 рік); № 29 «Про примусову чи обов'язкову пра-
цю» (1930 рік); № 47 «Про скорочення робочого часу до сорока годин в 
тиждень» (1935 рік); № 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгів-
лі» (1947 рік); № 103 «Про охорону материнства» та багато інших. Зокре-
ма, для України є пріоритетними напрямами є: сприяння зайнятості та роз-
витку сталих підприємств задля стабільності та зростання, сприяння ефек-
тивному соціальному діалогу та покращення соціального захисту і умов 
праці [5]. 
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ЗАХИСТ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні протягом 
останніх років досить суттєво впливають на розвиток інституту права вла-
сності в цілому, оскільки, досить широке застосування механізму права 
власності, зокрема розширення кола його суб’єктів, надання ефективних 
шляхів здійснення та надійних способів захисту даного права його 
суб’єктам, це ті передумови, які послужили вдосконаленню даного право-
вого інституту власності. В зв’язку з цим необхідно проаналізувати особ-
ливості захисту спільної сумісної власності. 

В умовах становлення та розвитку демократичного суспільства, a та-
кож верховенства права в Україні основним обов’язком держави є захист 
законних прав громадян. Такий обов’язок закріплений в основному зако-
нодавчому акті – Конституції України. Так, згідно зі ст. 13 держава забез-
печує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання і та-
ким чином виступає основним гарантом майнових прав власників. В 
зв’язку з тим, що економічною основою кожного суспільства є власність у 
різних її формах, то одним із найголовніших об’єктів державного захисту 
виступає саме право власності [1, с. 98].  

Розглядаючи особливості здійснення захисту права спільної власності 
необхідно розуміти, що законодавець в контексті захисту права власності 
не передбачає різниці між видами права власності a визначає способи за-
хисту права власності в цілому, a тому норми щодо захисту права власнос-
ті застосовуються для захисту права спільної сумісної та часткової власно-
сті. Так, захист права власності здійснюється згідно з положеннями глави 
3 ЦК України, які застосовуються у випадку порушення всіх різновидів 
суб’єктивних цивільних прав та інтересів і мають характер загальних 
норм. Відповідні способи захисту порушених прав та інтересів власника 
передбачені також положеннями глави 29 ЦК України, які слід визначити 
як спеціальні норми [2, с. 469]. 

Ст. 16 ЦК України прямо зазначає, що способами захисту цивільних 
прав і інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину 
недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення стано-
вища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов’язку в 
натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) ві-
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дшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними 
рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Авто-
номної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадо-
вих і службових осіб [3]. 

Варто зазначити, що способи захисту цивільних прав та інтересів, що 
встановлені законодавчо, здійснюють уповноважені на це владні органи із 
захисту права, тобто йдеться вже про форми захисту права. Так, у ч. 1 ст. 
16 ЦК України закріплено, що кожна особа має право звернутися до суду 
за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інте-
ресу. У ст. 17, 18, 19 ЦК України містяться положення про захист цивіль-
них прав та інтересів осіб Президентом України, органами державної вла-
ди, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого 
самоврядування, а також нотаріусами шляхом вчинення виконавчого на-
пису на борговому документі, та про самозахист, де зазначено, що особа 
має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від 
порушень і протиправних посягань. Вищезазначені законодавцем форми та 
способи захисту цивільних прав значною мірою стосуються і захисту пра-
ва спільної сумісної власності [4, с. 169]. 

Таким чином, виділяють юрисдикційну та неюрисдикційну форми за-
хисту права власності. Основна відмінність між ними полягає в тому, що 
захист права власності в юрисдикційній формі здійснюється різними спе-
ціально уповноваженими на цей вид діяльності державою компетентними 
органами, з притаманним кожному з них визначеним процесуальним по-
рядком діяльності, у той час як захист прав і інтересів в неюрисдикційній 
формі протікає в рамках матеріального правовідношення та здійснюється, 
як правило, самими учасниками правовідношення [5, с. 28]. 

Серед юрисдикційних форм найбільш ефективним і поширеним спо-
собом відновлення порушених прав та законних інтересів власників є су-
довий захист. Так, право спільної власності в судовому порядку захища-
ється як речовими, так і зобов’язальними позовами. Речовими позовами є 
віндикаційний та негаторний, a зобов’язальним – позов про визнання вла-
сності. Проаналізуємо особливості даних позовів детальніше. 

Віндикаційний позов є найважливішим цивільно-правовим засобом 
захисту права спільної сумісної власності. В юридичній літературі під він-
дикаційним позовом традиційно розуміють вимогу неволодіючого власни-
ка до незаконного володільця про витребування свого майна у натурі. Цей 
позов був відомий ще римському цивільному праву (vindico – вимагати, 
actio геі vindicatio – віндикаційний позов) [6, с. 194]. У ст. 387 ЦК України 
віндикаційний позов виражено такою формулою: «Власник має право ви-
требувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової 
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підстави заволоділа ним». Тобто, позов власника про витребування майна 
з чужого незаконного володіння – це направлена до суду вимога власника, 
який не володіє своїм майном, до особи, що володіє ним без підстав, вста-
новлених законом або договором, про повернення майна в натурі. При ви-
рішенні спору за віндикаційним позовом важливо розмежовувати поняття 
добросовісності і недобросовісності набувача, при чому, від недобросовіс-
ного набувача майно може бути витребувано у будь-якому випадку [1, с. 
100]. 

На відміну від недобросовісного набувача, добросовісний набувач зо-
бов’язаний повернути набуте ним майно лише у передбачених законом 
випадках. Так, можливість витребування майна від добросовісного набу-
вача залежить насамперед від підстави придбання ним майна, яке підлягає 
віндикації. Якщо майно потрапило до нього безоплатно, воно може бути 
витребуване у нього. Навпаки, при оплатному придбанні майна, власник 
має право його витребувати від набувача лише у разі, якщо це майно було 
загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння, ви-
крадене у власника або у володільця або вибуло з їхнього володіння іншим 
шляхом всупереч їх волі [2, с. 471]. 

Наступним важливим засобом захисту права спільної сумісної влас-
ності є негаторний позов, який передбачений ст. 391 ЦК України. Відпові-
дно до даної статті власник майна має право вимагати усунення перешкод 
у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Ва-
рто зазначити, що негаторний позов пред’являється власником за умови, 
що він має майно у своєму володінні, проте протиправна поведінка інших 
осіб перешкоджає йому здійснювати права користування та/або розпоря-
дження ним. Тобто, як і віндикаційний, негаторний позов може застосову-
ватися лише у разі відсутності між позивачем і відповідачем зо-
бов’язальних відносин та подається щодо індивідуально визначеного май-
на [7, с. 310]. 

Зобов’язальним позовом є позов про визнання права власності, який 
вперше в Україні законодавчо закріплений у ст. 392 ЦК України, відповід-
но до якої власник майна може пред’явити позов про визнання його права 
власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а 
також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. 
Інакше кажучи, даний позов являє собою вимогу власника, яка буде доре-
чна, якщо необхідно довести своє право власності через те, що хтось його 
не визнає або оспорює, а також якщо втрачено документи, які засвідчують 
право спільної сумісної власності [1, с. 100].  

Разом з тим, слід зазначити, що до категорії позовів щодо безпосере-
дньо захисту спільної власності можемо віднести такі позови: про порядок 
володіння та користування майном, що є у спільній власності (ст. 358 ЦК 
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України); про здійснення права спільної сумісної власності (ст. 369 ЦК 
України); про виділ частки майна, що є спільною сумісною власністю, або 
сплату компенсації за частку (370 ЦК України); про звернення стягнення 
на частку в майні, що є спільною сумісною власністю (ст. 371 ЦК Украї-
ни); про поділ майна між співвласниками (ст. 372 ЦК України) тощо [2, с. 
473]. 

Отже, захист права спільної власності – це застосування співвласни-
ками (співвласником), юрисдикційними органами, які наділені відповід-
ною компетенцією необхідних заходів щодо забезпечення здійснення пов-
новажень права спільної сумісної власності, усунення перешкод у його 
здійсненні та відновлення порушеного права співвласників (співвласника) 
з покладенням на правопорушника передбачених законом заходів. 
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РЕАЛІЇ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У ЦИВІЛЬНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

Конституція України закріплює право громадян на участь у здійснен-
ні правосуддя через присяжних [ 1, ст.124], зазначене положення Консти-
туції знайшла своє відображення у ст. 63 Закону України  «Про судоустрій 
і статус суддів», згідно якої присяжний - це особа, яка у випадках, визна-
чених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі су-
ду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя[2].  

Цивільним  процесуальним кодексом України  участь присяжних у 
цивільному процесі може мати місце [3, ч. 2 ст.34 ЦПК]. У 2017 році Зако-
ном України  «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу 
України щодо розгляду справ за участю присяжних» замість народних за-
сідателів були введені присяжні [4]. Дослідженням даного питання займа-
лися такі вчені-юристи, як к С.Я. Фурса, О.В. Колісник, С.О. Іваницький,  
Л.А. Кондрат’єва, Т.В Лисакова, Л.В. Сапейко, В. В. Колюх та інші.  Але, 
слід визнати, що участь присяжних у цивільному судочинстві так і зали-
шається лише формальністю.  

У світі багато країн залучають до судових процесів  присяжних. Ана-
ліз світової юридичної практики дозволяє виділити дві основні моделі суду 
присяжних – англо-американську (класичну) та континентальну (європей-
ську). Англо-американська модель суду присяжних передбачена законо-
давством більше тридцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Сполуче-
них Штатів Америки, Канади, Російської Федерації, Іспанії, Бельгії, Маль-
ти та інших. Континентальна модель діє у Франції, Німеччині, Австрії, 
Італії, Казахстані та інших [5, с. 133]. Англо-американська модель полягає 
у тому, що присяжні у нарадчій кімнаті за відсутності судді ухвалюють 
рішення по справі. Так, у Англії на ранніх етапах (до ХVІ ст.) члени журі 
набиралися із близьких сусідів учасників судової справи, по суті вони ви-
ступали свідками безпосередньо відомих їм обставин. Починаючи з другої 
половини ХVІ ст. присяжні із свідків факту поступово перетворюються у 
суддів факту. На початку ХІХ ст. встановлюється практика відводу зі 
складу журі тих присяжних, які володіли особистою інформацією у справі. 
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Функцією журі стали заслуховування, аналіз, оцінка доказів і ухвалення 
вердикту щодо фактів[6, с. 175-176 ].  

Сутність континентальної (європейської) моделі полягає у тому, що 
присяжні досліджують усі матеріали у справі та спільно із суддею ухва-
люють рішення по ній. Присяжних називають ще «шеффенами», що в пе-
рекладі з німецької мови означає «член» (суду), «засідатель» [5, с. 133]. 

Водночас, деякі держави (Японія, Люксембург, Фінляндія), взагалі ві-
дмовилися від інституту присяжних як такого, посилаючись на його нее-
фективність, оскільки не змогли впоратися із збільшенням обсягу роботи 
судів, уповільненням загального руху справи та, як наслідок, різким збі-
льшенням тривалості судових засідань у порівнянні з процесами, що їх 
ведуть судді самостійно [7, с. 115].  

В Україні законодавство запозичило  континентальну модель суду 
присяжних.  Згідно частини другої ст. 34 ЦПК України: «У випадках, вста-
новлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розгля-
даються колегією у складі одного судді і двох присяжних, які при здійс-
ненні правосуддя користуються всіма правами судді».   

Існуюча модель змішаного судового діловодства, на наш погляд, зна-
чно послаблює повноваження присяжних і зводить нанівець першочергове 
покликання суду присяжних. Оскільки до судового процесу залучається 
кілька присяжних, і вони не приймають незалежних від професійних суд-
дів рішень, вплив і наполегливість професіоналів швидше може залякати, 
ніж переконати людей, які мають незначний або нульовий досвід у вирі-
шенні судового спору [8]. Зокрема, О. Г. Яновська зауважує, що скорочен-
ня чисельності присяжних лише до кількох осіб суттєво знижує ефектив-
ність діяльності суду присяжних і не може забезпечувати повноцінну 
участь народу в процесі здійснення правосуддя [9, с. 137]. Однак у світовій 
практиці немає єдності відносно оптимального складу суду присяжних. В 
федеральних судах США сьогодні для розгляду цивільних справ зазвичай 
створюються колегії присяжних засідателів, які складаються не більш ніж 
з шести присяжних засідателів[10, с.311]. Різна кількість присяжних також 
у Франції (суд першої інстанції – 6 осіб; апеляційної інстанції – 9 осіб) [11, 
с. 166]; Австрії, Німеччині – 2; Італії – 6; Греції – 5 [12, с. 38]. Але не слід 
забувати про те, що збільшення числа присяжних призводить до значного 
збільшення витрат бюджету на різного типу відшкодування, а це може 
стати перешкодою у такий нелегкий для України період.  

Список присяжних формується та затверджується відповідно до при-
писів Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Цей список  за-
тверджується на три роки і передається до відповідного окружного суду, в 
тому числі в електронній формі (ст. 64). При цьому,  відповідно до ч. 1 ст. 
65 цього Закону, присяжним може бути громадянин України, який досяг 
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тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюєть-
ся юрисдикція відповідного окружного суду. Також ч. 2 ст. 65 цього ж За-
кону визначаються особи, що не можуть бути внесені до списку присяж-
них. До речі, вік, з якого можна бути  присяжним, в різних країнах також 
різниться, так  у Німеччині – з  25 років [13, с. 213], в Англії та США – з 
18років, в Австрії з 30 років, у Російській Федерації –з 25 років [14, с. 13]. 

Законодавством України встановлений вичерпний перелік справ, які 
розглядаються за участі присяжних. До нього належать справи про обме-
ження цивільної дієздатності фізичної особи, про визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, про 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, 
про усиновлення, про надання психіатричної допомоги в психіатричному 
порядку, про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закла-
ду. Дані справи розглядаються в порядку окремого провадження [3, ч.4 ст. 
293]. Ніби то все вірно, присяжних залучають до найскладніших категорій 
справ, але їх реальна участь у розгляді цих справ викликає чимало сумні-
вів.  

Сапейко Л.В. підкреслює, що специфіка справ, передбачених ч. 4 ст. 
293 ЦПК, спонукає до висновку, що роль зазначених суб’єктів в цивільно-
му процесі є формальною [15]. Так, у справах про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи рішення суду засновується на поданих заявни-
ком доказах, що підтверджують психічний розлад особи, стосовно якої 
подано заяву. Такими доказами, в першу чергу, мають виступати довідки 
про стан здоров’я особи, видані спеціалізованими медичними закладами. 
Суд може досліджувати й інші докази по таких справах, однак вони, з на-
шої точку зору, будуть мати непрямий характер. В таких випадках лише 
суддя може дати належну оцінку представленим доказам, оскільки народні 
засідателі не мають потрібних юридичних знань.  У справах про визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізич-
ної особи суд для встановлення психічного стану особи в обов’язковому 
порядку призначає судово-психіатричну експертизу і виключно на підставі 
її висновку приймає рішення [15, с.297]. З іншими справами виникає поді-
бна ситуація.  

Для прикладу, відповідно  VII поправки до Конституції США (Білль 
про права) за позовами із загального права, що перевищує суму в 12 дола-
рів, сторонам має бути забезпечено право на розгляд (right to trial) їх циві-
льної справи судом присяжних. При цьому жоден з фактів, встановлених 
судом присяжних, не може бути переглянутий судом США інакше, як від-
повідно до норм загального права [10]. У більшості інших країн, присяжні 
залучаються до розгляду цивільних справ стосовно честі та гідності, про-
фесійної репутації. 
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Погляди юристів-науковців, щодо доцільності функціонування суду 
присяжних у цивільному процесі в Україні, різняться. Одні говорять про 
те, що правосуддя по всіх цивільних справах має здійснюватися виключно 
професійними суддями без залучення в процес  осіб, які не мають відпові-
дної юридичної підготовки та досвіду роботи в правовій сфері. При цьому, 
якість розгляду цивільних справ має підвищуватися за рахунок достатньої 
фаховості суддів, суворого дотримання ними норм законодавства, справе-
дливого та неупередженого розгляду справ, а також забезпечення держа-
вою належних умов функціонування судової системи [15, с.299]. Інші ж 
навпаки вважають інститут присяжних дуже важливим. Присяжні, на дум-
ку О.Ф. Кістяківського, більш здатні, ніж судді, вникнути у фактичну сто-
рону справи, оскільки суддя більше звертає увагу на деталі справи, коли 
він повинен викласти їх присяжним, ніж коли він робить це для самого 
себе [16, с. 14]. 

Отже, проаналізувавши вищевикладене, можна зробити висновок, що 
інститут суду присяжних у цивільному судочинстві України потребує дос-
коналого вивчення та удосконалення. Погоджуючись с думкою Фурси С.Я. 
про те, що  можливими кроками для подальшому його реформування слід 
виробити слід виробити критерії відбору справ із участю суду присяжних. 
До них, на думку даного вченого, слід віднести: суму позову, з якої спла-
чуватиметься судовий збір, який визначатиметься з урахуванням участі у 
справі суду присяжних, наприклад, у справах, в яких вартість позову сягає 
більше 1000000 грн. Іншим критерієм участі у справах суду присяжних 
має бути також складність та важливість справи [17, с.15]. Доцільно заве-
ршити словами О.Ф. Кістяківського: «лише в тій державі дані принципи не 
позбавлені сенсу, де суспільство розвинуто настільки, що воно в змозі пи-
льно слідкувати і робити критичний аналіз суддівської діяльності, обгово-
рювати вироки суддів і виносити сувору і справедливу критику їх помил-
кам і зловживанням» [16, с.14]. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ДЕФЕКТ ВОЛІ» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Проблеми правочинів із дефектами волі є досить актуальними у сис-
темі цивільно-правових відносин, пов’язаних із здійсненням правочинів. 
Актуальність теми виражається у тому, що на практиці важко визначити 
істинну волю осіб при вчиненні правочину, так як воля людини є її внут-
рішнім переконанням. Непоодинокими є випадки, коли через вчинення 
правочину із дефектами волі, для сторін настають вкрай негативні наслід-
ки. 

Питання правочинів із дефектами волі були предметом досліджень 
багатьох науковців. Серед учених, які здійснювали дослідження в цій сфе-
рі, можна відмітити Брагінського М.І., Вітрянського В.В., Давидову І.В., 
Длугоша І.О., Іоффе О.С., Красавчикова О.О., Крата В.І., Розгон О., Сему-
шину О.В. тощо. 

Мета дослідження – дослідження та розкриття поняття «дефекту во-
лі» у цивільній науці та практиці. 

Слід розпочати з того, що поняття «дефект волі» є досить дискусій-
ним у сучасній цивілістиці. Так, у статті 203 Цивільного Кодексу України 
(далі ЦКУ) в частині 3 зазначено, що «волевиявлення учасника правочину 
має бути вільним і відповідати його внутрішній волі»[1; ст. 203]. Тобто 
будь-який правочин реалізується суб'єктом через його відповідне зовнішнє 
волевиявлення. Але разом із тим постає важливе і досить складне питан-
ня, як визначити чи дійсно внутрішня воля суб’єкта цивільних правовідно-
син відповідає його волевиявленню.  

Для початку вважаємо за необхідне з’ясувати, що собою являє по-
няття «воля» та «волевиявлення» і як вони співвідносяться один з одним. 
Віктор Бедь говорить, що воля «це є свідома організація і саморегуляція 
людиною своєї діяльності та поведінки, спрямована на подолання труд-
нощів при досягненні поставленої мети. … Воля забезпечує перехід від 
пізнання і переживання людини до практичної діяльності. Зазначення во-
льових процесів у житті і діяльності людей – велике. За допомогою волі 
людина організовує свою діяльність і керує своєю поведінкою».  [2; с. 26] 
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У літературі зустрічаються різні точки зору щодо того, якому елемен-
ту правочину необхідно віддавати перевагу: волі чи волевиявленню. Виді-
ляють чотири основні позиції з даного питання, а саме:  

1) перевага віддається волі [3, с. 7;];  
2) перевага віддається волевиявленню [4, с. 22];  
3) обидва елементи вкрай необхідні і рівнозначні [5];  
4) не можна приєднуватися ні до теорії волі, ні до теорії волевиявлен-

ня, оскільки сам законодавець в одних випадках віддає пріоритет волі, а в 
інших — волевиявленню [6, с. 116]. 

Ми підтримуємо точку зору, що обидва елементи вкрай необхідні і 
рівнозначні, оскільки волевиявлення виступає системним процесом реалі-
зації волі учасника цивільних правовідносин. Процес формування волі 
людини, спрямований на вчинення правочину (волестворювання), прохо-
дить три етапи: виникнення потреби укласти правочин; вибір способу ук-
ладення правочину (тобто задоволення потреби); прийняття рішення про 
вчинення правочину (тобто фактичне волевиявлення). Разом з цим ми на-
голошуємо на тому, що воля це лише внутрішнє бажання особи, яке не 
впливає на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків 
без відповідної фізичної реалізації, тобто волевиявлення і напряму має 
бути пов’язане. 

На думку О.І. Длугош, дефект волі при вчиненні правочину – це від-
хилення у процесі формування волі учасника правочину внаслідок хибних 
уявлень, введення в оману щодо обставин, що мають істотне значення для 
вчинення правочину, збігу тяжких обставин, які зумовлюють неправильне 
формування волі, або внаслідок обставин, що виключають існування волі у 
момент вчинення правочину[7, с.36]. 

Це, зокрема, правочини, вчинені під впливом помилки, обману та на-
сильства. Зазначені правочини визнаються недійсними внаслідок того, що 
воля самої особи на вчинення правочину відсутня, а волевиявлення, яке 
має місце, відображає не волю учасника правочину, а волю іншої особи, 
яка здійснює вплив на учасника правочину [8, с. 231-233]. 

В юриспруденції «дефект волі» розуміються як неможливість дієзда-
тної особи керувати своїми діями [9; с. 73], та розуміти їх наслідки, певні 
порушення інтелектуально-вольової сфери особистості [10; с. 57]. Такий 
стан у здорової людини може бути викликано особливим психічним ста-
ном (фізіологічним афектом) або невірною оцінкою ситуації (помилкою). 
Подібний стан може виникнути внаслідок обману, загрози або насильства. 

Стан, при якому особа не усвідомлює своїх дій, може мати три форми 
вияву: вольову – особа оцінює те, що відбувається, але не може керувати 
своїми діями; інтелектуальну – особа може керувати своїми діями, але не 
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розуміє їх значення; змішану – у особи відсутня здатність розуміти і керу-
вати своїми діями. 

Обман учиняється для того, щоб ввести в оману інших осіб за допо-
могою брехні, замовчування, свідомого приховування чогось, умисного 
здійснення окремих дій. Якщо немає введення суб’єкта угоди в оману, то 
немає й обману. Отже, обманом є дія, учинена з прямим умислом. Відпові-
дно, обман являє собою навмисне введення в оману сторони, яка бере 
участь в угоді, з метою укладення самої угоди. Інакше кажучи, обман як 
підстава недійсності угоди відрізняється від помилки тим, що неправиль-
не, помилкове уявлення створюється в результаті заздалегідь навмисної дії 
чи умовчування сторони, яка має намір мати з цього для себе вигоду. Од-
нак обман, як видається, має бути таким, що в разі його відсутності угода 
не була б укладена зовсім або укладена на інших умовах, які істотно відрі-
знялися б від початкових [11, с. 131]. 

Разом з поняттям «обман» у доктрині цивільного права використову-
ється поняття «омана». Так Н.С. Хатнюк також згадує про поняття «ома-
на» і зазначає, що традиційно оманою визначається помилкове уявлення 
про угоду в цілому або її основні елементи, а також омана розглядається як 
процес хибного сприйняття дійсності. А термін «введення в оману» перед-
бачає навмисну спрямованість дій однієї сторони щодо іншої для спанте-
личення та створення хибного уявлення про факти й обставини майбутньої 
угоди [12, с. 106–107]. Д.І. Мейєр писав, що в юридичному значенні ома-
ною називається хибне уявлення про предмет. Вчений виділяє два види 
омани: 1) волю визначає відсутність знань про предмет угоди; 2) волю ви-
значає хибне уявлення про предмет угоди. У першому випадку омана на-
зивається невіданням (ignorantia), а в другому — помилкою (error) [13, с. 
163]. 

Отже, на підставі вище викладеного можна зробити висновок, що во-
ля та волевиявлення є двома сторонами одного процесу, а саме ставлення 
особи до вчинюваного нею правочину. Воля і волевиявлення не можуть 
бути не пов’язаними та повинні відповідати один одному під час вчинення 
правочину. Для таких правочинів важливі два моменти, це наявність волі 
учасників правочинів та відсутність дефекту при її вираженні. Правочини 
із дефектами волі – це оспорюванні правочини, при вчиненні яких справж-
ня воля його учасників деформована в силу певних обставин, перелік яких 
чітко визначений у Цивільному кодексі.  
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКОГО 
ПРАВА У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ   

На сьогодняшній день Інтернет став повсякденним засобом передачі 
інформації будь-якого характеру, який є доступним кожному, хто має сма-
ртфон та персональний комп’ютер, та, завдяки засобам супутникового 
зв’язку, з кожної точки на планеті.  

Загальновизнаним фактом є те, що право завжди відстає від громад-
ських відносин. І це зрозуміло, оскільки право тоді починає регулювати 
відносини, коли вони починають мати потребу в цьому. Іншими словами, 
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норми права, що регулюють певні суспільні відносини виникають значно 
пізніше виникнення самих відносин. На випадок суспільних відносин у 
глобальній комп'ютерній мережі Інтернет це твердження поширюється 
більш ніж, оскільки, незважаючи на той факт, що сама Мережа виникла 
нещодавно, вже зараз можна говорити про те, що вона змінила весь світ: 
від розвинених країн Західної Європи і Північної Америки до відсталих 
країн Азії і Африки [1]. 

Мета і задачі дослідження. Полягає у системному аналізі сучасного 
стану охорони літературних та художніх творів в Інтернеті та розробка 
рекомендацій щодо вдосконалення чинного авторсько-правового законо-
давства України у сфері охорони розміщених в Інтернеті твори, спрямова-
них на поліпшення захисту прав авторів та їхніх правонаступників на такі 
твори. 

З огляду на мету, задачі і дослідження, його основними задачами є: 
1. Встановити юридичну природу охорони авторських прав на розмі-

щені в Інтернеті твори та особливості цієї охорони. 
2. Визначити, які з матеріалів, доступних через Інтернет, підлягають 

охороні за авторським правом. 
3. Розглянути та комплексно проаналізувати міжнародні правові акти 

у сфері охорони творів, розміщених в Інтернеті. 
Постановка проблеми інтернету на суспільство. Що глибше про-

никають комп’ютерні технології до повсякденного життя людини, то бі-
льші загрози вони несуть правам інтелектуальної власності на об’єкти, 
розміщені в мережі Інтернет. Проблема захисту авторських прав на кон-
тент, розміщений в мережі, набуває все більшої актуальності і в світі, і в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу: Зокрема, у Пояснювальній записці до 
проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» № 
4629 від 10.05.2016 вказано, що неконтрольоване поширення нелегального 
контенту у вітчизняній доменній зоні призвело негативних наслідків вже в 
2013 році – нашу державу визнали «пріоритетною іноземною країною» в 
«Спеціальному Списку 301», таким чином назвавши рівень захисту прав 
інтелектуальної власності в нашій державі надзвичайно низьким, що слу-
гує підставою для застосування санкцій.  

Як наголошують автори Пояснювальної записки, причиною отриман-
ня відповідного статусу стало «наполегливе небажання імплементувати 
ефективну і прозору систему боротьби з онлайн піратством». У 2015 році 
«Спеціальний Список 30» вказав на відсутність позитивних зрушень в ім-
плементації ефективного механізму боротьби з Інтернет-піратством [2]. 
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Нові положення покликані врахувати нову реальність, в якій об’єкти 
авторського права вільно переміщаються мережею, не зустрічаючи на сво-
єму шляху перешкод у вигляді державних кордонів. У той же час, на особ-
ливу увагу заслуговує законодавство США в цій сфері – адже переважна 
більшість великих ІТ-компаній локалізуються саме на території цієї дер-
жави.  

Відтак, видається, що основним актом, який встановлює правила за-
хисту авторських прав у мережі, є закон США «Про авторське право в ци-
фрову епоху» (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), а саме тому його 
положення потребують, на нашу думку, особливої уваги. DMCA - закон, 
що доповнює законодавство США в області авторського права, враховую-
чи сучасні технічні досягнення у сфері копіювання та розповсюдження 
інформації. Він стосується не тільки безпосереднього порушення авторсь-
ких прав шляхом копіювання контенту, але й виробництва та розповсю-
дження технологій, що дозволяють обходити технічні засоби захисту ав-
торських прав (до неможливості добросовісного використання) [3].  

Відтак, варто зауважити, що у США перелік об’єктів, які підпадають 
під захист авторського права, визначається § 2 Розділу 17 Кодексу Сполу-
чених Штатів. У цьому переліку є такі об’єкти авторських прав, на які мо-
жливо здійснити посягання за допомогою мережі інтернет: 1) літературні 
твори;  2) музичні твори, включаючи будь-які супровідні слова; 3) драма-
тичні твори, включаючи будь-яку супровідну музику; 4) живописні, графі-
чні та скульптурні твори; 5) кіно та інші аудіовізуальні твори; 6) звукоза-
писи [4]. 

При цьому, якщо у таких відносинах присутній іноземний елемент, 
надзвичайно важливим питанням видається місце вчинення правопору-
шення. Зокрема, відповідно до статті 49 ЗУ «Про міжнародне приватне 
право», права та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок 
завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або 
інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди 
[5, c. 241], тобто застосовується принцип lex loci delicti commissii [6].  

Наведений принцип може розглядатись у кількох площинах: як місце, 
де була вчинена дія, яка завдала шкоди і як місце, де настали шкідливі на-
слідки [7, c.227]. У такому випадку питання про право, яке підлягає засто-
суванню, залишається відкритим: по-перше, як вже зазначалось, доволі 
важко з’ясувати місце перебування особи, яка розмістила об’єкти авторсь-
кого права в мережі інтернет; по-друге, з огляду на те, що до таких 
об’єктів отримує доступ необмежена кількість осіб, шкода може наставати 
у місцеперебуванні кожного з них. У такому разі вбачається, враховуючи 
положення частини 2 статті 4 ЗУ «Про міжнародне приватне право», що 
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найбільш доцільним буде застосування права, найбільш тісно пов’язаного 
з правовідносинами.  

Варто врахувати також, що 26 DMCA вже фактично діє на переважну 
більшість українських користувачів мережі – адже вони погоджуються на 
умови користування, укладені відповідно до права США, приєднуючись до 
таких сервісів. По-друге, вітчизняне законодавство нарешті було доповне-
не нормами, які визначають порядок захисту авторських прав у мережі 
інтернет.  

Висновоки: По-перше, наразі вже цілком можна говорити про наяв-
ність принаймні чотирьох рівнів регулювання авторських прав у мережі 
інтернет. Крім традиційних міжнародного та національного рівня сформу-
валось регіональний рівень (завдяки законодавству Європейського Союзу) 
та умовно «договірний» рівень (через користувацькі угоди, на умови яких 
погоджується кожен, хто приєднується до соціальних мереж та великих 
он-лайнових сервісів). На кожному з цих рівнів було внесено чималу кіль-
кість змін та доповнень до законодавства, пов’язаних з появою мережі ін-
тернет.  Незважаючи на те, що вищеназваний проект було відкликано, а 
українське законодавство нещодавно було доповнене процедурою захисту 
авторських право у мережі інтернет, проблема все ще залишається актуа-
льною. 
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УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМЦЕМ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: І ПРАКТИКА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ  

( PRO BONO ) 

З кожним роком  більше уваги державою приділяється людині, зок-
рема нових реалізацій її основних прав. Це забезпечується за допомогою 
різноманітних галузей права. А саме: цивільно процесуального законодав-
ства та сімейного права. Саме в сім'ї формуються основні риси характеру 
особи, її відношення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей. 
Тому демократичне суспільство зацікавлене в міцній, духовній і морально 
здоровій сім'ї. 

 Проблематика даної теми: більш випадків трапляється у тим, що іно-
земці не мають можливості розлучитися на території України. І тому вихо-
дячи з практики юридичної клініки ( PRO BONO ) актуальним вирішенням 
цієї проблеми є технологія електронного правосуддя, на електронну адресу 
уповноваженого органу надіслати дозвіл на розлучення нотаріально заві-
реного. 

Таким чином, у суспільстві головні проблеми – не економіка, не полі-
тика, а проблема взаємовідносин  між жінкою і чоловіком у сім’ї.  

Отже піде  мова про шлюб, а саме – про умови та порядок укладення 
шлюбу та розірвання шлюбу з іноземцем на території України.  

Шлюб – основна передумова сім'ї. Він ґрунтується на почутті любові, 
справжній дружбі і повазі – моральних принципах побудови родини в на-
шому суспільстві. В переважній більшості випадків саме це є основним 
аргументом жінки та чоловіка укласти шлюб. І, звичайно те, що нормаль-
на, повноцінна сім'я виникає і розвивається лише на основі шлюбу. 

Для того щоб зареєструвати шлюб з іноземцем важливо подати пев-
ний пакет документів до обласного відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану (РАЦС) : 

- посвідчення особи (паспорти двох сторін, де паспорт іноземця по-
винен бути перекладеним на українську мову з нотаріальним посвідчення, 
важливо щоб переклали усі сторінки); 

- свідоцтво про припинення попереднього шлюбу, за умови якщо 
такий був (якщо такий документ був виданий в іноземній державі його 
варто легалізувати та перекласти); 
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- квитанція про сплату державного мита; 
Спочатку подається заява з документами, перелік яких законодавчо 

закріплений. Потім майбутньому подружжю роз’ясняються їх права та 
обов’язки.. Сімейне законодавство встановлює такий порядок реєстрації 
шлюбу з іноземцем: 

1. Майбутнє подружжя особисто подає до органу РАЦС заяву встано-
вленого зразка. Заявники самостійно обирають орган РАЦС, в який заяву 
буде подано. Якщо іноземець з поважних причин не може бути присутнім, 
то його підпис в заяві засвідчується нотаріально, саму заяву подає пред-
ставник, який діє за нотаріально посвідченим дорученням. 

2. Орган РАЦС приймає заяву і знайомить заявників з правами і обо-
в'язками подружжя, порядком проведення реєстрації, обов'язком повідо-
мити достовірну інформацію та наслідки при наданні неправдивих відомо-
стей. 

3. Орган РАЦС повідомляє заявникам про їхнє право пройти медичне 
обстеження для встановлення стану здоров'я. За згодою нареченого і наре-
ченої їм видається бланк направлення затвердженої форми. Про згоду або 
відмову від проходження медобстеження робиться відмітка. 

4. За погодженням із заявниками призначається дата одруження. За 
загальним правилом реєстрація шлюбу з іноземцем здійснюється після 
закінчення 1 місяця після подачі заяви. При наявності поважних причин, 
підтверджених документами, реєстрацію можна провести до закінчення 
місячного терміну. 

5. Реєструється шлюб в присутності обох заявників. 
Приблизний перелік необхідних документів які потрібні для укладан-

ня шлюбу: 
- закордонний паспорт; 
- свідоцтво про народження; 
- довідка про сімейний стан іноземця, яка підтверджує відсутність 

іншого шлюбу. 
Якщо особа раніше вже перебувала у шлюбі: 
- свідоцтво про розлучення; 
- судове рішення, якщо шлюб розривався в суді через наявність в сім'ї 

неповнолітніх дітей; 
- документ про зміну прізвища, якщо особа після розірвання шлюбу 

залишила прізвище чоловіка. 
У деяких випадках можуть знадобитися: 
- довідка про громадянство; 
- довідка про несудимість; 
- довідка про реєстрацію місця проживання; 
- довідка про стан здоров'я; 
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- свідоцтва про народження та/або шлюб батьків; 
- письмовий дозвіл батьків на шлюб для мусульманських країн. 
Легалізацію документів, тобто визнання в країні проведення реєстра-

ції, переклад та апостилізацію радимо довірити спеціалісту, який визна-
чить: 

- в якій країні здійснити легалізацію документів, в Україні або країні 
походження іноземця; 

- необхідний спосіб легалізації документів; 
- порядок виконання перекладу документа. 
Шлюби, збудовані на токому принципі, які мають можливість розпа-

датися . Розлучення- це дуже сумне явище в соціальному суспільстві. Але 
в сучасному світі розлучення все стає частішим явищем. Тому чинне зако-
нодавство створило умови та правила розірвання шлюбу. 

Розірвання шлюбу здійснюється на підставі таких документів: - спі-
льної заяви подружжя в орган РАЦС про намір розлучитися; - заяви до 
органу реєстрації актів цивільного стану одного з подружжя про намір ро-
злучитися (якщо інший член подружжя визнаний безвісно відсутнім або 
недієздатним); - спільної заяви подружжя, що подається в суд для прийн-
яття рішення; - позовної заяви одного з подружжя з проханням до суду про 
розірвання шлюбу. Отже, розлучення здійснюється шляхом звернення до 
органу реєстрації актів цивільного стану або суд. Шлюб розривається за 
заявою, що виражає обопільна згода подружжя про розлучення, якщо у 
них немає неповнолітніх дітей. При неможливості бути присутнім особис-
то в день подачі заяви з поважної причини відсутній чоловік передає свій 
примірник заяви, засвідченої нотаріально. Актовий запис про розірвання 
шлюбу проводиться у разі закінченні одного місяця після подачі заяви, 
відведеного для можливого примирення подружжя і відкликання заяви. 

Розлучення з іноземцем, якщо у шлюбі є дитина.  
При наявності неповнолітніх дітей подружжя повинні спочатку пода-

ти заяву до суду, незважаючи на можливу відсутність спірних питань. По-
рядок обумовлений захистом інтересів дітей. Відсутність розбіжностей 
забезпечить швидке проведення процедури. Разом із заявою подається до-
говір, що містить такі умови: - з ким будуть проживати діти після розлу-
чення батьків; - яке буде участь в утриманні та вихованні дітей з батьків, 
який не буде з ними проживати; - зобов'язання по аліментних платежах 
дитині (при наявності цих умов договір посвідчується нотаріально; при 
порушенні умов борг стягується за виконавчим написом нотаріуса). 

При наявності у чоловіка і дружини розбіжностей з приводу розлу-
чення один з подружжя має право подати позовну заяву до суду самостій-
но. Позов не пред'являють в період вагітності і одного року після наро-
дження дитини. Це правило не застосовується, якщо підставою для розлу-
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чення є антигромадську поведінку чоловіка, що містить ознаки злочину, 
спрямоване проти дружини і дитини. Окремо варто згадати про ситуаціях, 
коли іноземець намагається вивезти дитину за кордон без відома матері / 
батька. На жаль, як правило, іноземні суди в спірних випадках стають на 
бік іноземця, тому шанси на повернення дітей з-за кордону малоймовірні. 

Крім випадків, коли мова йде про підробку документів з правом виве-
зення дитини (згода одного з батьків). У таких випадках, варто грати на 
випередження - необхідно домогтися заборони на виїзд дитини за кордон: 
тільки в дуже рідкісних випадках прикордонники ризикнути дозволити 
виїзд дитини про яку є відомості в реєстрі перетинів кордону України. 

У багатьох випадках при розлученні залишається питання щодо поді-
лу майна між подружжям. Наявність майнового спору не є перешкодою 
для розірвання шлюбу. Якщо подружжя не досягли згоди з приводу поділу 
майна, спір може бути вирішено і протягом шлюборозлучного процесу, і 
окремо. Для регулювання майнових наслідків шлюбу подружжя, один з 
яких є іноземцем, може обрати право особистого закону одного з подруж-
жя або право країни, в якій один з них проживає переважно. Стосовно до 
нерухомого майна може бути обрано право держави, в якому знаходиться 
майно. Вибране право припиняє застосовуватися або змінюється за згодою 
сторін при зміні особистого закону або звичайного місця перебування чо-
ловіка, до особистого закону або звичайного місця перебування якого при-
в'язана обране право. Нове право застосовується до правових відносин з 
моменту укладення шлюбу, якщо інше не встановлено подружжям пись-
мово. 

Отже, шлюб є основою сім'ї, яка, згідно статті 3 Сімейного кодексу, є 
первинним та основним осередком суспільства. Будь-який шлюб, якщо до 
нього підходити з правової точки зору, є в кожному випадку цілком конк-
ретним правовідношенням, тобто відношенням, між ними певними права-
ми та обов’ язками. Цілком природно, що зараз держава все більше уваги 
приділяє питанням шлюбу та сім'ї. Вона захищає права сім'ї як основної 
ланки суспільства. І, звичайно, важливе значення для майбутнього под-
ружжя має знання умов та порядку укладення та розірвання шлюбу, а та-
кож обізнаність щодо своїх майбутніх прав та обов’язків.  
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СПІВВІДНОУЕННЯ  ПОНЯТЬ «ПОЗОВУ» ТА  «ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ» 
У   ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Актуальність розгляду питання співвідношення таких понять як «по-
зов» та «позовна заява» в цивільному процесі, обумовлена тим що  у су-
часному цивільному процесуальному законодавстві України та існуючій 
судовій практиці повсякчасно використовуються дві на перший погляд 
досить схожі за змістом законодавчі категорії: «позов» і «позовна заява». 
Багато науковців і більшість практикуючих юристів ці категорії вважають 
не лише співзвучними чи синонімічними, а й аналогічними за юридичним 
наповненням. У судовій практиці протягом десятиліть взагалі сформувався 
своєрідний «процесуальний звичай» щодо використання як синонімів і 
взаємозамінних позначень таких категорій, як «позов», «позовна заява» й 
«цивільний позов». 

Метою дослідження є розгляд  понять, їх обґрунтування та форму-
вання певної позиціх щодо співвідношення категорій «Позов» і «позовна 
заява» з метою належності даних термінів до сфери процесуальних юри-
дичних фактів, після яких обов’язкову настають правові наслідки у право-
вих і процесуальних відносинах . 

Над зазначеною темою працювали такі вчені як М.Й. Штефан, В.І. 
Бобрик, Г.Л. Осокіна, Ю.В. Білоусов, О.А. Демічев, С.А. Іванова, В.В. Яр-
ков, Б.П. Ратушна та інш. 

При розгляді поняття «позов» важливим є дослідження співвідно-
шення терміна «позов» і «позовну заяву». 

На погляд М.Й. Штефена позовом  є процесуальний засіб реалізації 
права на відкриття провадження у цивільній справі у суді [1, с.207]. Позов 
сам по собі особам надає захист порушених і оспорюваних прав та охоро-
нюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ і організацій 
гарантується їх правом на звернення у встановленому порядку з вимогою 
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до компетентного органу, наділеного юрисдикційними функціями, розпо-
чати діяльність по розгляду і вирішенню справи зі спірних правовідносин 
(ЦК України, ЦПК України). Цивільним процесуальним засобом, яким 
забезпечується реалізація права на звернення до суду з метою здійснення 
правосуддя у справах, що виникають у спорах з цивільних, сімейних, тру-
дових, кооперативних, авторських та інших правовідносин є позов. 

З точки зору Осокіной Г.Л то вона визначає наступне, що питання 
поняття позову є дискусійним. Найбільшого поширення в навчальній і на-
уковій літературі отримали три точки зору: 

-Згідно з однією з них позов являє собою матеріально-правова вимога 
позивача до відповідача.  

-Відповідно до другої позов є звернення зацікавленої особи до суду з 
вимогою про захист суб'єктивного права або охоронюваного законом інте-
ресу. 

-Відповідно до третьої точки зору позов є вимога зацікавленої особи 
про захист суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу  

Також  Осокіна відзначає відносну самостійність "позову" і "позовної 
заяви", що базується на різну правову природу цих категорій. Позов, ви-
ступаючи вимогою про захист порушеного права, є об'єктом диспозитив-
них прав сторін, тобто позивач може змінити підставу та предмет позову, 
відповідач має право визнати позов і інш. Здійснення розпорядчих дій сто-
рін на стадії судового розгляду не впливає на зміст позовної заяви, що ви-
конує функцію засобу звернення до суду. У той же час в позовну заяву як 
процесуальний документ крім відомостей, що становлять елементи позову, 
включається інша інформація: про місцезнаходження суду, позивача, від-
повідача, їх телефонах, інші реквізити. [2, с.461-462].  

Таким чином, позов є вимога зацікавленої особи, що випливає зі спір-
ного матеріальних правовідносини, про захист свого або чужого права або 
охоронюваного законом інтересу, що підлягає розгляду та вирішенню в 
установленому законом порядку. Оскільки захист завжди надається суду, 
то спеціальна вказівка в визначенні позову представляється зайвим. Позов 
як вимога про захист завжди адресований суду, тому слід говорити про 
пред'явлення позову проти відповідача. 

Щодо терміну «позовної заяви» то Б.П. Ратушна надає таке йому ви-
значення «Позовна заява - це документ, який надається позивачем до суду 
в установленій процесуальним законом формі» [3, с.174 ]. Щодо форми, то 
позовна заява вважається письмовим документом. Письмова форма вва-
жаться дотриманою, якщо вона викладена на папері. На даний час, проце-
суальне законодавство не передбачає обов`язкової форми позовної заяви. 

Відповідно до ЦК позовна заява повинна містити вимоги щодо її 
оформлення а саме: 1. найменування суду, до якого подається заява; 2. ім'я 
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(найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позива-
ча, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання 
(перебування)або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів 
зв'язку, якщо такі відомі; 3. зміст позовних вимог; 4. ціну позову щодо ви-
мог майнового характеру;5. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує 
свої вимоги; 6.зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, 
наявність підстав для звільнення від доказування; 7. перелік документів, 
що додаються до заяви [4, ст. 175].  

Отже складання позовної заяви є складним і важливим етапом підго-
товки справи до її розгляду в суді, що вимагає неухильного дотримання 
вимог процесуального законодавства та попередження негативних наслід-
ків, що перешкоджають відкриттю провадження у цивільному судочинст-
ві. 

Одна з Ідей про співвідношення позову і позовної заяви а саме як змі-
сту і форми була висунута Ж.Н. Машутіної. Вона вважала що формою по-
зову є позовна заява, в яке наділяється зміст позову. Думка про співвідно-
шення позову і позовної заяви як змісту і форми отримала подальший роз-
виток. Очевидно, що між позовом як вимогою про захист права або інте-
ресу і позовною заявою, в якій викладається це вимога, існує певний зв'я-
зок. І щоб позначити цей зв'язок, необхідно скористатися категоріями 
«зміст» і «форма». Форма і зміст - це парна категорія,  форма є виражен-
ням змісту, а зміст завжди виливається в якусь форму. Все сказане дає під-
ставу стверджувати, що позов і позовну заяву співвідносяться як зміст і 
його зовнішня форма. При цьому форма завжди має «службове значення», 
тому що вона є способом існування і вираження змісту. B зв'язку з цим 
службова роль позовної заяви як форми позову полягає в тому, що в ньому 
відображаються (фіксуються) елементи позову, а також інші відомості, 
необхідні для правильного та швидкого розгляду справи.  

B співвідношенні «позовна заява - позов» позовна заява (форма) 
більш консервативний елемент на відміну від позову (змісту), який володіє 
таким собі динамічним характером. При зміні позову (змісту) за допомо-
гою уточнення або заміни його елементів позовну заяву (форма) залиша-
ється незмінним до тих пір, поки зміна елементів одного позову (змісту) не 
спричинить за собою заміну його іншим позовом.  

При аналізі співвідношення позову і позовної заяви як змісту і його 
форми, не слід забувати про їх відносної самостійності. Про це свідчить 
аналіз процесуальних норм, які передбачають інститути визнання позову, 
забезпечення позову, з'єднання і роз'єднання позовів [5, с. 2-3]. Так, норма, 
що надає відповідачу право визнати позов, має на увазі визнання не позов-
ної заяви, а позову як вимоги до суду про захист права або інтересу. Най-
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більш яскравим підтвердженням тези про відносну самостійність позову і 
позовної заяви є інститут з'єднання і роз'єднання позовів.  

Таким чином "позов" та "позовна заява" — не однозначні поняття, 
оскільки співвідносяться через "зміст" і "форму". Так, позов як вимога про 
захист прав та інтересів має свою форму (позовну заяву) і свій зміст (суку-
пність елементів позову). 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОРІН  ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  

Згідно статті 4 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна 
особа має право в порядку встановленому цим Кодексом звернутися до 
суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи законних інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду 
можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися 
до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах [1]. 

Звернення особи до суду надає їй певний процесуальний статус. Від-
повідно до видів проваджень цивільного судочинства та до вимог законо-
давства, такі дії мають здійснювати стягувач, позивач або заявник. 

Cторонами вважаються особи, які є учасниками спірного матеріаль-
ного правовідношення. Але можливі випадки, коли матеріально-правові 
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відносини між сторонами відсутні, зокрема, коли позивач не має права 
вимоги або відповідач у даній справі не має відповідного обов’язок перед 
позивачем. Суд зобов’язаний розглядати і цей спір, оскільки чинне цивіль-
не процесуальне законодавство не вимагає з'ясування наявності матеріаль-
них правовідносин між сторонами при пред’явленні позову. Лише під час 
ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, які правовідносини сторін ви-
пливають із встановлених обставин [1]. 

Спором визнаються будь-які непорозуміння між суб’єктами права і 
достатньою підставою для вступу у процес і набуття правового статусу 
позивача є суб’єктивна впевненість, що права особи порушені, оспорені чи 
невизнані. Наявність чи відсутність між сторонами правовідносин ніякою 
мірою не відбивається на їх правовому становищі. Навіть при очевидній 
відсутності матеріальних правовідносин між такими суб’єктами слід ви-
знавати позивачем та відповідачем із наділенням усіма процесуальними 
правами та обов’язками [5]. 

Особа, при зверненні до суду має усвідомлювати різницю між видами 
проваджень та щоб її заява відповідала вимогам законодавства. 

Коли особа звертається до суду в порядку наказного провадження, то 
розгляду справи як такого не відбувається, оскільки заява проходить фор-
мальний аналіз судом і на її підставі видається судовий наказ, який пере-
дається боржнику для реагування на нього. Але, якщо ніяких дій з боку 
боржника протягом трьох днів не буде, то це розцінеться як підстава для 
набрання наказом законної сили, а в разі подання заяви про скасування 
наказу суд її розглядає і скасовує наказ [2]. 

Особливістю провадження є те, що сторонами у наказному прова-
дженні виступають не позивач і відповідач, а стягувач (кредитор) та борж-
ник, хоча в деяких статтях ЦПК України називає стягувача заявником. 
Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи [3]. 

Сторонами в позовному провадженні є позивач та відповідач.  
Позивач - це сторона цивільного процесу, щодо якої відкривається 

провадження по справі на захист порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів [4]. 

Відповідачем - це особа, яка, за твердженням позивача, порушила, не 
визнає або оспорює права, свободи чи інтереси, а позивачу за таких обста-
вин застосовує судовий порядок захисту свої прав та інтересу, шляхом 
подання позовної заяви до суду першої інстанції [4]. 

Отже, сторонами в позовному провадженні є юридично заінтересова-
ні особи, матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду та 
вирішення в цивільному судочинстві. 

Справи окремого провадження розглядаються за участі заявника і за-
інтересованих осіб. Названі суб’єкти мають юридичний інтерес у резуль-
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татах розгляду справи судом і є особами, які беруть участь у справі. Розг-
ляд справ окремого провадження з участю цих суб’єктів дає суду можли-
вість всебічно та повно з’ясувати всі обставини справи і тим самим захис-
тити їх інтерес. 

Заявник - це особа, в інтересах якої в суді порушується справа про 
встановлення певних обставин або правового статусу громадянина, необ-
хідних для реалізації нею особистих і майнових прав, без судового підтве-
рдження яких вона позбавлена можливості здійснити ці права. Заявник 
стає на захист своїх охоронюваних законом інтересів [5]. 

При визначенні кола заінтересованих осіб слід враховувати їх юриди-
чний інтерес не тільки особистого і майнового характеру, але і той, що в 
окремих випадках має державний і правовий характер. У зв’язку із цим до 
заінтересованих осіб слід віднести: 1) осіб, взаємовідносини яких із заяв-
ником залежать від мети факту, що підлягає встановленню; 2) організації і 
установи, в яких заявник реалізовуватиме рішення про встановлення юри-
дичного факту, тобто в яких будуть здійснені права осіб, що виникли вна-
слідок судового встановлення юридичного факту; 3) організації та устано-
ви, які згідно із законом мали б засвідчити той чи інший юридичний факт, 
але з тих чи інших причин своєчасно цього не зробили і така можливість 
вже втрачена [6]. 

Викладене є підставою для підсумкового висновку про те, що сторони 
в цивільному процесі — це особи, правовий спір__яких вирішується в су-
ді, які мають юридичну заінтересованість у ре-зультатах справи, наділені 
комплексом цивільних процесуальних прав та обов'язків, необхідних для 
захисту своїх прав та закон-них інтересів, а також для здійснення судової 
діяльності. 
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ПОНЯТТЯ СТАЖУ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кожна людина у своєму житті зустрічається з поняттям стажу, будь-
то під час трудової діяльності, у випадках безробіття або потреби допомо-
ги із соціального забезпечення. Це обумовлено тим, що право соціального 
забезпечення знаходиться  в залежності від стажу людини -  трудового чи 
страхового. Саме  стаж, як  один із найважливіших юридичних фактів, є 
підставою для виникнення правовідносин у сфері соціального забезпечен-
ня. 

З радянських часів в нашій державі ключовою підставою для виник-
нення прав у сфері соціального забезпечення був трудовий стаж. На жаль,   
законодавство не містить чіткого визначення цього поняття. У Законі 
України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XIІ від 05.11.1991 [1], що 
діяв до  1 січня 2004 року,  іде мова про стаж роботи, що надає право на 
призначення трудової пенсії.  

Так, стаття 56 зазначеного Закону  дає перелік періодів, які зарахову-
ються до  стажу роботи. Це є періоди:   

- роботи, виконуваної за трудовим договором та в колгоспах  і ко-
оперативах  на підставі членства в них;  

- коли особа не працювала у зв'язку з навчанням або тимчасовою 
непрацездатністю, що почалася у період роботи;  

- догляду матері за  дітьми до трирічного віку, тощо. 
Таким чином, під трудовим стажем слід розуміти — тривалість робо-

ти та інших видів діяльності, з якими пов'язуються правові наслідки у сфе-
рі пенсійного забезпечення.  

Поняття «трудового стажу» було фактично замінено на «страховий 
стаж» 01.01.2004 з набуттям чинності Закону України «Про загальнообо-
в'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [2].  

Стаття 1 та частина перша статті 24  зазначеного Закону  трактує по-
няття «страхового стажу», як періоду (строку), протягом якого особа під-
лягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за 
який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімаль-
ний страховий внесок. 

Після прийняття таких змін до пенсійного законодавства, були довгі 
суперечки з приводу застосування цих тотожних і в той час різних понять.  
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22.04.2014 року  Колегія суддів Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України у постанові  по справі № 21-65а14 [3] 
зауважила, що зміст поняття «загальний трудовий стаж» є ширшим, ніж 
поняття «страховий стаж», оскільки до першого включаються також пері-
оди  діяльності особи, коли вона не підлягала загальнообов'язковому  соці-
альному страхуванню.          

Отже, з січня 2004 року  у праві соціального забезпечення  викорис-
товується поняття «страховий стаж», який означає час, протягом якого 
особа  або її роботодавець сплачували обов’язкові страхові внески до Пен-
сійного фонду України.   

Якщо з обчисленням трудового стажу було усе зрозуміло, то з нара-
хуванням страхового стажу треба розібратися. 

На відміну від трудового стажу, який обчислюється відповідно до да-
них трудової книжки, страховий стаж, згідно з частиною другою та тре-
тьою статті 24 Закону № 1058-IV [2], обчислюють органи Пенсійного фон-
ду України за даними системи персоніфікованого обліку. Періодом обчис-
лення є місяць, який зараховується в повному обсязі у разі, якщо сума 
сплачених за цей період внесків не є меншою ніж мінімальний страховий 
внесок.  У випадку, якщо зазначена  сплачена сума є меншою, застрахова-
на особа має право самостійно здійснити доплату страхового внеску до 
мінімального для зарахування даного періоду до страхового. 

Треба зазначити, що мінімальним страховим внеском, як вказує стат-
тя 1 Закону № 1058-IV, є сума коштів, що визначається розрахунково як 
добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених зако-
ном, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). Тобто, щоб 
до страхового стажу було зараховано один місяць, сума обов'язкового вне-
ску повинна бути не менше розміру мінімального страхового внеску. 

На підставі зазначеного можливо зробити висновок, що  з 2004 року 
повністю змінилося поняття стажу. Трудовий, який залежав від періоду 
трудової діяльності, законодавець замінив страховим, який є більш еконо-
мічною одиницею і залежить від сплати страхових внесків до Пенсійного 
фонду України.  

Треба зазначити, що страховий стаж є одним з головних факторів для 
права соціального забезпечення України. Оскільки саме він є однією з го-
ловних підстав для виникнення зазначених правовідносин. Це чітко про-
слідковується в нормі статті 8 Закону № 1058- IV, яка зазначає, що грома-
дяни України мають право на пенсію та соціальне забезпечення лише за 
наявності у них відповідного страхового стажу. 
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ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ:  
ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  

За загальними правилами судочинства для того, щоб суд прийняв ци-
вільну справу до свого судового провадження, розглянув її по суті та пос-
тановив обґрунтоване рішення, необхідно, щоб заінтересована особа реалі-
зувала своє право і звернулася до суду з відповідною заявою за захистом 
порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу. 

Проаналізувавши Цивільний Процесуальний кодекс  України (далі 
ЦПК) можна відокремити таку класифікацію суб'єктів (учасників) цивіль-
них процесуальних правовідносин (крім суду), а саме таку : осіб, які бе-
руть участь у справі та інших учасників цивільного процесу. Підґрунтям 
такого поділу лежить критерій юридичної заінтересованості. Юридична 
заінтересованість – це правовий результат вирішення справи, що очікуєть-
ся даною особою. Від юридичної заінтересованості у справі слід відрізняти 
фактичну заінтересованість, що базується, наприклад, на родинних відно-
синах, дружбі, підпорядкованості [1]. 

Так, відповідно до ст.42 ЦПК України у справах позовного прова-
дження особами, які беруть участь у справі, є сторони та треті особи.  

У справах наказного провадження особами, які беруть участь у спра-
ві, є заявник та боржник.  

У справах окремого провадження особами, які беруть участь у справі, 
є заявники та інші зацікавлені особи [2].  

В усіх трьох вище зазначених видах проваджень, можуть брати 
участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, сво-



- 140 - 

боди та інтереси інших осіб. Процесуальне становище цих осіб, форми 
участі у процесі та їхні процесуальні права та обов’язки передбачено стат-
тями 56, 57 ЦПК, до них відносять : Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини, прокурора, органи державної влади та місцевого самовряду-
вання, фізичних та юридичних осіб.  

У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу 
виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду 
особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, 
особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив 
питання про їхні права та обов’язки, а також сторони арбітражного розгля-
ду. 

Дані особи займають одне із головних місць серед інших суб’єктів 
подібних відносин, тому що їх діяльність активно впливає на подальший 
хід і розвиток цивільних процесуальних відносин та виникнення, зміну й 
припинення процесу в цілому. 

Особи, які беруть участь у справі наділені доволі широким колом 
процесуальних прав, які умовно можна поділити на дві групи,а саме на 
загальні та спеціальні. Що стосується загальних прав то вони належать 
усім без виключення особам, які беруть участь у справі, а спеціальними 
правами наділені лише деякі особи, які беруть участь у справі, в залежнос-
ті від їх процесуального статусу. 

Список загальних прав осіб, які беруть участь у справі, містить час-
тина перша ст. 43 ЦПК України. Їх можна систематизувати, відокремлюю-
чи такі окремі групи: 

1) права, пов’язані з процесуальним документообігом і фіксацією 
процесу: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати 
копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал, 
ознайомлюватися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та 
подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповно-
ти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засо-
бами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його 
неправильності чи неповноти; 

2) права, що реалізуються в судовому засіданні: брати участь у су-
дових засіданнях,ставити запитання іншим особам, які беруть участь у 
справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, давати усні та письмові 
пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які ви-
никають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, дово-
дів і міркувань інших осіб;  

3) права щодо доказування: подавати докази, брати участь у дослі-
дженні доказів [3]. 
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Також окремо треба виділити право заявляти клопотання та відводи, 
користуватися правовою допомогою, оскаржувати рішення і ухвали суду. 
Визначений перелік вищеназваних прав не є вичерпним, особи, які беруть 
участь у справі, можуть також користуватися іншими процесуальними 
правами, встановленими законом. 

Неповнолітні і малолітні особи, які беруть участь у справі мають до-
волі великий перелік прав. Їм наданні теж вище зазначені процесуальні 
права, а ще вони мають також право безпосередньо або через представника 
чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його 
допомогу у висловленні такої думки; отримувати через представника чи 
законного представника інформацію про судовий розгляд; здійснювати 
інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені 
ратифікованим міжнародним договором. Зазначені особи мають також 
право на роз’яснення з боку суду їх прав та можливих наслідків дій їх 
представника чи законного представника, у разі якщо цього потребують 
інтереси цієї особи і за віком або станом здоров'я вона не може усвідомити 
їх значення. 

При цьому суд зобов’язаний сприяти створенню належних умов для 
здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених 
законом та передбачених ратифікованим міжнародним договором [4]. 

Особи, які беруть участь у справі, несуть процесуальні обов’язки, але 
їх обсяг менший, ніж обсяг прав. Частина друга ст. 43 ЦПК України вста-
новлює часові рамки подання доказів у справі, що законодавець визначає 
як обов’язок, а саме: особи, які беруть участь у справі позовного прова-
дження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати 
усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а 
якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться – до початку 
розгляду справи по суті. 

Нормами ЦПК визначено конкретні обов'язки інші особи, які беруть 
участь у справі, а саме зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця 
проживання (перебування,знаходження) та про причини неявки в судове 
засідання,  беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додер-
жуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від 
будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в 
суді правил. 

Отже, особами, які беруть участь у справі, є юридично заінтересовані 
учасники цивільного процесу, які мають право здійснювати процесуальні 
дії, що впливають на хід та розвиток процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 

В першій статті Конституції України сказано, що вона є «суверенною 
і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою»[3] Вже 
понад 15 років триває «перехідний етап» реформування прокуратури та 
приведення її статусу і повноважень у відповідність до Основного Закону 
України. Процес становлення України як правової держави є досить дина-
мічними й багатоаспектними, але й суперечливими, за своєю сутністю.. 
Конституція України[3] передбачає як одну з основних функцій Прокура-
тури України - представництво інтересів громадянина або держави в суді у 
випадках, визначених законом (п.2 ст.121). Для практичної реалізації цієї 
норми Основного Закону внесені відповідні зміни до цивільного процесуа-
льного законодавства, а 12 липня 2001 р. – внесені зміни і до Закону Укра-
їни "Про прокуратуру"[2]. Також було докорінно переглянуто роль проку-
рора у цивільному судочинстві [1, с.89]. 

Розвиток Інституту представництва прокурором інтересів держави в 
суді формувався під впливом соціально-економічних ,політичних факто-
рів. Щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави 
в суді, а якщо точніше — питання щодо наявності зазначеної функції про-
куратури в попередні роки її існування, серед відомих науковців точаться 
різноманітні дискусії. 

Цьому насамперед присвячені наукові праці таких учених: С.Кац, 
Ю.Лутченко, І.Матриненко, Г.Осокіна, В.Перфільєв, В.Сапунков, 
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С.Ківалов, Ю.Червоний, Г.Волосатий, Ю.Полянський, М.Аракелян, 
Т.Дунас, М.Руденко, І.Марочкін, А.Симонян та ін. [4, с.90]. 

У зазначених законом випадках прокурор: звертається до суду з позо-
вною заявою; бере участь у розгляді справ за його позовами;може вступи-
ти за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом 
іншої особи, до початку розгляду справи по суті;подає апеляційну, каса-
ційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами. 

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній 
чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує: в чому полягає порушення інтересів 
держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернен-
ня до суду прокурора;зазначає орган, уповноважений державою здійсню-
вати відповідні функції у спірних правовідносинах.  

Функція представництва здійснюється з додержанням основних євро-
пейських принципів. Вона, по-перше, є публічною, оскільки прокурор по-
передньо, до звернення до суду, повідомляє про це відповідного суб’єкта 
владних повноважень. Будь-хто може спостерігати за діями прокурора в 
судовому процесі. По-друге, ці повноваження реалізуються з дотриманням 
принципу субсидіарності. Прокурор представляє у суді інтереси держави 
лише у випадках, коли органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування чи інші суб’єкти владних повноважень не здійснюють або нена-
лежним чином здійснюють їх захист, а також у разі відсутності таких ор-
ганів. Прокурор діє від імені державного органу – прокуратури, на яку за-
конодавством покладені представницькі права та обов’язки. Тому для 
здійснення представництва у цивільному судочинстві прокурору не потрі-
бно підтверджувати повноважень представника (на підставі довіреності, 
родинних відносин тощо), так як він виконує обов’язки і користується 
правами, що надані йому безпосередньо законом. Його діяльність може 
бути віднесена до представництва, яке є самостійним інститутом цивільно-
го процесуального права, тому що саме Основний Закон є правовою підс-
тавою його участі у цивільному процесі. [7] 

Здійснюючи функцію представництва інтересів держави в суді, про-
курор відповідно до ч. 6 ст. 23 Закону (в чинній на цей час редакції) має 
наступні права: звертатися до суду з позовом (заявою, поданням), вступати 
у справу, порушену за позовом іншої особи, на будь-якому етапі судового 
провадження; ініціювати перегляд судових рішень; брати участь у розгляді 
справи; брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у 
справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів грома-
дянина або держави в суді; з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами 
справи в суді та матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з 
них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах 
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справи чи виконавчого провадження. На сьогодні процесуальний статус 
прокурора при здійсненні конституційної функції представництва інте-
ресів держави в суді визначено: новими процесуальними кодексами, які 
прийняті Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року [5], а саме: Гос-
подарським процесуальним кодексом України (ст.ст. 4, 53, 55) [6], Цивіль-
ним процесуальним кодексом України (ст.ст. 4, 56, 57) [7], Кодексом адмі-
ністративного судочинства України (ст.ст. 5, 53, 54) [8]; Законом України 
«Про прокуратуру» та іншими. 

Щодо практики застосування судами норм цивільного процесуально-
го законодавства, що регулюють процедуру перегляду справ у зв’язку з 
нововиявленими обставинами, то Верховний Суд України у своїх Узагаль-
неннях практики від 1 січня 2009 р. наводить випадки, коли суб’єкти, які 
ініціюють перегляд, а також суди, що здійснюють перегляд справи, допус-
кають помилки в правозастосуванні. Так, Верховний Суд виявив справу, 
де оскаржувалось рішення, що не набрало законної сили. Також непооди-
нокими є випадки, коли при розгляді заяви про перегляд рішення суду у 
зв’язку з нововиявленими обставинами заявник посилається на процесуа-
льні недоліки, допущені під час розгляду цивільної справи, а суд визнає 
цю обставину нововиявленою. На практиці трапляються випадки, коли суд 
кваліфікує як нововиявлені обставини ті, які виникли після ухвалення су-
дового рішення, тобто які є новими. У деяких випадках суди визнавали 
обставини нововиявленими лише тому, що суд не знав про їх наявність 
через нез’ясування того, чи могли вони бути відомі заявнику. Ще однією 
складною проблемою, яка вироблена практикою, є помилкове тлумачення 
деякими суддями положень п. 1 ч. 2 ст. 361 ЦПК щодо істотності для спра-
ви обставин, які розглядаються як нововиявлені 

У зв’язку з наданням прокурору права вимагати перегляду судових 
рішень незалежно від участі у справі, представляється, що при реалізації 
прокурором права на апеляційне, касаційне оскарження судового рішення 
або на перегляд його за нововиявленими або винятковими обставинами 
прокурор повинен обґрунтувати, у чому саме по даній справі полягає по-
рушення прав громадян і інтересів держави. У випадку відсутності такого 
обґрунтування суд повинен відмовити у прийнятті скарги або заяви. У 
зв’язку з цим необхідно доповнити відповідними положеннями статті 292, 
324 ЦПК.[6]  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що нині перед орга-
нами прокуратури постали питання, які потребують невідкладного вирі-
шення, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства. 

На сьогодні прокурорів обмежено у правах та повноваженнях зі збору 
доказової бази на підтвердження своїх доводів. Відсутність такого права 
не лише позбавляє прокурора можливості довести протиправність дій 
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(бездіяльності) особи, а й у необхідних випадках – належного обґрунту-
вання поважності причин пропуску строків позовної давності, а також для 
оскарження судових рішень. За наявності суб’єкта владних повноважень, 
який не здійснює або неналежним чином здійснює захист державних інте-
ресів, прокурор має право отримати інформацію або матеріали лише у та-
кого суб’єкта, і більше ні у кого. Проте за відсутності матеріалів у деяких 
випадках прокурор не має можливості зробити висновок щодо належного 
виконання суб’єктом владних повноважень своїх функцій, а цей суб’єкт не 
зацікавлений надавати відповідну інформацію. За таких обставин інші 
суб’єкти правовідносин: громадяни, підприємства і їх представники – ма-
ють більше переваг та повноважень, ніж прокурор, який покликаний дер-
жавою захищати її інтереси, на отримання від органів влади і контролю 
інформації та документів відповідно до законів України «Про звернення 
громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Це питання також потребує 
вирішення шляхом наділення прокурорів повноваженнями зі збору доказів 
на тому ж рівні, що й адвокатів. З огляду на вищезазначене можна зробити 
висновок, що правовий статус прокурора у цивільному процесі визнача-
ється відносинами функціонального процесуального представництва, в 
межах якого прокурор може представляти державу або особу за умови по-
переднього підтвердження судом наявності обґрунтованих підстав для 
участі прокурора у цивільному процесі. Реформування системи судочинс-
тва в Україні передбачає звуження повноважень прокуратури щодо участі 
у цивільному судочинстві та має на меті недопущення формування приві-
лейованого процесуального статусу прокурора у цивільному процесі. 
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ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ  
ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

Піклування  та виховання дітей  є одним із основних завдань батьків. 
Із народженням дитини батьки, набувають як права, так і обов’язки  щодо 
її виховання. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність 
за навчання, виховання і розвиток майбутнього покоління. Взаємність прав 
та обов’язків батьків є певною гарантією для дітей на отримання ними по-
вноцінного виховання й розвитку. Кожна дитина на цій планеті заслуговує  
на належну батьківську любов, повагу та піклування. 

Нажаль практика доводить, що  з кожним роком збільшується кіль-
кість справ  за неналежне виконання батьками їх обов’язків  щодо вихо-
вання дітей яке виражається  насамперед   значним показником неблагопо-
луччя в сім’ях, наслідком якого є  велика кількість дітей які перебувають 
без догляду. У правовому регулювання відповідальності  батьків  за нена-
лежне виконання своїх обов’язків, виховання дітей існує  ряд питань які 
потребують  значної уваги. Серед яких – слабкий  вплив юридичної відпо-
відальності для батьків які зовсім не виконують своїх обов’язків, ставлячи 
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своїх дітей у складне небезпечне для життя  становище  через зловживання 
алкогольними  та наркотичними напоями. 

Про актуальність даної теми свідчить та обставина, що відповідаль-
ності за невиконання обов’язків по утриманню та вихованню дітей все 
ще залишаються однією із серйозних проблем.. Це означає, що існуючий 
механізм відповідальності батьків за неналежне виконання або взагалі за 
невиконання своїх обов’язків у сімейному праві є неефективним на прак-
тичному рівні.  

Проблемам відповідальності батьків за невиконання чи неналежне 
виконання батьківських обов’язків присвячено чимало робіт. Найбільш 
аргументовані, на наш погляд є дослідження: Л. А. Савченко, 
В. П. Мироненко, О. І. Карпенко, Б. К. Левківський, Ю. В. Александрова, 
О. Ф. Лапчевська та інші. 

За  останні роки нашу державу охопила проблема під назвою “хвиля 
дитячої безпритульності”, у суспільстві з'явився  населення, яких назива-
ють “діти вулиці” хоча у цих дітей є батьки, але вони, в переважній біль-
шості, позбавлені батьківських прав або дитина відібрана у них за рішен-
ням суду без позбавлення батьківських прав, або внаслідок вчинення зло-
чину відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Право неповноліт-
нього на належне  виховання в сім'ї, єдине,  його не можливо ні з чим по-
рівняти , це  право носить  особистий характер. Унікальність цього права 
полягає у тому, що самостійно реалізувати його дитина не може. Його вті-
люють  у життя батьки, виконуючи відповідні обов'язки. 

У статті 51 Конституції України визначено, що батьки зобов’язані 
утримувати дітей до їх повноліття. Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ виховання в сім'ї є 
першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покла-
дається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дити-
ни. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані вихову-
вати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний 
розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних 
здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та 
праці. 

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, 
поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних істори-
чних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку 
дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, 
милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди 
та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними група-
ми.[1].  
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Батьки мають бути якомога ближчими до своєї дитини, але має існу-
вати певна дистанція інакше вони можуть перетворитися на приятелів та 
втратити свій авторитет. Найбільш поширеними методами  виховання ді-
тей  у сім’ї є заохочення і покарання. В.О Сухомлинський стверджував , 
що дітей треба виховувати добром і ласкою та повністю заперечував пока-
рання [2].  

Під вихованням загалом розуміється вплив суспільства на особис-
тість, яка розвивається. У широкому розумінні – це соціалізація, тобто 
процес формування інтелекту, фізичних і духовних сил людини. Вихован-
ня є цілеспрямованою діяльністю, покликаною сформувати систему якос-
тей особистості, поглядів і переконань відповідно до виховних суспільних 
ідеалів. Виховання здійснюється через культуру, освіту та навчання у про-
цесі різного виду діяльності та під впливом спадковості та середовища 
[3,с. 313]. 

У свою чергу батьки повинні пам’ятати , що за неналежне виконан-
ня своїх обов’язків, щодо виховання своїх дітей можуть притягуватися 
до адміністративної, кримінальної та сімейно-правової відповідальності.  

Адміністративна відповідальність: наступає внаслідок ухилення 
батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законо-
давством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчан-
ня та виховання неповнолітніх дітей. Ті самі дії, вчинені повторно протя-
гом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за 
собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Також звертаємо увагу, що доведення неповно-
літнього до стану сп’яніння його батьками, особами, які їх замінюють, 
або іншими особами, – тягне за собою накладення штрафу від шести до 
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це визначено у 
статті 180 цього  ж кодексу[4]. 

Кримінальна відповідальність: за статтею 166 Кримінального кодексу 
України наступає за злісне невиконання батьками, опікунами чи піклува-
льниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за 
особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування [5]. Кримінальний ко-
декс України також передбачає відповідальність батьків або осіб, які їх 
замінюють, за використання малолітньої дитини у заняття жебрацтвом 
(систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінно-
стей у сторонніх осіб) у вигляді обмеження волі на строк до трьох років 
або позбавлення волі на той самий строк. 

З приводу сімейно-правової відповідальності У разі не виконання сво-
їх обов’язків по вихованню дітей батьки можуть бути позбавленні своїх 
прав на підставах які зазначені у статті 164 Сімейного Кодексу , а саме: 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охо-
рони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли 
щодо неї батьківського піклування; 
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2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 
3) жорстоко поводяться з дитиною; 
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її 

до жебракування та бродяжництва; 
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення 

щодо дитини [6]. 
Судова практика із зазначеного питання свідчить, що суди у справах 

про позбавлення батьківських прав зрідка особисто вислуховують думку 
дитини. Це скоріше виключення, а ніж правило. Суди покладаються в 
цьому на відповідні органи опіки та піклування в особі служб у справах 
дітей або зазначають у судових рішеннях про неможливість дитини усві-
домити факт позбавлення батьківських прав. У порядку ж виконання рі-
шення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним закон-
ної сили суд зобов’язаний надіслати органу державної реєстрації актів ци-
вільного стану за місцем реєстрації народження дитини. 

Зазначивши все вище сказане мною можна сказати, що основними 
проблемами  відповідальності батьків за неналежне виховання дітей є : 

1) слабкий  вплив юридичний відповідальності   
2)  механізм відповідальності у сімейному праві є неефективним 

на практичному рівні.  
Отже, національне законодавство з приводу притягнення до відпові-

дальності батьків за неналежне виховання дітей знаходиться на досить 
високому рівні, але на практиці механізм застосування юридичної відпові-
дальності для батьків які зовсім не виконують своїх обов’язків є досить 
недосконалий та слабкий, що ставить дітей у складне небезпечне для жит-
тя становище. Зважаючи на євроінтеграційні процеси України, законода-
вець має враховувати необхідність адаптації національного законодавства 
до міжнародних стандартів та закордонної практики притягнення до від-
повідальності батьків за неналежне виховання дітей 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ДОКАЗІВ І ЗАСОБІВ 
ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Встановлення фактичних обставин справи, прав та обов'язків сторін є 
однією з необхідних умов для забезпечення прийняття судом законного та 
обґрунтованого рішення у справі та виконання завдань цивільного судо-
чинства. 

При розгляді та вирішенні цивільних справ суд не може керуватися 
припущеннями та здогадками про обставини, що стосуються спірних пра-
вовідносин. Суд повинен достовірно встановити факти, на яких ґрунтуєть-
ся суб'єктивне право або охоронюваний законом інтерес. 

Вирішення цивільної справи безпосередньо залежить від визначення 
та встановлення судом дійсних обставин, від досягнення повного, всебіч-
ного та об'єктивного знання прав і обов'язків сторін, фактів порушення, 
невизнання або оскарження права однієї сторони іншою стороною. Зазна-
чимо, що судове доказування - це і розумова і процесуальна діяльність, 
характер якої визначається нормами цивільного процесуального законо-
давства, що детально регламентують весь процес доказування по цивільній 
справі. Зокрема, у ЦПК України визначено поняття доказів та засобів до-
казування, перераховані особи, на яких лежить обов'язок доказування, 
сформульовані правила дослідження  та допустимості доказів тощо.  Дока-
зування має чітке правове регулювання, що проявляється в поєднанні про-
цесуальних і матеріальних джерел.  

Процес судового доказування складається з ряду елементів, органічно 
пов'язаних між собою. 

Першим елементом судового доказування є визначення предмета до-
казів у справі, тобто визначення кола фактів, що мають відношення до 
правильного та належного вирішення справи. 

Другим елементом судового доказування є збір доказів. Це комплекс-
не та складне поняття включає в себе процесуальні дії для виявлення, ви-
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требування та подання доказів з дотриманням процесуального законодав-
ства. 

Третім елементом судових доказів є дослідження та перевірка доказів. 
Докази, зібрані у справі, повинні розглядатися та перевірятися в судовому 
засіданні як судом, так і іншими учасниками процесу.  

Четвертим елементом судового доказування є оцінка доказів. Будучи 
невід'ємною частиною всього цивільного процесу, оцінка стосується всіх 
без винятку доказів. Суд оцінює докази відповідно до своєї внутрішньої 
переконаності, виходячи з всебічної, повної і об'єктивної вивчення на су-
довому засіданні всіх фактів, що стосуються предмета справи. 

Говорячи про суб'єкти доказів, слід зробити висновок, що суб'єктами 
судових доказів у цивільному процесі є сторони (заявники), треті особи, їх 
представники, прокурор, державні органи, юридичні особи та громадяни 
від свого імені для захисту прав інших. Суб'єктом судового доказування є 
також і суд, який визначає предмет доказування по справі, надає юридично 
зацікавленим у результаті справи особам сприяння у збиранні доказів, за-
безпечує дослідження і оцінку всіх доказів по справі. 

Судове доказування у цивільному процесі також є діяльністю суду, 
що регулюється законом і діяльністю юридично зацікавлених у справі 
осіб, за визначенням предмета доказування, збиранню, дослідженню, пе-
ревірці й оцінці доказів, необхідних для з'ясування фактичних обставин 
справ та вирішення інших завдань цивільного судочинства, адже метою 
кожного цивільного судового доказування повинно бути всебічне, повне, 
об'єктивне роз'яснення з використанням доказів та усіх обставин, які важ-
ливі для належного та правильного вирішення справи. 

Поняття «докази» визначається в законі як - будь-яка інформація про 
факти, що входять в предмет доказування, які отримані в результаті вико-
ристання в установленому законом порядку засобів доказування. 

Поняття «докази» пов’язане з розглядом справи в суді, коли встанов-
люється певна юридична обставина. Але пов’язаний з доказом термін 
«будь-які фактичні дані» не можна сприймати в одній площині. 

Поняття «фактичні дані» слід вважати як пряму вказівкою на юриди-
чний факт чи обставину, існування якого спрямоване на доказ. Ця позиція 
в нашій свідомості сприймається «автоматично», тому не кожен завжди 
здатний розрізняти ці поняття на практиці. Наприклад, термін «шлюб» 
пов'язаний з його реєстрацією, тому слід мати відповідні докази - свідоцт-
во про шлюб, записку в паспорті про реєстрацію шлюбу. Ці свідчення є 
прямими, побічним доказом може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, 
оскільки не може бути розірвання шлюбу, який не був зареєстрований. 

Коли виникає питання, що дані встановлюються на основі певних за-
собів доказування, сприйняття доказів стає ще більш проблематичним, 
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оскільки пояснення сторін, третіх осіб, свідчення, письмові та матеріальні 
докази, зокрема звук, відео тощо, утворює певні групи засобів доказуван-
ня. 

Відповідно до ст. 57 ЦПК України, схема визначення доказів така: 
- докази - це фактичні дані; 
- фактичні дані встановлюються на основі засобів доказування. 
Якщо з цієї схеми «фактичні дані» взяті як штучне явище, то виявля-

ється, що докази встановлюються на основі пояснень сторін, третіх осіб, їх 
представників, допитаних як свідків, свідчень, письмових доказів, матеріа-
льні докази, зокрема звукові та відеозаписи, висновки експертів 

Отже, перелічені засоби доказування не є доказами. Це положення пі-
дтверджує особливий характер доказів у цивільному процесі. 

Схожий випадок про фактичні дані, вони не є фактами, а є відомостя-
ми про факти. По суті, це інформація про обставини, за яких суд повинен 
вирішити справу а не виключно встановити докази. 

У більшості випадків суд може безпосередньо приймати інформацію 
про факти, а не самі факти, що мали місце в минулому. На підставі відомо-
стей про факти суд встановлює наявність або відсутність обставин, важли-
вих для правильного вирішення справи. Тому не мають доказового зна-
чення ті обставини, які не містять інформацію про факти, що відносяться 
до справи.  

Закон визначає особливу процедуру збору, вивчення, перевірки та 
оцінки доказів. Фактичні дані, отримані судом непроцесуальним шляхом, 
не можуть бути покладені в основу рішення суду по справі. Істина у циві-
льній справі може бути досягнуто тільки при правильній побудові процесу 
судового доказування. Наприклад, не мають доказового значення ті докази 
які отримані  з порушенням вимог, встановлених законом (порушення 
процесуальних норм допита свідка тощо). 

Тому доповнюючи поняття доказів можна сказати, що це фактичні 
дані, отримані судом з засобів доказування у порядку, встановленому за-
коном. 

До них, відповідно до другої частини ст. 178 ЦПК України включа-
ють: пояснення сторін та інших юридично заінтересованих у результаті 
справи осіб, показання свідків, письмові та речові докази, висновки експе-
ртів, а також інші носії інформації, якщо з їх допомогою можна отримати 
відомості про факти, що мають значення для правильного вирішення спра-
ви. 

Наприклад фактичні дані, отримані за допомогою чуток, а також дані 
які містяться в анонімних листах тощо, не можуть бути використані при 
розгляді справи як докази. 
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Як бачимо, докази і засоби доказування тісно пов'язані між собою. 
Наприклад, покази свідка, які не містять відповідних доказів, не можуть 
вважатися доказом. З іншого боку, як вже зазначалося, не є доказами фак-
тичні дані, отримані з передбачених законом засобів доказування. 

Таким чином, у цивільному процесі розмежовується поняття доказів, 
фактичних даних та засобів доказування. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ  

Відповідно до ст. 12 Цивільного Кодексу України  особа здійснює 
свої права вільно, на власний розсуд, проте не всі суб’єкти цивільного пра-
ва можуть здійснювати ці права самостійно. Перепоною для цього є незда-
тність особи здійснювати свої права і силу недостатності обсягу дієздатно-
сті, нездатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, наяв-
ності фізичних вад чи похилого віку[1, ст.12]. У нашій країні над такими 
особами здійснюється та встановлюється опіка, а також опікун має право 
прийняти на себе зобов’язання щодо майна підопічного. Таким чином і 
виникають окремі питання щодо встановлення опіки над майном над різ-
них груп осіб. 
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Актуальність даної теми полягає у тому, що питання встановлення 
опіки над майном інших осіб, що є підопічними, відіграють важливу роль 
для забезпечення рівності фізичних осіб у можливості набуття та здійс-
нення ними цивільних прав, створення і виконання юридичних обов’язків. 

Наукове дослідження про питання встановлення опіки над майном 
присвячено праці таких вчених, як О.М. Бєлякової, Є.М. Ворожейкіна, 
Ю.А. Корольова, Г.К. Матвєєва, О.М. Нечаєвої. 

Метою роботи є дослідження окремих питань щодо встановлення 
опіки над майном, визначення їх сутності і значення, а також порядок ви-
никнення цього права. 

У сучасній цивілістиці недостатнє висвітлення цього питання пояс-
нюється складністю опікунських правовідносин, які знаходяться на стику 
як цілого ряду суміжних інститутів цивільного права, так і інших галузей 
права (сімейного, адміністративного тощо). Слід розпочати з того, що су-
часному цивільному праву відомо декілька підстав для встановлення опіки 
над майном особи з урахуванням використання суміжних цивілістичних 
конструкцій. Ми відповідно виділяємо три категорії таких підстав. 

1. Встановлення опіки над майном підопічних осіб. 
Опіка відповідно до ст. 55 ЦКУ встановлюються з метою забезпечен-

ня особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, непов-
нолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть 
самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки [1, ст.55].  

Так, відповідно до пункту 2.10. Правил опіки та піклування управлін-
ня  майном,  що  належить  особам,  над  якими встановлено  опіку або які 
влаштовані в будинки дитини, дитячі  будинки, відповідні навчальні за-
клади, дитячі будинки-інтернати  та будинки-інтернати для громадян по-
хилого віку та інвалідів, здійснюється опікунами. Якщо в особи, над якою 
встановлено опіку, є майно,  що знаходиться в іншій місцевості, то опіка 
над цим майном установлюється органами опіки за місцезнаходженням 
майна [2]. Таким чином основним завданням опіки є охорона суб’єктивних 
прав та законних інтересів фізичних осіб, а також опіки над майном інших 
осіб – забезпечувати своїх підопічних цим майном в опікуванні. 

Управління майном особи, над якою встановлено опіку здійснюється 
відповідно до положень статті 72 Цивільного Кодексу України та вказує, 
що опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна пі-
допічного в його інтересах. Також, якщо малолітня особа може самостійно 
визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її май-
ном, повинен враховувати її бажання. Опікун має право робити витрати, 
необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, алімен-
тів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на 
підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну 
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дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного [1, 
ст.72]. Тому, усі обов’язки покладаються на опікуна у здійсненні ним 
управління майном підопічного, проте з урахуванням бажань та потреб 
особи, над якою встановлена опіка.  

Слід зазначити, що в ч. 4 ст. 72 ЦК України передбачається викорис-
тання договору управління майном підопічного. Якщо підопічний є влас-
ником нерухомого майна, яке потребує постійного управління, опікун мо-
же з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або пере-
дати його за договором в управління іншій особі. 

Майно, над яким встановлюється опіка, може передаватися опікунам 
відповідно тільки за актом, де один примірник знаходиться в органах опі-
ки, а другий віддається опікуну. Акт передачі майна складається представ-
никами органів опіки і підписується ними, а також опікунами й не менш 
ніж двома понятими. Якщо є гроші чи цінні папери, то їх мають передати 
на зберігання до установи банку. Охоронне свідоцтво та ощадна книжка 
повинні зберігатися в опікуна або в органах опіки, про що в особовій спра-
ві робиться відповідний запис [3]. 

Вважаємо, що існування інституту опіки над майном особи, над якою 
встановлено опіку чи піклування, є дужу важливим і обов’язково повинно 
мати можливість існувати окремо від інституту опіки оскільки опікун осо-
би може не мати можливості управляти майном підопічного, яке, напри-
клад, знаходиться в іншій місцевості. В іншому разі опікун особи зобов'я-
заний дбати про збереження та використання майна підопічного в його 
інтересах. 

2. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсут-
ньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме 

Опіка над майном також може встановлюватись над майном фізичної 
особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також над особою, зниклої без-
вісти. Фізичною особою, яка є безвісно відсутньою може бути визнана су-
дом, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування. Фізична особа, зникла безвісти, - фі-
зична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на 
момент подання заявником заяви про її розшук.  

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсу-
тньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно 
та встановлює над ним опіку. За заявою заінтересованої особи або органу 
опіки та піклування над майном особи, зниклої безвісти, опіка може бути 
встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безві-
сно відсутньою. Опікун має право над майном фізичної особи, яка визнана 
безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти, приймає виконання циві-
льних обов'язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє 
цим майном в її інтересах. Також за заявою заінтересованої особи опікун 
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над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, 
зниклої безвісти, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких 
вони за законом зобов'язані утримувати. У такій даній ситуації опіка над 
майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізич-
ної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, зниклої безвіс-
ти [4].  

Разом із тим, слід зазначити, що особливістю договору управління 
майном при опіці є те, що на відміну від звичайного договору управління, 
вкрай важливим є підзвітність та підконтрольність дій управителя органу 
опіки та піклування. Якщо у звичайному договорі управління майном пі-
дзвітність управителя зазвичай кваліфікують як випадкову умову договору 
[5, с. 87], то очевидно, що при укладенні договору управління майном осіб 
місце перебування яких невідоме (визнаних безвісно відсутніми), 
обов’язок управителя звітувати про хід виконання договору, подібний до 
відповідного обов’язку опікуна, повинен визнаватися істотною умовою 
договору 

Отже, можна стверджувати, що у будь-яких випадках встановлення 
опіки над майном фізичних осіб більш відповідальне тому, що такі особи 
як безвісно відсутні та зниклі залишають своїх підопічних без утримувача, 
певні клопоти, які потребують значного клопоту та обов’язків перед ними. 

Опіка над майном, що входить до складу спадщини. 
За необхідності управління майном, що входить до складу спадщини, 

укладається договір, установником управління яким можуть бути нотаріус 
або спадкоємці відповідно до ч. 1 ст. 1285, 1287 ЦК України. Останнє ви-
пливає з права спадкоємців призначити стороною особу, яка надає згоду 
на це (ст. 1289 ЦК України), що і втілюється в договір між ними.  

Згідно із ст. 1285 ЦК України та Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує 
утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для 
підтримання його в належному стані, нотаріус а в населених пунктах, де 
немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі 
відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на 
управління спадщиною з іншою особою. Таке вирішення питання є прави-
льним з огляду на підставу та характер дій, що мають вчинятися стосовно 
спадкового майна[6].  

У статті 1285 ЦК України також не конкретизовано, яке майно потре-
бує управління, зазначено лише, що це майно повинно входити до складу 
спадщини, тому при вирішенні питання щодо предмета договору на 
управління спадщиною слід виходити із загальних положень розділу III 
ЦК України «Об’єкти цивільних відносин» 

Підводячи підсумок проведеного дослідження окремих питань вста-
новлення опіки над майном, хочу зазначити, що воно представляє відпові-
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дальну частину інституту цивільного права опіки та піклування, та несе за 
собою здійснення цивільних прав, а також відповідних обов’язків. Опіка 
над майном являє собою захист, який забезпечують опікуни, що проявля-
ється у захисті особистих майнових прав, у задоволенні певних бажань та 
потреб своїх підопічних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

Кожен з нас живе та працює на власне благо, благо сім’ї та майбутніх 
поколінь. Саме тому бажання передати надбані за життя права та матеріа-
льних цінності є цілком природньою. Цивільне законодавство України 
стоїть на захисті інтересів кожного члена суспільства і дає можливість ро-
зпорядитися власними здобутками згідно з волею особи, або припису за-
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кону. Таким чином спадкове пpаво гарантує усім особам можливість 
розпoрядитися своїм майном на випадок смерті, визначивши в заповіті 
його долю. Цивільним кодексом України реглaментовано порядок здійс-
нення права на спадщину, однак реалізація даних норм на пpактиці може 
викликати певні труднощі, особливо коли cпадкоємцем виступає неповно-
літня особа. 

Різні aспекти спaдкування завжди були предметом уваги багатьох  ві-
тчизняних та зapубіжних вчених, таких як: М.Ю. Барщевський, О.В.Дзера, 
А.С.Довгерт, В.К.Дроніков, Ю.О.Заіка, Т.П.Коваленко, Н.С.Кузнецова, 
В.І.Серебровський, Є.І.Фурса, О.Є. Харитонова, Е.Б.Ейдинова, Я.М. Шев-
ченко. Зазвичай, у пpaцях назвaних наукoвців виcвітлювалися лише осно-
вні проблеми спадкування. Тому  і до сьогодні залишилися недостатньо 
вивченими питання прийняття  спадщини неповнолітніми. 

Метою нашого дослідження є наліз правового становища неповноліт-
ніх осіб у процесі спадкування за цивільним законодавством України та 
характеристика особливостей прийняття спадщини неповнолітніми особа-
ми.  

Відповідно до ст.1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та 
обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до 
інших осіб (спадкоємців)[1]. спадкові правовідносини виникають після 
смерті спадкодавця та оголошення фізичної особи померлою. 

Зі смертю людина перестає існувати фізично, але значна кількість ци-
вільних відносин, у яких вона була носієм прав та обов’язків, переживає її, 
тому предметом регулювання відносин у спадковому праві є відносини 
правонаступництва майнових прав фізичної особи, яке відбувається у ви-
падку її смерті. Із майнових прав це, в першу чергу, право власності на 
нерухоме майно, тобто на будинок (квартиру), земельну ділянку. Спадкове 
правонаступництво спрямоване на збереження відносин приватної власно-
сті з метою її використання для задоволення матеріальних та інших потреб 
тих осіб, до яких за волею спадкодавця (за заповітом) або за законом пере-
ходить відповідне майно[2]. 

За статтею 1222 ЦКУ: «Спадкоємцями за заповітом і за законом мо-
жуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також 
особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після від-
криття спадщини»[1]. 

За загальною процедурою прийняття спадщини неповнолітніми від-
повідно до норм, які закріплені у ст. 1269 ЦКУ відбувається шляхом пода-
чі заяви нотаріусу про прийняття такої спадщини. Прийняття неповноліт-
нім спадщини є безумовним і беззастережним. Подача заяви про прийнят-
тя спадщини має відбутися у строки чітко вказані у ст.1270 ЦКУ, а саме 
протягом шести місяців з часу відкриття спадщини. Але на відміну від за-
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гального правила за яким у такому випадку спадщина вважається неприй-
нятою, для неповнолітніх існує другий механізм прийняття спадщини. 

Так, законодавець з метою захисту прав неповнолітніх осіб  закріп-
лює безумовний принцип прийняття ними спадщини, тобто це означає, що 
якщо спадкоємець на момент відкриття спадщини був неповнолітнім, і з 
якихось причин батьки або опікуни чи піклувальники не подали заяву про 
прийняття ним спадщини від імені та в інтересах цієї особи-спадкодавця і 
не відмовилися від спадщини, вважається, що спадщину зазначена особа 
прийняли. [2]. Що дає можливість говорити про те, що для неповнолітніх 
осіб, в першу чергу, має значення «фактичне» прийняття спадщини. Крім 
того це є єдиним відхиленням від загальної процедури спадкування. 

Можливість прийняття спадщини шляхом пасивної поведінки закріп-
лює ст. 1268 ЦК: «Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадко-
давцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спад-
щину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, 
він не заявив про відмову від неї»[1]. Але практичнадому застосування цієї 
норми  виявляється різноманітність тлумачення. Що повинно розумітися 
під спільним проживанням: факт реєстрації  чи фактичне проживання чи 
факт реєтраціїї і фактичне проживання [4]. 

Особи, що досягли 14 років, мають право подати заяву про прийняття 
спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. Проте в юридичній 
практиці виникають випадки, коли неповнолітня особа не бажає приймати 
спадщину, але батьки, маючи протилежну думку, змушують її йти проти 
власної волі. Тож виникає питання: чи можуть прийняти спадщину батьки, 
піклувальники за неповнолітнього якщо він сам не бажає приймати спад-
щину? 

ЦК України надає право повнолітньому відмовитися від спадщини 
лише за згодою батьків. З огляду на вище сказане, можна спостерігати не-
досконалість норм цивільного законодавства з приводу даного питання. 
Від імені неповнолітньої особи заяву про прийняття спадщини подають її 
батьки (усиновлювачі), опікун. Відповідно, заяву про прийняття спадщини 
протягом строку, встановленого для цього законом у 6 місяців, можуть 
відкликати: батьки від імені малолітньої, неповнолітня дитина зі згоди 
батьків, але обов’язково за згодою органів опіки та піклування.  

Аналізуючи положення ст. 1269 ЦК України, можна припустити, що 
неповнолітній може відкликати таку заяву самостійно, так як право на від-
кликання може подати особа, що подала заяву про прийняття спадщини. 
Однак, таке трактування суперечило би нормі ст. 1273ЦК, де він може 
здійснити даний правочин лише за згодою батьків чи піклувальників. От-
же, відкликання заяви — це фактично неприйняття спадщини, відмова від 
участі в спадкових відносинах. [3,с.48])). 
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Слід також враховувати, що неповнолітні особи мають право на 
обов’язкову частку  відповідно до ст. 1241 ЦКУ. У нормах ЦК України про 
відмову від прийняття спадщини не згадується, чи може спадкоємець, який 
успадковує обов’язкову частку, відмовитися від неї. На думку Ю.О. Заіки, 
такий спадкоємець не може відмовитися на користь інших спадкоємців, 
оскільки його право є суто особистим правом. Оскільки це право зумовле-
не його неповноліттям чи непрацездатністю, то така відмова від 
обов’язкової частки спадщини буде суперечити її призначенню [8, c. 65]. 
Обов’язкова частка покликана забезпечити неповнолітнім спадкоємцям 
належні умови існування. 

Отже, закон, хоча,  і ставить інтереси неповнолітніх спадкоємців під 
особливий захист, та все ж окремі його норми потребують подальшого 
вдосконалення. А саме прийняття норм, які б встановлювали особливий  
механізм прийняття спадщини неповнолітніми, конкретизували права та 
обов’язки законних  представників  дитини щодо прийняття спадщини 
неповнолітніми та зобов’язання  вживати усіх заходів для збереження ус-
падкованого майна.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ  
«КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ» 

У сучасному світі доволі часто ми стикаємося з такими поняттями, як 
конфіденційна інформація та персональні дані. В українському законодав-
стві є визначення і першого, і останнього поняття. На перший погляд вони 
є дуже схожими та мало чим відрізняються. Але чи справді вони є іденти-
чними і чи можна їх ототожнювати? 

Розглядом деяких аспектів співвідношення конфіденційної інформації 
та персональних даних  займалися такі науковці, як О.А. Дмитренко, Н.В. 
Камінська, А.В. Кардаш, Р.С. Концевой, Т.І. Обуховська, В.В. Речицький, 
І.І. Романюк, О.О. Серебряник та інші. 

Метою дослідження є з’ясування співвідношення понять конфіден-
ційна інформація та персональні дані. 

У національному законодавстві одразу декілька законів регулюють 
питання щодо інформації про фізичних та юридичних осіб. Починаючи з 
Основного Закону України, де у ч.2 ст.32 зазначено, що не допускається 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини 
[1]. Однак більше детальніше ці поняття регламентують Закон України 
(далі– ЗУ) «Про інформацію», який визначає відносини щодо одержання і 
поширення інформації,  ЗУ «Про захист персональних даних», який регу-
лює захист і обробку персональних даних, ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», який встановлює право на отримання інформації, що знахо-
диться у володінні розпорядників. 

Згідно з п.1 ст.7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» «Конфіде-
нційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 
юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може по-
ширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов» [2]. Схоже визначення цього ж поняття нам на-
дає ЗУ «Про інформацію». Відповідно до п.2 ст. 21 «Конфіденційною є 
інформація про  фізичну  особу,  а  також інформація, доступ до якої об-
межено фізичною або юридичною особою,  крім суб'єктів владних повно-
важень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (зго-
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дою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до перед-
бачених нею умов,  а також в  інших випадках, визначених законом» [3]. 
Необхідно зазначити, що обидва закони вказують, що тільки особи прива-
тного права можуть вирішувати, яка інформація про них є конфіденцій-
ною, а яка публічною. Повертаючись до другого поняття, відповідно до п.1 
ст. 11 ЗУ «Про інформацію» «Інформація про фізичну особу (персональні 
дані) – відомості  чи  сукупність відомостей про фізичну особу, яка іден-
тифікована або може бути конкретно ідентифікована» [3]. Аналогічне ви-
значення цього поняття закріплено у ч.9 ст.2  ЗУ «Про захист персональ-
них даних». Тобто, якщо певна інформація дає змогу виділити із групи 
певних людей конкретну особу, то таку інформацію можна вважати персо-
нальними даними. Тому, дані, які самі по собі не є персональними даними, 
за певних обставин (коли вони дають змогу ідентифікувати особу) ними 
стають [4]. 

Проаналізувавши поняття конфіденційної інформації та персональних 
даних, можемо зробити висновок, що обидва поняття передусім відносять-
ся до фізичних осіб. Зробивши аналіз ЗУ «Про інформацію», ми відмітили, 
що цей Закон зазначає, що будь-які персональні дані (інформація про фі-
зичну особу) одночасно вважаються конфіденційною інформацією, тобто 
інформацією з обмеженим доступом. З цього ми бачимо, що цей Закон 
ототожнює ці поняття. Однак, аналізуючи поняття персональні дані, ми 
зробили ще один висновок, що це поняття відноситься лише до живої фі-
зичної особи. Відповідно до ст. 24 та п.2 ст. 25 Цивільного кодексу Украї-
ни: «людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. 
Її цивільна правоздатність виникає в момент народження і припиняється в 
момент смерті» [5].  

Вважаємо, що лише  об’єднавши ці норми: ЗУ «Про захист персона-
льних даних» і Цивільного кодексу, можна стверджувати, що це є підтвер-
дженням нашого висновку, що інформація про неживу, тобто померлу 
особу не буде її персональними даними. При цьому, розібравши поняття 
конфіденційна інформація, ми бачимо, що така інформація може відноси-
тись не тільки до фізичної особи, а й ще до юридичної. Це буде інформа-
ція, яка міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, аналітичних ма-
теріалах, схемах, графіках та інших документах, які існують в діяльності 
юридичної особи. Якщо така інформація буде розголошена, то є ризик, що 
вона може бути використана конкурентами і як наслідок завдати шкоди 
юридичній особі. Тобто на цьому етапі співвідношення ми можемо зазна-
чити, що у національному законодавстві існує колізія, яка полягає в тому, 
що ЗУ «Про Інформацію» ототожнює поняття конфіденційна інформація 
та персональні дані, у той час, коли у інших вищезгаданих Законах ці по-
няття не є тотожними.  
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Згідно з п. 2 ст. 5 ЗУ «Про захист персональних даних» «Персональні 
дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу зако-
ном або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персона-
льні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану 
з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень» [6].  

За цією нормою ми бачимо, що  національним законодавством може 
бути заборонено вiднесення деяких персональних даних фізичної особи до 
конфіденційної інформації.  Тобто «відкритою» інформацією є ім’я, прі-
звище, по батькові фізичної особи, яка займає певну посаду. Однак будь-
які дії із «відкритими» персональними даними, а саме збирання, викорис-
тання тощо, не попадають під регулювання ЗУ «Про захист персональних 
даних». І хоч це напряму не закріплено у цьому Законі, однак таке розу-
міння виходить із його положень, тому що всі дії що стосуються обробки 
персональних даних, спрямовані на захист саме тих персональних даних, 
які є конфіденційною інформацією. Ці персональні дані відповідно до за-
конодавства є відкритими у доступі і навіть за бажанням певної особи не 
можуть бути віднесені до конфіденційної. Будь-хто може обробляти їх без 
будь-яких обмежень і без дозволу такої особи. 

Також, якщо звертатися до судової практики, то, необхідно зазначити, 
що до конфіденційної інформації не можна відносити будь-яку іншу інфо-
рмацію про посадових чи службових осіб, а саме дані про освіту, досвід 
роботи, знання іноземної мови тощо. Тільки якщо до посади, пов’язаної з 
виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, вста-
новлені такі відповідні кваліфікаційні чи інші обов’язкові вимоги [7].  

Отже, у національному законодавстві існують колізії щодо співвід-
ношення конфіденційної інформації та персональних даних. Коли ЗУ «Про 
інформацію» ототожнює ці поняття, інші нормативно-правові акти, які 
регулюють питання щодо інформації про фізичних та юридичних осіб, 
відокремлюють ці поняття. На нашу думку ці поняття є близькими. Однак 
не всі персональні дані є конфіденційною інформацією. У випадках, які 
зазначені законодавством, деякі персональні дані все ж є відкритою інфо-
рмацією. І в той же час, конфіденційна інформація може включати в себе 
не тільки персональні дані. На наш погляд ці поняття перетинаються. Іс-
нують окремо персональні дані фізичної особи, які є відкритою інформа-
цію та існує окремо конфіденційна інформація про померлу особу та юри-
дичну особу. Поняття перетинаються у тому випадку, коли персональні 
дані є конфіденційною інформацією. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРЕСПЕКТИВИ 

Разом з початком такого історичного етапу, як відновлення українсь-
кої державності, що почався після ухвалення Верховною Радою Українсь-
кої РСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет Украї-
ни, в 1991 році Верховною радою було прийнято низку законів, серед яких 
не випадково був і Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 
травня 1991 року № 1023-XII. 
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Зазначимо, що саме Україна, першою з республік тодішнього СНД 
(Співдружність Незалежних Держав) прийняла закон, який регулює відно-
сини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавця-
ми товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, 
встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та ос-
нови реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. 

Наступним крок у розвитку інституту захисту прав споживачів був у 
1994 році, коли Україна стала членом Європейської комісії Генерального 
Директорату ХХІV споживчої політики і захисту здоров’я споживачів. 

Обрана нами тема є досить актуальною, бо захист прав споживачів на 
сучасному етапі економічного розвитку набув ще більшої необхідності, 
адже тільки за умови реалізації захисту прав людини, як споживача, мож-
ливий розвиток суспільства з ринковою економікою в умовах жорсткої 
конкуренції суб’єктів підприємництва. 

Український ринок насичений розмаїттям товарів, послуг і це дуже 
позитивна тенденція розвитку країни. Але поряд з цим зростають і набу-
вають обертів такі явища, як обман, реалізація неякісної продукції, фаль-
сифікату, надання неякісних послуг, невиконання або неналежне виконан-
ня робіт. 

Тому росте і потреба в більш ретельному захисті громадян з деталіза-
цією самого алгоритму такого захисту по галузям таких послуг чи робіт 
або товарів. А отже, метою написання тез є з’ясування особливості функ-
ціонування правових механізмів захисту прав споживачів на основі аналізу 
правових актів України, виявлення проблем реалізації цих прав, активізації 
діяльності самих споживачів щодо захисту своїх споживчих прав.  

Виходячи з мети написання цієї роботи, хочемо зазначити, що зако-
нодавство України ще ніколи так не потребувало приведення його у відпо-
відність до вимог європейського законодавства, аніж на сучасному етапі. 
Адже чинна редакція Закону України «Про захист прав споживачів» від 01 
грудня 2009 року не відповідає вимогам ч. 3 ст. 42 Конституції України 
щодо обов’язку держави стояти на захисті прав споживачів, здійснювати 
контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, 
сприяти діяльності громадських організацій і об’єднань[1]. 

Адже, як свідчить практика, в Україні, на відміну від більшості євро-
пейських держав та США, дієвий та ефективний механізм захисту прав 
споживачів залишається значною проблемою юридичної практики, що 
чітко видно під час судового захисту прав споживачів, адже у відповіднос-
ті із положеннями статті 5 ЦПК України кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів [2]. 
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Відповідно даних Єдиного реєстру судових рішень: у 2017 році суда-
ми першої інстанції було розглянуто з винесенням рішення 4612 цивільних 
справ у спорах про захист прав споживачів, у 2018 році - 4630 справ.  

І якщо в сфері споживання продовольчих і непродовольчих товарів в 
сучасного споживача є великий вибір і альтернатива придбання, то в сфері 
споживання комунальних послуг такого вибору не багато, а в більшості 
випадків такого вибору (альтернативи) в споживачів взагалі немає. А зва-
жаючи на постійні підвищення тарифів на комунальні послуги, споживачі 
бажають отримати і більш якісні послуги. 

Якщо розглянути наявну судову практику щодо захисту прав спожи-
вачів, зазначимо, що за відсутності в Україні прецедентного права позиція 
судів в більшості випадків одностайна – не на користь споживачів. Аналі-
зуючи позиції судів як першої так і апеляційної інстанцій, ми звернули 
увагу, що не завжди судами береться до уваги дотримання сторонами ви-
мог ст. 638 ЦК України. Адже договір укладається шляхом пропозиції од-
нієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) 
другою стороною. 

Представники житлово-комунальних господарств рідко доводять в 
суді вчинення ними дій щодо підготовки проекту договору та направлення 
його на підписання споживачу, звернення до споживача з подібними про-
позиціями, як і не доводять ухилення з боку споживача від укладення та-
кого договору . 

Між тим без належно укладеного договору споживачу не відома ін-
формація про перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій, їх вартість; періодичність 
та строки надання послуг. 

В чому на нашу думку вбачається порушення права споживачів на 
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, 
її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, про-
давця). Права, на яке у відповідності п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
захист прав споживачів», мають споживачі під час придбання, замовлення 
або використання продукції, яка реалізується на території України, для 
задоволення своїх особистих потреб [3]. 

До того ж, за приписами п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про захист 
прав споживачів» права споживачів вважаються в будь-якому разі пору-
шеними, якщо будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) 
обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, досто-
вірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію [3]. 

З метою приведення ринку житлово-комунальних послуг у більш-
менш «цивілізований» стан 09 листопада 2017 року був прийнятий новий 
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIIІ. 
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Цей Закон вівся в дію з 1 травня 2019 року, крім низки статей щодо 
регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком, та ін., які 
вводяться в дію з 1 січня 2019 року. 

Цей Закон дійсно реформаторський, бо скасовує та змінює 27 законів 
та підзаконних актів [4]. 

Якщо коротко охарактеризувати новий закон, то можна виділити такі 
аспекти: він по новому класифікує житлово-комунальні послуги, вводить 
три моделі договірних відносин; змінює термінологію, щоб урегулювати 
питання при переході від традиційних ЖЕКів(Житлово-експлуатаційна 
контора) до ОСББ(Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) 
або керуючих (компаній або осіб). Тепер нарешті законодавець визначився 
і чітко розділив послуги на житлову (це лише послуга з управління будин-
ком) та комунальні. Окрім цього послуга із поводження з відходами стала 
окремою комунальною послугою. 

Згідно цього закону, мешканці зможуть або організувати ОСББ, або 
об’єднатися й укласти один колективний договір на весь будинок. Розра-
хунки здійснюватиме уповноважена особа і всі платежі мешканців будуть 
йти лише на оплату конкретної комунальної послуги. 

Доречі, також з 01 травня 2019 року споживачі мають можливість 
отримати компенсацію за неякісні житлово-комунальні послуги (теплової 
енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, 
вивезення побутових відходів та управління багатоквартирним будинком). 

Як висновок, можна сказати, що на сьогодні в Україні створено дос-
татню законодавчу базу в сфері захисту прав споживачів і велике значення 
в цій сфері законодавства відіграє Закон України «Про житлово-
комунальні послуги» № 2189-VIIІ. Цей закон є як перспектива вдоскона-
лення захисту прав споживачів ЖКП.  

Підсумовуючи хочемо зазначити, що для того, щоб ці правові норми 
діяли, кожен споживач має контролювати якість наданих ЖКП та сміливо 
звертатися до виконавців відповідних послуг з метою відновлення їх якос-
ті та безпосередньо захищати свої права. Також, хочемо звернути увагу, 
що згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», за-
хист прав споживачів здійснюється судом, споживачі звільняються від 
сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав [3].  
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ДИСКРИМІНАЦІЯ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: 
СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАХИСТУ 

Суспільна значущість теми дискримінації в трудових правовідноси-
нах є очевидною через прямий вплив цього явища на життя людей. При 
цьому зазначена тематика не є достатньо дослідженою, що підтверджуєть-
ся зокрема й доповіддю МОП за 2017 р., у якій проблемною визначено 
«…відсутність обізнаності та розуміння у відношенні…дискримінації, що 
тісно пов’язано з браком як кількісних, так і якісних даних і досліджень з 
цього питання» [1, с. 19 ]. Законом України «Про засади запобігання і про-
тидії дискримінації в Україні» визначені напрями державної політики що-
до запобігання та протидії дискримінації спрямовані на недопущення дис-
кримінації, серед яких виховання і пропаганда серед населення України 
поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької 
діяльності у цій сфері (ст.7 Закону) [2]. Але недостатня поінформованість 
суспільства, щодо можливостей та засобів боротьби з дискримінацією, у 
тому числі в трудових правовідносинах,  породжує ситуацію, коли кіль-
кість судових справ щодо дискримінації є мінімальною. Саме судові рі-
шення є головним показником наявності дискримінації, тож у багатьох 
країнах, зокрема і нашій, не існує репрезентативної офіційної статистики 
стосовно цього явища.  
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Недопущення дискримінації є одним із основним принципів доктрини 
трудового права, що разом із уже зазначеним формує актуальність нашого 
дослідження. 

Відповідно до п.2. ст. 1 Закону «Про засади запобігання і протидії 
дискримінації в Україні» «…дискримінація, це ситуація, за якої особа 
та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця прожи-
вання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними 
або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користу-
ванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, 
крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунто-
вану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними» [2]. По-
дібне до наведеного визначення, але більш широке, визначення міститься у 
конвенції  МОП  «Про  дискримінацію у галузі праці і занять». 

Будь-яку дискримінацію забороняє ст. 24 Конституції України, що 
знайшло відображення у статті 6 Закону «Про засади запобігання і проти-
дії дискримінації в Україні», яка також встановлює заборону дискриміна-
ції.  У випадку конкретно трудових правовідносин, заборона дискримінації 
у трудових правовідносинах встановлена ст. 2-1 КЗпПУ, а ст. 184 КЗпП 
конкретизує заборону  дискримінації та забороняє відмовляти жінкам у 
прийнятті на роботу з мотивів вагітності або наявності в них дітей. 

08 вересня 2005 року Верховною Радою України  було  прийнято  За-
кон  України  «Про  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків», у ч. 3 ст. 17 якого закріплено: роботодавцям  забороняється  в  
оголошеннях  (рекламі) про  вакансії  пропонувати  роботу  лише  жінкам 
або  лише  чоловікам,  за  винятком  специфічної роботи,  яка  може  вико-
нуватися  виключно  особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи 
перевагу  одній  із  статей,  вимагати  від  осіб,  які влаштовуються  на  ро-
боту,  відомості  про  їхнє особисте  життя,  плани  щодо  народження  ді-
тей [3].  

Таким чином, у вітчизняному законодавстві передбачені необхідні 
норми щодо недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин. 

Однак,  законодавством  залишаються певні законодавчі прогалини та 
неузгодженості між нормативно-правовими актами, що залишають мож-
ливості для здійснення дискримінаційних дій. Наприклад, не  визначено  
поняття «специфічної роботи», що надає змогу роботодавцям користува-
тися цією прогалиною і встановлювати умови щодо віку та статі при від-
борі кандидатів. 

Потребують удосконалення способи захисту прав осіб, що постраж-
дали від дискримінаційних дій. Наразі Законом  України «Про засади за-
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побігання та протидії дискримінації в Україні» передбачені  такі способи 
захисту цих прав: оскарження рішень, дій або бездіяльності з приводу дис-
кримінації; відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди, за-
вданих в результаті дискримінації. 

Звертаючись до судової практики необхідно зазначити, що Постано-
вою Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 «Про прак-
тику розгляду судами трудових спорів» встановлено, що відповідно  до  ст. 
232  Кодексу  законів  про працю України суди розглядають позови  про  
укладення  трудових  договорів,  зокрема,  осіб,  які  вважають,  що  їм  
відмовлено  в укладенні  трудового  договору  всупереч  гарантіям, перед-
бачених ст. 22 КЗпП (пов’язаних з дискримінацією) [4]. При обґрунтова-
ності позову суд рішенням зобов’язує власника укласти  трудовий  договір  
з  особою,  якій  було відмовлено в цьому всупереч  гарантіям,  передбаче-
ним  ст. 22  КЗпП  і також  якщо  внаслідок  відмови  у  прийнятті  на робо-
ту  або  несвоєчасного  укладення  трудового договору працівник мав ви-
мушений прогул, його оплата  провадиться  відповідно  до  правил  ч. 2 ст. 
235  КЗпП  про  оплату  вимушеного  прогулу незаконно звільненому пра-
цівникові. 

Наведений приклад ілюструє спосіб протидії дискримінації шляхом 
оскарження неправомірних рішень. На підставі цього особа також може 
подати цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди. Що стосу-
ється кримінальної відповідальності, то вона застосовується тільки до фі-
зичних осіб. Так ст. 161 та 300 ККУ визначають відповідальність за дис-
кримінацію. Адміністративна ж відповідальність  за  дискримінаційні  дії  
в  законодавстві  України  не  встановлена.   

Крім того, існують способи досудового захисту трудових та інших 
прав.  По-перше, варто згадати про самозахист, що відповідно до ст. 19 
ЦКУ має здійснюватися законним шляхом. По-друге, особа може зверну-
тися до КТС щодо вирішення своєї проблеми, а у випадку колективних 
спорів до трудового арбітражу. У разі незадоволення результатом за осо-
бою залишається право звернення до суду. 

До того ж, особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дис-
кримінацію, має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, який має наступний обсяг повноважень: 

1) проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання прин-
ципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин; 

2) розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації; 
3) веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах 

суспільних відносин; 
4) висвітлює у щорічній доповіді питання дотримання принципу не-

дискримінації; 
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Такими чином, можна зазначити, що Уповноважений з прав людини 
має досить вузьку формалізовану компетенцію і його діяльність лише опо-
середковано допомагає протидії дискримінації. 

Звертаючись до міжнародного досвіду боротьби з дискримінацією у 
сфері трудових правовідносин, можемо відзначити, що для національних 
законодавств країн Західної Європи та США характерним встановлення 
квот для запобігання дискримінації певних категорій робітників. Так, у 
листопаді 2012 Єврокомісія встановила квоти для жінок у правлінні ком-
паній. Крім того, у 2003 році Департамент пожежної охорони міста Нью-
Хейвен відмовився просунути по службі всіх пожежних європеоїдної раси 
на підставі того, що серед тих, хто здав професійний кваліфікаційний іс-
пит, не було жодного представника расових меншин. Скарга пожежних, 
яким було відмовлено в просуванні по службі на підставі цього рішення, 
була відкинута у суді. Існує багато подібних прикладів, які підтверджують 
існування явища позитивної дискримінації у трудових правовідносинах. 
При цьому, міжнародний досвід може бути корисним в контексті створен-
ня органів протидії дискримінації, фінансованих державою. Так, у дирек-
тиві ЄС про “імплементацію принципу рівного ставлення до людей неза-
лежно від їх расового та етнічного походження” від 2000 р. передбачається 
організація спеціальних органів сприяння розвитку принципу рівного ста-
влення. 

Зазначені правові аспекти, вважаємо, неможливо розглядати у відриві 
від суспільної дійсності та об’єктивних реалій сучасного українського 
громадського життя. Так, велика частка неофіційно працевлаштованих 
громадян призводить до латентності проявів дискримінації по відношенню 
до цієї категорії робітників, що унеможливлює їх правовий захист у цьому 
контексті. Більш загальною проблемою є громадська думка щодо дискри-
мінації, яка вочевидь характеризується не досить серйозним та критичним 
ставленням соціуму до означеного явища. Очевидним є також те, що ін-
ститут профспілки наразі не дієвий і декларативний 

Висновки: Державна політика щодо дискримінації у трудових право-
відносинах наразі акцентується не на сутності принципу недопущення 
дискримінації, а більш стосується засобів  застосування зазначеного прин-
ципу – протидії та захисту відповідних прав громадян. Чинне законодавст-
во регламентує способи протидії та захисту, хоча певні прогалини все ж 
існують. Усунення зазначених невідповідностей та переорієнтація на пре-
венцію правопорушень з урахуванням об’єктивних, у тому числі не право-
вих, чинників, як от провадження просвітницької діяльності та створення 
ефективних правозахисних органів у трудовій сфері є необхідними напря-
мками розвитку державно-правого регулювання запобігання дискримінації 
у сфері трудових правовідносин. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ  
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

На сучасному етапі питання правового регулювання укладення шлю-
бу в Україні, та країнах ЄС є дуже актуальним, оскільки з прийняттям саме 
європейського напрямку розвитку, Україна потребує  адаптації сімейного 
законодавства до законодавства країн ЄС. 

Останнім часом чимало науковців приділяли увагу дослідженню пра-
вового регулювання укладення шлюбу, зокрема це : О. А. Явор, О. В. Ме-
льниченко, Ю. В. Кривенко, С.А. Петриченко, І. А. Ревуцька, та інші. 

Інститут шлюбу та подружжя є одним із основних інститутів  у сис-
темі Сімейного права не тільки України, а і країн Європейського союзу 
(далі-ЄС). Наразі сімейне законодавство має багато позитивних запозичень 
, зокрема від законодавства країн західної Європи. Прикладом цього може 
бути відносно новий інститут шлюбного договору, який з’явився в україн-
ському законодавстві із прийняттям Верховною Радою України закону 
«Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю України» [1]  

Із прийняттям нового Сімейного кодексу (далі-СК), законодавцем бу-
ло присвячено цілу главу питанням змісту, порядку укладення, та можли-
вим формам шлюбного договору [2]. Це було першим кроком незалежної 
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України в адаптації сімейного законодавства до європейського правового 
простору.  

Право на укладення шлюбу в Україні гарантується Конституцією, яка 
має найвищу юридичну силу, правове регулювання укладення шлюбу 
здійснюється Сімейним кодексом України, та Законом України «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану»  

Визначення поняття шлюбу законодавчо закріплено у ст.21  чинного 
СК: 1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у орга-
ні державної реєстрації актів цивільного стану [2]. Проте, якщо звернутись 
до положень ч. 3 цієї ж статті, де вказано, що: 3. Релігійний обряд шлюбу 
не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків под-
ружжя, то можна зробити висновок, що в Україні можлива лише цивільна 
(державна)  форма реєстрації шлюбу. 

У правовій доктрині всі країни за ознакою форми шлюбу розподіля-
ються на такі, що дозволяють тільки цивільну форму реєстрації шлюбу 
(Франція, ФРН,); країни, які дозволяють лише церковну форму укладання 
шлюбу (Греція, Португалія); країни, в яких визнаються і породжують 
юридичні наслідки як церковна, так і цивільна форми шлюбу за вибором 
осіб, що вступають до шлюбу (Англія, Бразилія, Швеція, Норвегія, Данія); 
такі країни, в яких визнаються юридично не оформлені шлюби чи «шлюби 
за загальним правом», «за звичаєм і загальною думкою» чи інші неформа-
льні шлюби (деякі штати США) [3,с.368]. 

Також в деяких країнах ЄС поряд з вищезазначеними формами шлю-
бу створює правові наслідки фактичне проживання однією родиною, так 
званий конкубінат. Єдиною прикордонною з Україною державою законо-
давством якої передбачені правові наслідки фактичного проживання чоло-
віка та жінки однією родиною без реєстрації шлюбу є Угорщина. Юридич-
не поняття фактичного шлюбу було визначено в Цивільному кодексі в 
1996 році згідно з положеннями якого вважається, що дві особи перебува-
ють у фактичному шлюбі, якщо їхні відносини в усьому відповідають на-
веденим нижче умовам: вони спільно мешкають; ведуть спільне домашнє 
господарство; між ними існує емоційний зв’язок і господарсько-
економічна спільність [4,с.106]. 

На разі конкубінат як модель сім’ї, та форма стосунків між чоловіком 
та жінкою- досить розповсюджене явище в українському суспільстві, і 
враховуючи статистичні дані, щодо кількості укладених шлюбів в Україні 
в останні роки: у 2012 році в Україні зареєстровано 278276 шлюбів, у 2013 
році – 304232, у 2014 – 294962, у 2015 – 299038, то у 2016 році – 229453 
[5,с.12], можна зробити висновок, що все більше людей надають перевагу 
фактичному проживанню без укладення шлюбу.  

В СК України на разі не має законодавчого закріплення конкубінату 
як однієї з можливих форм шлюбу. Проте, спільне проживання однією 
сім’єю все ж таки тягне за собою певні правові наслідки: згідно зі ст. 74 
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СК України 1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не 
перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, 
набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної 
сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між 
ними [2]. Тобто, Україна  займає таку позицію, що фактичні шлюбні від-
носини мають місце у СКУ, але не прирівнюються на законодавчому рівні 
до законних. 

З одного боку, дана стаття зрівнює майнові права зареєстрованого 
шлюбу і фактичних відносин, проте доведення того факту, що майно зна-
ходиться у спільній сумісній власності або визнання права на утримання 
одного з подружжя у фактичному шлюбі важче, ніж у цивільному шлюбі. 
Зокрема: 1) щоб довести, що майно знаходиться у спільній сумісній влас-
ності подружжя, необхідно надати свідоцтво про реєстрацію шлюбу і тоді, 
за загальним правилом, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо 
інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором; 2) 
щоб підтвердити право спільної сумісної власності чоловіка та жінки, які 
проживають у фактичних відносинах треба для початку довести факт спі-
льного проживання, що потребує більше часу та залучення не тільки до-
кументів (підтвердження місця реєстрації чи проживання, спільні фотог-
рафії, договір купівлі-продажу, договір про відкриття банківського рахун-
ку, чеки тощо), а й свідків, які зможуть підтвердити спільне проживання 
осіб, спільний побут [5,с.16]. 

Отже, відсутність закріплення фактичних шлюбних відносин у СК 
України дещо ускладнює судову практику проваджень, пов’язаних з поді-
лом майна у разі припинення даних відносин. 

Узагальнюючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що буде 
доцільним законодавче закріплення конкубінату (фактичних шлюбних  
відносин) як однієї з можливих форм шлюбу, що допоможе уникнути про-
блем при вирішенні майнових спорів, та в свою чергу покращить станови-
ще тих осіб, які віддали перевагу таким відносинам. 
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КОРУПЦІЯ В ОРНАНАХ ПРОКУРАТУРИ 

Прокуратура України посягає особливе місце в системі правоохорон-
них органів. Все це завдяки специфічними функціям які покладені на про-
куратуру, та засобами іх здійснення. На сьогодні прокуратура України – 
єдина централізована система прокурорських органів, призначена переду-
сім для здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів на 
території України і провадження досудового слідства .Прокурор розглядає 
заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг , 
розгляд яких віднесено до компетенції суду, проводить особистий прийом 
громадян, а також здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства 
щодо порядку розгляду скарг усіма органами, підприємствами, установа-
ми, організаціями та посадовими особами.[1] 

Ми погоджуємося з думкою Юрія Бєлоусова, який зазначає: «Проку-
рор має бути незалежним ….У нас прокурори повністю залежать від керів-
ника: керівництва регіональної прокуратури або від генеральної прокура-
тури. І в цьому велика проблема. Якщо прокурор спробує проявити прин-
ципову позицію і не погодиться з вказівкою керівника місцевої або регіо-
нальної прокуратури, то як мінімум, він втратить частину своєї заробітної 
плати. Другий і третій раз він вже буде прислуховуватись до цих неофі-
ційних порад. І це одна з найбільших проблем. Прокурори не мають диви-
тися “на гору”, коли приймають те чи інше рішення, а керуватись виключ-
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но законом»[2]. Саме відсутність незалежності та повна підпорядкованість 
вищим ланкам можуть спонукати прокурорів під час своєї діяльності брати 
хабарі.  

У Законі України «Про запобігання корупції» сформульовано, що ко-
рупція ‒ це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 
цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття та-
кої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи ін-
ших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її 
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 
до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [3]. 

Головне призначення прокуратури слідкувати за тим ,щоб особи  до-
держувались и правильно виконували закони. Деякі не доброчесні проку-
рори почали зловживати своїми повноваженнями при прийняті рішення 
про початок досудового розслідування. В наслідок чого, почалися фіксу-
вання випадків корупції. Однією з топових проблем України та її населен-
ня є корупція. Кожен третій член країни готовий виступити проти неї. 
Громадяни дають хабарі ,щоб уникнути риску для здоров’я чи навпаки 
відчувати себе у безпеці.  

Можливість зловживання владою прокурорами на рівні регіональних 
прокуратур та Генеральної прокуратури України повноваженнями під час 
участі в суді при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироку, мож-
ливе порушення вимог законодавства при управлінні інформацією з обме-
женим доступом та іншою службовою інформацією, яка стала відома вна-
слідок виконання службових обов’язків. Обмеження розміру оплати праці, 
передбаченої статтею 81 Закону України «Про прокуратуру», створює 
сприятливі умови для можливості вчинення працівниками органів  проку-
ратури корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.  

Нажаль, через відсутність компенсаційних гарантій з боку держави 
створюється сприятливе середовище для вчинення слідчими органів про-
куратури корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень. 

На мою думку, для запобігання можливих випадків корупції потрібно 
призначити посадову особу, уповноважену на проведення таємних переві-
рок доброчесності та службових розслідувань щодо прокурорів САП.У 
відомчі організаційно-розпорядчі документи внести зміни щодо деталізації 
умов, за яких можливо укладати угоди про визнання винуватості та перед-
бачити механізми контролю за прийняттям таких рішень. Розмежувати в 
організаційно-розпорядчих документах повноваження структурних під-
розділів щодо участі  прокурора при вирішенні питань, пов’язаних з вико-
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нанням вироку, у тому числі умовно-дострокового звільнення від відбу-
вання покарання, заміною невідбутої частини покарання більш м’яким, 
звільненням від покарання, визначити порядок організації цієї діяльності і 
контролю за нею з боку прокуратур вищого рівня. Внести зміни до органі-
заційно-розпорядчих документів з метою посилення захисту інформації, у 
тому числі, яка містить таємницю слідства. Розробити систему контролю 
дій користувачів бази даних Генеральної прокуратури України «Кадри»[4]. 

На даний час ,деякі з наведених способів вирішення проблем втіленні 
у життя і сприяють поліпшенню антикорупційної діяльність. Та їх резуль-
тати не забарилися і ми вже можемо з ними ознайомитися на сайті Націо-
нального агенства України з питань державної служби. Хочу зазначити те, 
що більшість населення нашої країни особисто сприяють зростанню кору-
пцію. Якщо ми хочемо жити в країні, яка не потребує створення антикору-
пційних заходів впливу, то треба чітко знати свої права. Внаслідок чого, 
органи прокуратури (та будь які інші органи ) не зможуть натиснути на 
ваше незнання закону, а вам не буде потреби давати хабар. 

На жаль у Законі України «Про Прокуратуру» , відсутні чіткі засади 
які визначають антикорупційну діяльність в системі органів прокуратури 
.Ми вважаємо за необхідне формування окремого розділу Закону України 
«Про Прокуратуру» у якому треба зазначити антикорупційну діяльність 
органів прокуратури. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДУ 

Верховний Суд це найвищий суд у системі судоустрою України [1].  
Через те, що він найвищий орган у системі судів загальної юрисдик-

ції, він є особливим органом у системі судової влади, котрий наділений не 
тільки повноваженнями з здійснення правосуддя, але й адміністративно-
управлінськими функціями. 

Тому, ми спробуємо визначити особливості адміністративно-
правового статусу Верховного Суду. 

Таким чином для здійснення розгляду характерних ознак адміністра-
тивно-правового статусу Верховного Суду, нам спочатку потрібно визна-
чити його поняття. Але спочатку нам потрібно дізнатися, що таке адмініс-
тративно-правовий статус державного органу. Адміністративно-правовий 
статус державного органу – це суб’єктивні права і обов’язки. 

Ми погоджуємося з тим, що адміністративні права та обов’язки ви-
ступають важливим елементом адміністративно-правового статусу держа-
вного органу, але потрібно знати, що це не єдиний його елемент.  Але тве-
рдження Бандурки О.О зазначає, що правовий статус державного органу 
становить певний комплекс його повноважень, реалізація яких забезпечує 
виконання покладених на нього завдань [2, с. 23]. Вивчаючи наведені ви-
значення, можна сказати, що адміністративно-правовий статус Верховного 
Суду характеризується такими ознаками: 

1) кожен елемент закріплений в нормах адміністративного законодав-
ства;  

2) його державно-управлінські повноваження виражають правове 
становище Верховного Суду в системі судової влади; 

3) визначає роль Верховного Суду  в механізмі державного управлін-
ня системою судів загальної юрисдикції; 

4) зумовлює місце Верховного Суду  в адміністративно-правових від-
носинах з іншими суб’єктами та також з державними органами. 

Наступним чином, адміністративно-правовий статус Верховного Су-
ду  – це зафіксована в нормах адміністративного законодавства система 
взаємопов’язаних елементів, котрі визначають правове становище Верхов-
ного Суду в адміністративно-правових відносинах з іншими суб’єктами та 
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характеризують його роль в управлінні системою судів загальної юрисди-
кції. 

Адміністративно-правовий статус Верховного Суду  має  складну 
структуру. А тому у науковій літературі немає єдиної позиції стосовно 
визначення її елементів. Наведемо приклад: 

Олефіренко Н.А. вважає, що структура адміністративно-правового 
статусу адміністративних судів складається з трьох блоків: організаційно-
го, цільового та компетенції [3, с. 152]. Але ми не зовсім погоджуємося з 
думкою науковця, тому ми пропонуємо дещо іншу структуру адміністра-
тивно-правового статусу Верховного Суду  з урахуванням його особливос-
тей:  

1) порядок формування, призначення на адміністративні посади; 
2) мета та завдання діяльності;  
3) адміністративно-правові повноваження; 
4) принципи та гарантії діяльності. 
Розглянемо ці елементи та визначимо  особливості адміністративно-

правового статусу Верховного Суду. 
Перший елемент, який ми роздивимося  – порядок формування  він 

визначає не тільки порядок утворення Верховного Суду, його кількісний 
та якісний склад, але і формування його органів, у тому числі органів 
управління та самоврядування. 

Склад та кваліфікаційні вимоги до суддів Верховного Суду  визнача-
ються Законом «Про судоустрій і статус суддів» [1]. Їх системне дослі-
дження, дозволяє сказати, що до судді Верховного Суду  висувають під-
вищені вимоги, які проявляються  у відношенні віку, досвіду роботи на 
посаді судді та також стажу наукової та науково-педагогічної діяльності. 
Таким чином, Верховний Суд  формується з високо досвідчених компетен-
тних суддів, які підтвердили свою здатність виконувати повноваження у 
вищому судовому органі під час кваліфікаційного оцінювання та на прак-
тиці. 

Для виконання повноважень які покладені на Верховний Суд, у його 
структурі утворюються чотири судові палати (в адміністративних, госпо-
дарських, цивільних та кримінальних справах), Пленум Верховного Суду, 
офіційний друкований орган та Науково-консультативна рада. 

Наступним чином, можна сформулювати мету діяльності Верховного 
Суду  як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції-
це забезпечення застосування всіма судами загальної юрисдикції однако-
вого та правильного розгляду справ та винесення по них. 

Виступаючи колегіальним органом державної влади, Верховний Суд 
утворює у своєму складі відповідні управлінські  органи та адміністратив-
ні посади. Зокрема, до органів належать: Пленум Верховного Суду , орга-
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ни суддівського самоврядування; до керівних посад – Голова Верховного 
Суду  та його заступники. 

Розмежування повноважень суддів, які займають адміністративні по-
сади у Верховному Суді, та органів судового управління, що утворюються 
в цьому суді, дозволяє дійти до висновку, що Голова Верховного Суду та 
його заступники здійснюють переважно організаційно-управлінські функ-
ції та функції контролю за роботою апарату суду. 

Визначення питань внутрішньої організації суду вирішується виклю-
чно його колегіальними органами, в засіданні яких мають право брати 
участь усі судді Верховного Суду – Пленумом та Зборами суддів Верхов-
ного Суду. Водночас, слід сказати, що Пленум та Збори суддів Верховного 
суду, мають майже однакові повноваження, склад та також умови право-
мочності їх. Наприклад, відповідно до Закону Пленум Верховного Суду 
обирає на посади та звільняє з посад Голову та заступників, заслуховує 
інформацію про їх діяльність. У Законі про Збори суддів вказується, що 
вони ухвалюють рішення про обрання суддів на адміністративні посади та 
звільнення їх з посад.  

Таким чином, наразі існує потреба у більш чіткому розмежуванні по-
вноважень Пленуму та Зборів суддів Верховного Суду. 

До адміністративних повноважень Верховного Суду  відповідно до 
Закону «Про судоустрій і статус суддів» відносяться такі, як: 

1) узагальнення судової практики та забезпечення однакового право-
розуміння та правозастосування всіма суддями; 

2) надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосу-
ються судової системи та діяльності Верховного Суду  тощо. 

Як висновок, можна сказати, що адміністративно-правовий статус 
Верховного Суду не дозволяє йому здійснювати прямий управлінський 
вплив на нижчестоящі суди загальної юрисдикції. Це визначено дією 
принципу незалежності суддів та підкорення їх тільки закону. 

Останнім елементом адміністративно-правового статусу Верховного 
Суду є принципи та гарантії його діяльності. До принципів Верховного 
Суду належать:  

1) судді є незалежними;  
2) кожний має право на повноважний та справедливий суд;  
3)  судовий процес є гласним і відкритим;  
4) здійснення судочинства та ведення діловодства ведеться українсь-

кою мовою; 
5) судові рішення є обов’язковими і таке інше. 
Гарантіями діяльності Верховного Суду  прийнято вважати:  
1) соціально-економічні гарантії;  
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2) юридична відповідальність за посягання на життя, здоров’я, майно 
та на інші права та інтереси судді Верховного Суду або членів його сім’ї і 
таке інше. 

Таким чином, проведений нами розгляд елементів адміністративно-
правового статусу Верховного Суду дає нам змогу виділити такі його ха-
рактерні особливості:  

1) підвищенні вимоги до кандидатів на посаду суддів Верховного Су-
ду; 

2) метою діяльності Верховного Суду є забезпечення однакового та 
правильного застосування всіма судами при розгляді справ та винесенні по 
них рішень; 

3) особливості управління у Верховному Суді, які реалізуються у фо-
рмі засідань двох органів, у яких беруть участь всі судді – Пленуму та Збо-
рів Верховного Суду. 

Перспективою розвитку адміністративно-правового статусу Верхов-
ного Суду мають стати:  

1) розмежування  повноважень Пленуму та Зборів суддів Верховного 
Суду; 

2) однозначне формулювання мети та завдань діяльності Верховного 
Суду  як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції;  

3) визначення особливостей проведення кваліфікаційного оцінювання 
кандидатів на посади суддів у Верховному Суді. 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ:  
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

На сьогоднішній час державна служба України є сучасним та актуа-
льним питанням. Державна служба України , яка забезпечує політичне 
рішення та цілісність держави на рівні реалізації конституційних гарантій, 
відіграє важливу роль у сучасній правовій державі. На сьогодні має про-
блему для створення системи державної служби України. Сучасна держав-
на служба України надає якісні законодавчі та нормативні послуги фізич-
ним та юридичним особам. Становище та проблематика чинної системи, а 
також функції та завдання державної служби України зумовлюють важли-
вість реформування суспільного інституту, які узгоджуються з європейсь-
кими стандартами. Саме ці питання відображаються в документальній та 
науковій літературі. 

З наукової точки зору окремі аспекти сучасного стану та перспектив 
розвитку державної служби досліджують В.І.Луговий, В.М.Князєв, 
В.Я.Малиновський, Т.В.Мотренко, В.Д.Бакуменко, Н.Р.Нижник, 
Г.В.Атаманчук, В.Б.Авер’янов, С.Д.Дубенко, О.Ю.Оболенський, 
В.М.Олуйко, Л.А.Пашко, В.М.Сороко, О.І.Турчинов, Ю.П.Сурмін, науко-
вці Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуван-
ня, Національної академії державного управління при Президентові Украї-
ни, Національна академія, що займаються проблемами державного управ-
ління.  

Головні питання реформування державної служби окреслені в указах: 
Президента України “Про День державної служби” від 4 квітня 2003 р. № 
291, “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 
стандартів Європейського Союзу” від 5 березня 2004 р. № 278 та “Про 
Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 
лютого 2006 р. № 140, у Програмі розвитку державної служби на 2005-
2010 рр., затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 черв-
ня 2004 р. № 746, постанові Кабінету Міністрів України “Про затверджен-
ня Положення про Головне управління державної служби України” від 26 
вересня 2007 р. № 1180, інших нормативно-правових актах. Для їх вико-
нання було підготовлена певна кількість проектів та інших документів, що 
передбачають конкретний та системний підхід до реформування державної 
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служби України. Прискорення їх прийняття, як нормативно-правових актів 
надало б змогу чітко підкреслити цілі, завдання та механізми реформуван-
ня інституту державної служби України відповідно до сучасної парадигми 
державної служби України та її суспільних потреб. 

Важливою складовою процесу побудови державної служби України, 
яка утворюється на принципах стабільності, професіоналізму, відданого 
служіння інтересам суспільства для розкриття основних цілей та розроб-
лення можливих шляхів для їх вирішення. 

В основу методології дослідження доручено комплексні та системні 
підходи до аналізу стану та проблем державної служби України, визначен-
ня суті та причин останніх, їх впливу на функціонування державної служ-
би України, розкриття багатоаспектного змісту інституційного розвитку, 
кадрового забезпечення державної служби України. Під час цього викори-
стані основні методи дослідження: системного аналізу, синтезу, опрацю-
вання фактологічної бази щодо об’єкта дослідження, зокрема сукупності 
нормативно-правових актів, наукових джерел, інформаційно-аналітичних 
матеріалів, та їх систематизації; комплексного вивчення сучасного стану 
державної служби України, порівняльного дослідження з окремих аспектів 
з урахуванням зарубіжного досвіду; узагальнення отриманих результатів у 
вигляді наукових публікацій. 

Державна служба України являється інститутом, у якому реалізується 
демократична сутність держави та підтримується життєдіяльності суспіль-
ства. Основними цілями та завданнями державної служби України є не-
змінність конституційного ладу, створення умов розвитку суспільства, 
захист прав та свобод людини та громадянина. Важливу роль грає струк-
тура державної служби України 

Структура державної служби України: 
- Інститут державних соціальних послуг; 
- Організаційні інститути; 
- Економічні інститути; 
- Правові інститути; 
- Власний соціальний інститут 

Таким чином побудова нашої державної служби України складається 
на принципах стабільності, професіоналізму та відданого служіння для 
інтересів суспільства. Але ще багато залишається актуальних проблем які 
потрібно вирішити. Такі як: 

- Наш нинішній стан державної служби України, вона має низь-
кий престиж і зовсім не користується довірою громадян. 

- Недостатньо є заходи щодо корупції в державному секторі, 
особливо це стосується правосуддя. 
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- Велика проблема у формуванні корпусі державної служби 
України. 

- Також проблема у фінансуванні та розбитку систем державної 
служби України. 

- Державної служби України властива надмірна політизація, це 
стосується з приходом команд політиків на державну службу України, які 
здійснюються не за принципами професійності, а за відданістю конкретної 
особи, не враховуючи думки громадськості. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ СУД  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Ми живемо в епоху інформаційних (цифрових) технології, які щодня 
прискорюються в своєму розвитку та набувають неабиякої актуальності, 
тому значна частина документарних послуг  на прикладі проведення судо-
чинства в судах втрачають свою ефективність та їм приходить на зміну 
інноваційна Електронна форма така як «Електронний суд». 
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Технічний прогрес вимагає, щоб спілкування громадян із судами ма-
ло ставати все більш доступним і зручним. Саме завдяки «світовій павути-
ні» інтернет, ми стали свідками створення і запровадження проекту «Елек-
тронний суд». Цей проект дає змогу громадянам скоротити свій час та зе-
кономити гроші. 

Щодо самого терміну «Електронний суд» то в нашій державі немає 
законодавчо визначеного терміну, окрім визначення про електронні докази 
що надається в розділі I статті 99 Кодексу адміністративного судочинства 
України (КасУ). Однак більшість юристів розуміють та відносять його як 
до системи, яка надає можливість відсилати та отримувати будь-які судові 
документи поза поштою та канцелярією – в електронній формі.[1]  

«Електронний суд» має значні переваги над застарілою формою до-
кументарного судочинства а конкретніше ця система відокремлюється тим 
що вона дозволить економити час і зусилля сторін та їхніх представників, 
призведе до зменшення інструментів для процесуальних диверсій, забез-
печить оперативне інформування учасників процесу про перебіг справи. 

Так як класична форма судочинства в порівняні з новою буде мати 
ряд недоліків, а саме: значні часові витрати; відсутність оперативного дос-
тупу учасників процесу до матеріалів справи; затягування процесу; необ-
хідність засвідчення копій документів; недоцільне ускладнення роботи 
адвокатів; нераціональне використання значної кількості паперу. 

Крім того для прихильників класичної форми, законодавством перед-
бачено, що реєстрація особи в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі не позбавляє таку особу права на подання до-
кументів до суду в паперовій формі. Однак, як визначено процесуальними 
кодексами, за умови, якщо позов, апеляційну, касаційну скаргу подано до 
суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу, повинні по-
давати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази ви-
ключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл 
на їх подання в паперовій формі [2].  

Приділяючи увагу заданням «Електронного суду» то вони полягають 
на покращення умов роботи працівників судів, а також забезпечення шви-
дкого і зручного доступу громадян до інформації про рух судової справи, 
час і місце її розгляду, обміну процесуальними документами між судом та 
учасниками судового процесу із застосуванням електронного цифрового 
підпису. 

Основна мета проекту «Електронний суд» полягає в налагодженні 
процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між 
судовими установами, учасниками судового процесу, а також іншими 
державними структурами з метою забезпечення справедливого та неупере-
дженого правосуддя в Україні [3]. 
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Система «Електронний суд» давно працює в багатьох країнах світу, 
але вона почала працювати нещодавно. Так ось, 4 червня 2018 року відразу 
18 вітчизняних судів розпочали тестувати Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему – «Електронний суд». 

Ця система працює вже в судах Києва, Одеси, Вінниці і навіть в До-
нецькому апеляційному адміністративному суді (на сьогодні працює в м. 
Краматорськ) [4]. 

Щоб зареєструватися в цієї системі саме головне що потрібно зробити 
– це отримати електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП), на підставі яко-
го відбуватиметься авторизація в Електронному суді. Такий підпис може 
отримати фізична особа, звернувшись до акредитованого центру сертифі-
кації ключів. До прикладу, згенерувати ЕЦП безкоштовно можна у “При-
ватБанку” або зібрати пакет документів та через органи Державної фіска-
льної служби України отримати ЕЦП [5]. 

Після реєстрації в підсистемі, користувач отримує доступ до елект-
ронного кабінету в Електронному суді. 

Далі за допомогою електронно-цифрового підпису (далі — ЕЦП) офі-
ційну адресу на порталі cabinet.court.gov.ua, користувач може подати до 
суду позовну заяву (система навіть пропонує шаблони) з додатками, які 
можна завантажити зі свого комп'ютера, а також сплатити судовий збір. 
Після формування і перевірки позовної заяви вона підписується натискан-
ням на кнопку та направляється до суду. Надалі у процесі розгляду позову 
судом до електронного кабінету надходитимуть повідомлення про резуль-
тати авторозподілу, повістки, ухвалені судові рішення у справі та інші 
процесуальні документи [6]. 

Отже, як в будь якій системі судочинства є свої позитивні риси так і 
свої недоліки котрі потрібно вирішувати за допомоги удосконалення цієї 
системи, в нашому випадку це система «Електронний суд» яка існує в 
Україні нещодавно. 

Першим  таким тимчасовим недоліком можна виділити це те що ця 
система працює нещодавно тому деякий працівники є мало обізнаними в 
цьому сервісі «електронного суду» користування, саме ця недостатня обіз-
наність буде суду коштувати часу, який також відіграє значну роль в судо-
чинстві. Ми вважаємо, що за для вирішення цього питання потрібно про-
водити необхідний інструктаж та навчання з питань застосування сервісу 
«Електронний суд». Також слід підвищити рівень інформаційної взаємодії 
між судами та іншими державними органами й установами, щоб уникнути 
ускладнення інформаційних систем для отримання інформації. 

Другим не менш важливим недоліком та актуальним на наш час є 
вдосконалення розміщення судових повісток для осіб, які знаходяться чи 
перебувають на непідконтрольній території України, та осіб, місце прожи-
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вання яких невідоме. Коли суд відправляє справу за підсудністю, вважає-
мо, потрібно відразу відключати статистичну карту від нашого суду з ав-
томатичним приєднанням до того суду, куди адресовано справу. Крім того, 
особистий кабінет «Електронного суду» працює з усіма електронними під-
писами, наприклад «ПАТ КБ «ПриватБанк», Мінюст та інші, а програма 
«Д3» не справляється з цим .  

Третім недоліком є те, що система ще не дозволяє здійснювати пов-
ноцінне судочинство, адже заяву про виправлення у рішенні (ухвалі) опи-
сок чи арифметичних помилок, заяву про повернення судового збору, зая-
ву про роз'яснення рішення (ухвали) суду, заяву про розгляд справи за від-
сутності особи, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі віде-
оконференції тощо зареєструвати у підсистемі «Електронний суд» поки 
неможливо [7]. 

Підводячи підсумок можна сказати, перехід від класично-
го(паперового) до електронного судочинства наддасть можливість полег-
шити доступ громадян до правосуддя, але так сприятиме певною мірою, 
створити правосуддя більш прозорим і менш корумпованим. 

На прикладі міжнародного досвіду можна стверджувати що застосу-
вання електронних засобів судочинства незважаючи на деякі тимчасові 
недоліки сприятиме оперативної діяльності судових органів, спростовува-
тиме обмін інформації між судами, його учасниками, та іншими органами. 
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ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ 

На сьогоднішній день в Україні загалом, та у світі в цілому  зростає  
кількість шкідливих і небезпечних для суспільства діянь таких як правопо-
рушення, які є соціальною і юридичною протилежністю правомірної пове-
дінки. Це поведінка, яка завдає шкоди правам та інтересам не тільки окре-
мих осіб, а і суспільству. Взяті сукупно правопорушення становлять небе-
зпеку для суспільства, порушують режим законності, існуючий правопо-
рядок. Тому нині постає проблема розширення і вдосконалення існуючої 
нормативно-правової бази України, яка регламентує порядок притягнення 
до відповідальності за вчинене правопорушення, а разом з цим і наукове 
опрацювання загальнотеоретичних засад питання правопорушення, що 
обумовлює актуальність теми курсової роботи. 

Історіографічний аналіз юридичної літератури свідчить про те, що ця 
проблема має багату джерельну базу, створену попередніми та сучасними 
поколіннями правознавців. Теоретичні аспекти правопорушень досліджу-
вали такі вчені, як: О.Ф. Скакун, Ю.А. Денисова, В.В. Копєйчикова, В.О. 
Котюка, М.В. Кравчук, В.В. Молдован, Ю.С. Шемшученко, М. Кельман, 
О.Мурашин , Н. Хома та інші. Метою дослідження є комплексний аналіз 
визначення, основних характеристик та класифікації правопорушень, що є 
науковим підґрунтям для формування системи заходів превенції правопо-
рушень  в Україні та практики боротьби з ними. 

За часів незалежності України було проведено невелику кількість мо-
нографічних, комплексних досліджень сутності правопорушення в теорії 
права, а понятійний апарат теорії правопорушень сформувався ще в радян-
ський період як результат узагальнення правових наук, а тому потребує 
подальшого розвитку й  удосконалення на підставі активізації процесів 
оновлення та збагачення теоретичних і методологічних засад юридичної 
науки. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають під час пла-
нування правопорушення, та продовжуються на всіх його етапах. 

Предметом дослідження є правопорушення, як вид правової поведін-
ки.  
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Наукова новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні 
правопорушень в Україні, що дало змогу прийти до власних висновків з 
вказаної тематики.  

У сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі все частіше 
постає проблема розуміння категорії «правопорушення». Узагальнююче 
визнання категорії «правопорушення» можна знайти на сторінках Юриди-
чної енциклопедії за редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшучен-
ка, де воно визначається як «суспільно небезпечне або шкідливе діяння 
(дія або бездіяльність), яке порушує норму права» [1, с. 47-48]. Колектив 
авторів у складі М. Кельмана, О. Мурашина, Н. Хоми значно поглибили 
аналіз дефініції правопорушення.  Правопорушення також класифіковано 
на два різновиди: злочини і проступки. Проте автори зазначають, що 
останній вид правопорушення хоча і має ознаки суспільної шкідливості, 
проте не становить небезпеки для суспільства та його членів. Також було 
відокремлено не лише проступки дисциплінарні, а й конституційні, адміні-
стративні і цивільні, продемонструвавши, таким чином, увесь спектр про-
типравних діянь зазначеної категорії [2, с. 457]. 

Визначення «правопорушення», яке запропоноване професором О.Ф, 
Скакун, фактично стало класичним для сучасної вітчизняної  правової лі-
тератури, і цитується в багатьох навчальних посібниках з теорії права. 
Правопорушення визначається як «суспільно-небезпечне або шкідливо 
неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоз-
датної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність» [3, с. 420]. О.Ф. 
Скакун вводить до наукового обігу новий термін – «проступки-делікти», 
під яким розуміє «правопорушення, що завдають шкоду особі, суспільст-
ву, державі та є підставою для притягнення правопорушника до передба-
ченої законом відповідальності [3, с. 420]. Багато науковців у своїх робо-
тах, дають визначення поняття «правопорушення». Проаналізувавши під-
ходи цих вчених, приходимо до висновку, що правопорушення – це соціа-
льно небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного 
суб’єкта, яке передбачене чинним законодавством і за яке встановлюється 
юридична відповідальність. 

Аналіз дефініцій правопорушення дає можливість вважати, що всі ав-
тори виділяють такі обов’язкові ознаки правопорушення, як: вчинення 
шляхом дії або бездіяльності, протиправність, вина, можливість притяг-
нення до юридичної відповідальності. 

Важливим етапом у з’ясуванні сутності правопорушення є проведен-
ня його класифікації. Значення класифікації полягає в тому, що це дозво-
ляє на науковій основі здійснювати достатньо чітке розмежування між 
окремими видами правопорушень, сприяючи створенню найдоцільніших 
форм і методів боротьби з ними. 
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В юридичній літературі найчастіше пропонується класифікувати пра-
вопорушення за: а) ступенем суспільної небезпеки – на злочини і провини; 
б) належністю норм права, які порушуються, до відповідних галузей права: 
кримінальні, цивільні, адміністративні та інші; в) колом осіб – особові і 
колективні; г) за характером правових приписів – нормативно – правові і 
дисциплінарні; д)  правопорушення у сфері суспільного життя ( в сфері 
соціально – економічних відносин, в суспільно – політичній сфері та інші). 

Найбільш поширеною класифікацією правопорушень є їх поділ за 
ступенем суспільної небезпеки – злочини і проступки.  

Офіційне тлумачення поняття злочину дається в Кримінальному ко-
дексі України, де злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небез-
печне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину [4, 
ст. 11]. Для того, щоб правопорушення вважалося злочином воно повинно 
містити в собі такі ознаки: кримінальна протиправність, суспільна небез-
печність, винність, карність. 

Хочемо відзначити, що з 1 січня 2020 року набуває чинності закон 
про кримінальні проступки. 19.04.2019 року проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень вже пове-
рнено з підписом від Президента України. За новим законом кримінальний 
проступок є одним з видів кримінального правопорушення (другим є зло-
чин), за вчинення якого передбачено кримінальну відповідальність. Кри-
мінальним проступком пропонується визначити діяння (дія чи бездіяль-
ність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в 
розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі ( не більше 51 
тис гривень) [5].  Аналогічний поділ правопорушень на злочини і криміна-
льні проступки існує в інших країнах, зокрема, у ФРН, Естонії, Латвії, 
Швейцарії, Угорщині, Туреччині.  

Правопорушення, що не настільки небезпечні, як злочини, і відпові-
дальність за які не передбачено кримінальним законодавством (цивільні, 
адміністративні та інші), або (з 1 січня 2020 р.)  діяння, які передбачені 
кримінальним законодавством, за вчинення яких передбачено основне по-
карання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавлен-
ням волі (кримінальні) належить до категорії проступків. Якщо діяння, 
охоплює всі ознаки, визначені в кримінальному законі, але позбавлені сус-
пільно небезпечного характеру, воно не є злочином, а може бути або про-
типравним проступком співвідносного виду (цивільного, адміністративно-
го, дисциплінарного) або протиправним діянням. 
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Види проступків за характером своєї суспільної значимості один від 
одного не відрізняються: всі вони суспільно шкідливі, але не небезпечні 
для суспільства. Однак проступки різних видів посягають на різні, більш 
чи менш самостійні сторони правопорядку.  

Тому серед проступків розрізняють адміністративні, дисциплінарні, 
цивільно-правові, конституційні, матеріальні та інші. Проаналізувавши всі 
види проступків, можемо прийти до висновку, що проступки  - звичайні 
правопорушення, які відрізняються один від одного не ступенем своєї 
шкідливості для суспільства, а іншими матеріальними рисами і ознаками, 
обумовлені особливостями тієї сторони правопорядку, на яку вони пося-
гають. 

Зазначимо, що поряд із національним правом держав існує і міжнаро-
дне право. Порушення міжнародно-правової норми є міжнародним право-
порушенням, яке породжує міжнародно-правову відповідальність.  Розріз-
няють міжнародні злочини і міжнародні делікти (проступки). До злочинів 
відносять работоргівлю, піратство, міжнародний тероризм, а до міжнарод-
них деліктів  - порушення торгових зобов’язань.    

Отже, ми визначили різні види правопорушень і можемо зробити ви-
сновок, що всі вони знаходяться  в тісному зв’язку та взаємозалежності 
між собою. Також необхідно зазначити, що категорія «правопорушення» 
на сьогодні є динамічною, з’являються нові види, зокрема, кримінальний 
проступок, що дозволяє побачити європейські прагнення нашої держави, 
яка враховую позитивні європейські тенденції при розвитку національного 
законодавства.   

Кожне правопорушення тягне за собою  юридичну відповідальність.  
Юридична відповідальність – це один з видів соціальної відповідаль-

ності, встановлений державою в санкціях правових норм, що накладається 
на правопорушника спеціально уповноваженим на це органом у визначе-
ному законодавством процесуальному порядку і полягає у позбавленні 
правопорушника певних належних йому благ майнового, організаційного 
чи особистого характеру. Юридична відповідальність  – це найсуворіший, 
але все ж єдиний примусовий засіб держави для боротьби з порушеннями 
права, для їх запобігання.  

Правопорушення як вид правової поведінки носить негативний хара-
ктер та є небажаним проявом юридично значущої поведінки людини. Ви-
значення поняття, ознак та видів правопорушення має теоретичне та прик-
ладне значення та зокрема є основою для подальших досліджень у цьому 
напрямі. 
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НАЛЕЖНІСТЬ І ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Найважливішу роль у будь-якому судочинстві будь то: адміністрати-
вне, цивільне чи господарське мають докази. Наявність або відсутність 
доказової бази вливатиме на подальший хід справи. Більше того, докази 
зібрані у визначеному законом порядку, можуть мати значний вплив на 
вирішення справи, з точки зору їх допустимості та належності. 

Велика частина процесуальної діяльності учасників адміністративно-
го процесу та адміністративного суду дуже тісно пов'язана із встановлен-
ням істини в адміністративні справі, доведенням та перевіркою фактичних 
явищ публічно-правового спору. Така діяльність учасників у теорії адміні-
стративного процесу та адміністративного суду отримала назву доказуван-
ня. 

Втілення в життя такого поняття як доказування зумовлюється також 
бажанням справедливого і неупередженого судового розгляду, який зале-
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жить від встановлення об'єктивної істини у справі та правильного застосу-
вання норм матеріального і процесуального права. 

Що спочатку треба для того аби своєчасно розглянути і вирішити 
правовий спір, захистити порушені чи оспорювані права, свободи та інте-
реси?! Спочатку суду необхідно встановити обставини справи; потім ква-
ліфікувати ці обставини та правильно застосувати норми матеріального 
права до встановлених обставин. Останній етап один з найважливіших, від 
нього залежить подальша доля учасників судового провадження, найчас-
тіше саме цей етап може перешкоджати неупередженості судді. 

Доказування в адміністративному процесі – це діяльність адміністра-
тивного суду та учасників адміністративної справи, яка врегульована про-
цесуальним законодавством та спрямована на встановлення фактичних 
обставин публічно-правового спору, дійсних прав та обов’язків учасників 
спірних правовідносин, необхідних для правильного вирішення такого 
спору по суті. 

Відповідно до статей 91-113 КАС України засобами доказування в 
адміністративному процесі є: 

1.      показання свідків; 
2.      письмові докази; 
3.      речові докази; 
4.      електронні докази; 
5.      висновок експерта; 
6.      висновок експерта в галузі права. 
Відносно новим засобом доказування є електронні докази. Положення 

статті 99 КАС України передбачає, що електронними доказами є інформа-
ція в електронній (цифровій) формі, що включає в себе дані про обставини, 
що мають значення для справи, зокрема електронні документи (текстові 
документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи 
тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідом-
лення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані 
можуть зберігатися на портативних пристроях (мобільних телефонах 

, картах пам’яті, тощо), системах резервного копіювання, серверах, та 
інших місцях збереження даних в електронній формі. Електронний доказ 
повинен бути оригіналом або електронною копією, засвідченою електрон-
ним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відпові-
дно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Таке новов-
ведення є цілком виправданим, враховуючи те що використання різнома-
нітних інформаційних технологій та джерел інформації є дуже актуальним. 

Також є досить цікава і нова, для нашої країни можливість залучення 
експерта в галузі права. Експерт у галузі права – це особа, яка має науко-
вий ступінь, та є визнаним фахівцем у галузі права. Тобто учасники судо-
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вого розгляду мають право подати до суду висновок експерта в галузі пра-
ва щодо аналогії застосування закону чи аналогії права, змісту норм інозе-
много права згідно з їхнім офіційним або загальноприйнятим значенням, 
практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі. Ви-
сновок експерта у галузі права не може містити суб’єктивної оцінки дока-
зів, вказівок про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, 
про переваги одних доказів над іншими, тобто бути неупередженим у своїх 
тлумаченнях. Треба також зазначити що висновок експерта у галузі права 
не є доказом, а має перш за все допоміжний (консультативний) характер і 
не є обов’язковим для суду. Суд може посилатись в рішенні на висновок 
експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та 
має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань. 

І все ж таки що таке докази?! Згідно ст. 72 Кодексу адміністративного 
судочинства (далі-КАС) доказами в адміністративному судочинстві є будь-
які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обста-
вин або фактів, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, 
та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

З цього визначення можна зробити такі висновки:  докази  перш за все 
повинні бути обґрунтованими, вони можуть бути будь-якими, кому то по-
добатись, а комусь ні;  проте обґрунтованість – це міцний фундамент ве-
ликої будівлі «докази». 

І що стосується належності і допустимості доказів це два нерозривних 
поняття, які повинні братися за основу у прийнятті рішень судом. 

Якщо звернутись до  КАС, то згідно п.1 статті 73:  «належними є до-
кази, які містять інформацію щодо предмета доказування», тобто всі дока-
зи що хоч якось зв’язані з предметом доказування  є належними. Вирішу-
ючи питання щодо належності доказу, суд може керуватися таким спосо-
бом: 

1) визначення, чи належить обставина, для встановлення якої особа, 
яка бере участь у справі, просить залучити доказ, до предмета доказуван-
ня; 

2) визначення, чи може бути об'єктивний зв'язок між доказом і обста-
виною, що належить встановити. 

Якщо відповіді на обидва питання мають позитивну відповідь, то до-
каз потрібно залучити до справи як належний. У разі якщо суд не бере до-
каз до розгляду з мотивів, що він не є належним, суд повинен своєю ухва-
лою відмовити у задоволенні клопотання та обґрунтувати відмову. 

Можливі такі обставини, коли доказ все-таки не є належним, проте це 
з'ясовується в процесі його дослідження, тоді суд у мотивувальній частині 
постанови повинен зазначити про це і про мотиви, з яких він вважає, що 
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доказ не є належним. Обсяг належних доказів у справі може змінюватись, 
коли позивач змінює фактичні підстави і предмет позову. 

Так, наприклад, в справі ВС/КАС No 826/19844/16 від 18.04.2018 
Верховний суд України(далі-ВСУ) встановив наступне порушення проце-
дури судочинства: «Всупереч вимогам статті 146 КАС України, судами не 
переглядались та не досліджувались в ході судового розгляду справи ма-
теріали відео фіксації конкурсу на зайняття вакантних посад першого за-
ступника та заступника Голови Державної служби геології, як наслідок, 
судами допущено порушення принципу дослідження доказів безпосеред-
ньо у судовому засідання».  З цієї справи можна зробити висновок що по-
рушення будь якого етапу дослідження доказів впливає на належність до-
казів. 

Згідно КАС докази повинні бути допустимими, тобто вони не повинні 
порушувати порядок який визначений законом. Традиційно виділяють такі 
умови допустимості доказів у справі: 1)можливість перевірки їх похо-
дження; 2) компетентність та освіченість осіб, від яких вони походять та 
які їх збирають; 3) дотримання правил доказування; 4) дотримання вимог 
збирання певних видів доказів; 5) гарантія повноти і точність фіксації зіб-
раної інформації в справі; 6) докази не повинні ґрунтуватись на припу-
щеннях і здогадках. 

З усього вище викладеного можна зробити висновок про те що наше 
законодавство вдосконалюється та спрямовується на переосмислення фун-
кцій сторін та суду в процесі доказування з точки зору підвищення ефек-
тивності та забезпечення добросовісного розгляду справи. На мою думку 
відповідальність судів, за не дослідження доказів повинна бути, інакше 
безвідповідальність буде породжувати нові порушення процедури дослі-
дження і винесення рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЯПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИЗ 
ОСОБАМИЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Процес переходу до демократії, який відбувається в сучасній Україні, 
вимагає переосмислення ставлення до осіб, засуджених до різних видів 
покарань. В системі заходів, які здійснюються в Україні по зміцненнюза-
конності та правопорядку, основне місце займає попередження та профі-
лактика правопорушень. Україна приєдналася до міжнародних документів 
про права людини і взяла на себе перед європейською спільнотою зо-
бов’язання дотримуватися прав кожного свого громадянина. Особливої 
уваги потребує профілактична робота з засудженими до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі. Належна організація цієї роботи на заса-
дах гуманізму сприятиме ефективному процесу ресоціалізації засуджених, 
особливо неповнолітніх. 

Одним із головних напрямків такої діяльності є своєчасне застосу-
вання норм права,які спрямовані на недопущення протиправної поведінки 
всіх громадян, а також на створення їм сприятливих умов (матеріальних, 
духовних і інших), охорону їхніх прав і законних інтересів. Ці норми зафі-
ксовані в різних галузях права [1]. 

Ґрунтовної систематизації адміністративно-правових норм, які спря-
мовані саме  на попередження правопорушень на сьогоднішній день не 
проводилось. Проблеми протиправної поведінки, механізми впливу різно-
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манітних чинників на її формування та основи профілактичної роботи дос-
ліджувалися К. Бартолом, І.С. Коном, В.П. Лютим, Н.Ю. Максимовою, 
В.М. Оржеховською, Г.Г. Шиханцовим та іншими. Серед вчених відсутня 
єдність поглядів щодо розгляду поняття виправлення засуджених як ре-
зультату певної  дії чи процесу в досягненні певної мети , зокрема мети 
покарання. 

Окрім цього багато з таких норм застарілі, потребують модернізації 
та впровадження нових.Є серед них і норми, які прийняті не так давно.В 
практичній діяльності зустрічаються відносини в сфері попереджувально-
профілактичної діяльності, які не врегульовані нормами адміністративно-
правового характеру. Все це є неприпустимим та призводить до порушень 
в законності. За даними, наведеними у матеріалах Всеукраїнського благо-
дійного фонду "Правова ініціатива" [5], за роки незалежності в Україні 
було засуджено за кримінальні діяння понад 3 мільйони наших співгрома-
дян, із них понад 1 мільйон до позбавлення волі (відсоток цієї міри пока-
рань серед інших видів становив у 2003 році 30,3 % – це один з найвищих 
показників у світі. 

Чисельність засуджених осіб за першу половину 2018 року зменши-
лась з 39 513 осіб до 38 878 осіб, тобто на 635 осіб), або на   – 1,61%.З них 
у виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 144 особи ,в 
тому числі у віці до 18 років – 85 осіб (86 осіб). Відбували покарання у 
вигляді позбавлення волі 1803 жінки . 

 Чисельність довічно ув’язнених осіб в підконтрольних владі устано-
вах становила на 1 липня 2018 року 1544 особи (1572 особи, а півтора роки 
тому - 1579 осіб), в тому числі 22 жінки. Варто відмітити, що протягом 
півроку число довічно засуджених в’язнів зменшилось на 28 осіб [6]. 

Адміністративний нагляд є самостійним, організаційно-правовим 
засобом забезпечення законності в державному управлінні і являє со-
бою систематичний нагляд за точним і неухильним дотриманням за-
конів і актів, заснованих на законі, здійснюваний органами управлін-
ня стосовно підвідомчих їм питань і спрямований на попередження, 
виявлення і припинення порушень, а також притягнення порушників 
до відповідальності. 

Тому в даних тезах ставиться мета розкрити зміст діючих адміністра-
тивно-правових норм в сфері профілактики правопорушень серед осіб, які 
звільнилися із місць позбавлення волі [2]. 

Основне питання: чи можна змінити якості характеру,що склалися в 
злочинця та виховати нові?  

Процес державотворення відбувається з часу проголошення Україною 
незалежності, однак проходить досить повільно, нерідко натикаючись на 
складнощі. Причиною тому є перехідний етап розвитку українського сус-
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пільства та низький рівень політичної та правової культури, відсутність  
послідовної стратегії правотворення, поширенням корупції та організова-
ної злочинності. Законність — один з головних принципів діяльності дер-
жави (ст. 8 Конституції України). Задля її забезпечення в процесі виконан-
ня кримінальних покарань здійснюється: 1) прокурорський нагляд; 2) ві-
домчий контроль та перевірка виконання планових заходів; 3) контроль 
органів державної влади; 4) громадський контроль [3]. 

Ідеї і цінності демократичної, правової держави є головними орієнти-
рами відродженняй розбудови української державності, цілком закономір-
но, що вони отримали своє визнання й нормативне закріплення в Консти-
туції України. Така ціннісна орієнтація на розбудову правової державності 
обумовлена об’єктивними потребами суспільного й політичного розвитку, 
зокрема, утвердженням принципу верховенства права в усіх сферах життє-
діяльності держави і суспільства. 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері профі-
лактики правопорушень на період до 2015 року, ресоціалізацію визначено 
як напрямок державної соціальної політики, спрямований на надання ком-
плексу соціальних послуг засудженим, які відбули чи відбувають покаран-
ня, та особам, для яких ув’язнення обрано як запобіжний захід, з метою їх 
повернення до суспільства і включення як здорових і повноцінних його 
членів[4]. Проблеми організації профілактики правопорушень пропонуєть-
ся вирішити шляхом покращення умов виправлення та ресоціалізації засу-
джених і соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 
профілактики вчинення ними правопорушень, підвищення рівня соціаль-
но-виховної роботи, стимулювання право слухняної поведінки. 

Відповідним чином ці перетворення повинні стосуватися й місць поз-
бавлення волі. Особа, вчинивши суспільно небезпечне діяння та при цьому 
завдала шкоди іншій особі,повинна бути ізольована від суспільства задля 
уникнення вчинення нових злочинів. Тобто держава, в особі компетентних 
органів,застосовує до особи, винуватої у вчиненні суспільно небезпечного 
діяння, захід державного примусу, який є обов’язковим для виконання. 

Засудивши особу та помістивши її до місць позбавлення волі, постає 
логічне запитання: яким чином потрібно вплинути на засудженого задля 
викорінення з його свідомості шкідливих звичок і поновити його в соціумі 
як повноправного члена суспільства? На перший погляд вирішення такого 
завдання може звестися лише до застосування певних правообмежень, що 
випливають із установленого порядку відбування покарання (режиму), 
оскільки головна ціль покарання – справити превентивний вплив на засу-
дженого.На практиці,застосування до засуджених однієї лише кари поро-
джує в їх свідомості ще більший супротив діючій системі. Ресоціалізація - 
це досить тривалий процес,що має містити комплекс психолого-
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педагогічних,економічних,медичних,юридичних і організаційних захо-
дів,які будуть спрямовані на формування в засуджених готовності до 
включення в звичайні умови життя. Тому є необхідність у пошуку нових 
шляхів для повернення засуджених у суспільство соціально корисними та 
правосвідомими громадянами, а саме ефективних елементів їх виправлен-
ня та ресоціалізації. Основними засобами виправлення і ресоціалізації за-
суджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання 
(режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноос-
вітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив 

Висновок. Узагальнюючи вищезазначене, слід констатувати,що зло-
чинність має глибокі соціальне коріння, отже, однією з обов’язкових умов 
вирішення даної проблеми є успішні реформи і не лише правоохоронної 
системи. При підвищенні рівня життя населення буде зменшуватися рівень 
злочинності.  

Чим якісніше буде проводитись виховна та просвітницька робота,ти 
більше прискорюється та полегшується процес пристосування особи до 
нових умов життєдіяльності в суспільстві. Україна повинна знайти нові 
шляхи для ресоціалізації осіб,які перебували в місцях позбавлення волі. 
Виправлення засуджених є комплексним загальнодержавним завданням,у 
вирішенні якого повинні брати участь як державні так і не державні орга-
ни,організації, що мають відношення до їх реалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОСЕСІ 

Доказування, як і будь-яка пізнавальна діяльність, є єдність думки і 
практики. Тільки психічна діяльність без збору доказів, не оцінюючи їх з 
точки зору практики, ніколи не призведе до об'єктивної правди. Звідси 
виникають об'єктивні передумови для можливості правового регулювання 
процесу доведення, включаючи адміністративні. 

Ці основні положення розвиваються в Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення. Досить сказати, в Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення, сім розділів присвячені провадженням у адмініс-
тративних справах. Визначено також процесуальний статус осіб, які беруть 
участь у провадженні, включаючи права та обов'язки щодо доказування, 
процедуру доказування та гарантії законності доказової діяльності. 

Коли Комзюк А. Т. зауважує недоліки в адміністративному процесуа-
льному законодавстві, деякі автори говорять про порушення окремих ас-
пектів адміністративних доказів, але тепер основні принципи доказування 
у справах про адміністративні правопорушення були досить консолідовані. 
Якщо раніше відомче регулювання переважало, особливо у справах орга-
нів внутрішніх справ, то сьогодні відомче регулювання стосується тільки 
організації допоміжної роботи суб'єктів доказів. 

Визначення особливостей доказів у справах про адміністративні пра-
вопорушення дозволяє зробити висновок, що воно, маючи загальні риси, 
притаманні адміністративним доказом, займає в той же час у його струк-
турі особливе місце. Отже, доказом у справах, що підпадають під юрисди-
кцію органів внутрішніх справ, є діяльність уповноважених посадових осіб 
органів внутрішніх справ на підставі закону і регулюються адміністратив-
ними процесуальними нормами, спрямованих на своєчасне, всебічне, пов-
не та об'єктивне з'ясування обставин а також виявлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. 

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, докази в 
адміністративному провадженні містять будь-які фактичні докази, на підс-
таві яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунто-
вують вимоги та заперечення тих, хто бере участь у справі та інші обста-
вини, що мають відношення до належного вирішення справи. Аналізуючи 
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поняття доказів в адміністративному судочинстві у поєднанні з їх типами, 
переліченими у статті 69 КАСУ, підкреслюється деяка подвійність тлума-
чення та використання термінів. З одного боку, доказові засоби познача-
ються як докази, наприклад, письмові документи, подані сторонами з ін-
шими доказовими даними про факти, отримані судом з поданих докумен-
тів та інших засобів доказування. Якщо в ч. 1 ст. Докази КАСУ визнача-
ються як фактичні дані (відомості) у частині другій цієї ж статті, докази 
вже називаються не відомості та інформація, а процесуальними засобами 
доказування в загалі. Одночасно спроби диференціювати термінологічно 
парні категорії  «докази - фактичні дані» та  «докази- процесуальні засоби 
доказування» виявилися безуспішними насамперед виходячи з лексичного 
значення слова «доказати». 

Аналізуючи законодавство та думки науковців, можна зробити ви-
сновок, що доказом в адміністративному судочинстві є система декількох 
постійних, взаємопов'язаних елементів, які є інформацією про обставини 
справи і процесуальну форму їх отримання. Наприклад, доказом у адмініс-
тративній справі про вимушене вигнання іноземця або особи без грома-
дянства можуть бути будь-які фактичні дані, що містять інформацію про 
обставини, необхідні для правильного вирішення справи, носії таких відо-
мостей діють як точно визначені засоби доведення і отримання такої інфо-
рмації здійснюється судом у встановленому законом порядку. Таким чи-
ном, докази в адміністративній справі, що стосуються примусового виве-
зення іноземця або особи без громадянства, будуть отримані з передбаче-
ного законом і засобами, дозволеними ним для доказування будь-якої фак-
тичної інформації, на підставі якої адміністративний суд встановить наяв-
ність або відсутність обставин, що обґрунтовують претензії та заперечення 
сторін та інші обставини, які мають відношення до правильного вирішення 
справи. 

Отже, отримання та вивчення доказів і засобів доказування, змісту та 
доказової інформації у адміністративних справах, пов'язаних з примусовим 
вигнанням ззовні України іноземця або особи без громадянства (як і кож-
ній адміністративній справі), здійснюється в порядку, встановленому зако-
ном, який виступає процесуальною гарантією всебічного, повного і об'єк-
тивного знання всіх обставин справи. Порушення встановленого процесу-
ального порядку отримання та дослідження доказів знецінюють їх і приз-
водять до втрати їхніх властивостей належності, допустимості, достатності 
та достовірності. 
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НАГЛЯДОВА ПРОБАЦІЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ  
ЯК СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

У зв'язку з приведенням національного законодавства до міжнарод-
них стандартів, одним із напрямів розвитку та реформування в Україні 
залишається питання попередження злочинів, а також профілактика пра-
вопорушень неповнолітніми. Оскільки молоде покоління є майбутнім на-
шої країни, на суспільство і державу покладена відповідальність за розви-
ток, підвищення рівня соціального та правового захисту дітей, які перебу-
вають у конфлікті із законом. З огляду на це, питання попередження і про-
філактики злочинності серед неповнолітніх залишається актуальним.  

Як показують кримінологічні дослідження, ув’язнення негативно 
впливає на засудженого. Тому, слід визнати необхідність більш широкого 
застосування альтернативних покарань, зокрема щодо неповнолітніх,  а 
саме пробації, яка полягає у встановленні нагляду за особами, які вчинили 
злочин, та залишаються на волі.   

Метою дослідження є питання місця наглядової пробації в системі 
ювенальної юстиції, як засобу попередження вчинення повторних злочинів 
та мотивування неповнолітніх до правослухняної поведінки.   

Питання попередження злочинності неповнолітніх знайшло своє ві-
дображення в наукових працях таких вчених, як О.В. Беца, І.Г. Богатирьов, 
О.І. Богатирьова, Д.В. Ягунов, І.С. ЯковецьМ.І. Вєтрова, Ю.М. Грошевого, 
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А.П. Закалюка, К.Є. Ігошева, Ф.А. Лопушанського, П.П. Михайленка, 
М.М. Михеєнка, А.Р. Ратинова, Т.А. Третякової, І.К. Туркевича та інших.  

Злочинність неповнолітніх є частиною загальної злочинності. Вона, 
як і вся злочинність в цілому, відноситься до числа вічних соціальних хво-
роб суспільства. Причин даного явища є безліч, а саме: 1) неповна сфор-
мованість психіки осіб від 14 до 18 років, яка знаходиться під негативним 
впливом оточуючого середовища, що може спонукати неповнолітнього до 
поведінки, яка не відповідає загальноприйнятим нормам; 2) низький рівень 
правової культури та виховання; 3) відсутність достатнього життєвого до-
свіду та знань. Також, на нашу думку, важливу роль в становленні самос-
відомого громадянина відіграє сім'я. Саме в сім'ї діти часто стають свідка-
ми домашнього насилля, наркоманії, алкоголізму. В такій сім'ї діти не 
отримують належного виховання, уваги зі сторони батьків,  постійно ста-
ють заручниками  конфліктних ситуацій. Все це призводить до негативно-
го впливу на несформовану свідомість особи, що в подальшому призво-
дить до девіантної поведінки неповнолітніх. 

Щороку більш як 6,5 тис. неповнолітніх вчиняють кримінальні пра-
вопорушення, стосовно яких виноситься понад 3 тис. вироків, серед яких 
більше половини становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

Майже незмінною залишається тенденція до вчинення неповнолітні-
ми повторних злочинів. Так, у 2016 році така частка становила 2,6 % зага-
льної кількості злочинів, вчинених неповнолітніми за визначений звітний 
період, а у 2017 році - 2,3 %. Зазначене підтверджується статистикою щодо 
кількості засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних 
колоніях. Так, станом на 1 травня 2018 р. 68 % загальної кількості непов-
нолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях, раніше притягу-
валися до кримінальної відповідальності та відбували покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі [1].      

В Україні, як і в більшості країн Європи, для виконання нев’язничних 
санкцій створені спеціальні органи – служби пробації. Так, прийнятим у 
лютому 2015 року Законом України «Про пробацію» передбачено новий 
інструмент роботи із засудженими – пробаційні програми, які признача-
ються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з ви-
пробуванням, та передбачено комплекс заходів, спрямованих на корекцію 
соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприя-
тливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити[2]. Положен-
ня щодо застосування пробаційних програм набрали чинності з 1 січня 
2018 року та є відносно новим інструментом. 

В рамках реформування системи кримінальної юстиції щодо непов-
нолітніх в Україні створено окрему організаційну структуру для забезпе-
чення ювенальної пробації – центри ювенальної пробації. Основною ідеєю 
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таких центрів є надання послуг комплексної допомоги відповідно до кри-
міногенних потреб неповнолітніх, які перебувають в конфлікті із законом, 
тобто виявлення проблемних питань у різних сферах життя, серед яких 
освіта, сім’я, дозвілля та вжиття відповідних заходів у рамках індивідуаль-
ної соціально-виховної роботи.  

Наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5 були 
затверджені 3 пробаційні програми для неповнолітніх, а саме: «Зміна про-
кримінального мислення», «Подолання агресивної поведiнки», «Попере-
дження вживання психоактивних речовин». Також, в рамках проекту ка-
надсько-української міжнародної технічної допомоги «Експертна підтрим-
ка врядування та економічного розвитку» (EDGE) в 2018 році була розроб-
лена і триває пілотування 4-ї апробаційної програми «Життєві навички» 
щодо повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації. Програма склада-
ється з 4 модулів: «Успішне спілкування», «Сім’я та цінності», «Освіта та 
працевлаштування», «Цілепокладання та побудова життєвих планів»[3]. 

Станом на 1 березня 2019 року на обліку органів пробації зареєстро-
вано 1002 неповнолітніх особи, серед яких 970 осіб звільнені від відбуван-
ня покарання з випробуванням, що в процентному співвідношенні стано-
вить 97%, 166 осіб віднесені до ювенального сектору (16,5%)[3]. 

Одним з інструментів роботи з неповнолітніми в центрах ювенальної 
пробації є пробаційні програми. Наразі, в Україні функціонують 14 центрів 
ювенальної пробації в різних адміністративно-територіальних одиницях 
держави. За даними офіційного сайту Пробації України станом на 1 берез-
ня 2019 року 1228 засуджених неповнолітніх пройшли по обліку наглядо-
вої пробації, серед них тільки 6 (0,5%) вчинили повторні злочини після 
ознайомлення з порядком і умовами відбування покарання.  

Наведені статистичні дані підтверджують ефективність застосування 
наглядової пробації до неповнолітніх осіб, що в свою чергу надасть мож-
ливість : 

- уникнути моральних, психологічних, фізичних та інших негатив-
них наслідків ізоляції; 

- зберегти та розвивати навички соціальної взаємодії під впливом 
соціального середовища і професійної допомоги кваліфікованих співробі-
тників органу пробації; 

- сприяти попередженню криміналізації особистості неповнолітніх і 
загалом зниженню злочинності в суспільстві. 

Таким чином, розвиток та відкриття центрів ювенальної пробації у 
всіх областях України, вивчення закордонного досвіду реалізації апроба-
ційних програм, вдосконалення змісту апробаційних програм  позитивно 
впливає на перевиховання неповнолітніх та зниження рівня рецидивної 
злочинності.    
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САМООБОРОНА ТА САМОЗАХИСТ:  
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Актуальність теми даного дослідження полягає в пошуку оптималь-
них шляхів вдосконалення законодавства України для зміцнення правопо-
рядку та громадського порядку. Подекуди під час самостійного захисту 
своїх прав та інтересів особа нехтує або взагалі не знає окремих правових 
аспектів, а отже стикається з проблемою доведенні в суді своєї невинува-
тості. В сучасних реаліях щодо цього питання склалася неоднозначна 
практика, адже визначення наявності перевищення меж необхідної оборо-
ни та відповідних юридичних наслідків залишається вкрай суб’єктивним 
та казуальним через велику роль, яку відіграє освіченість та правова куль-
тура конкретних представників органів досудового розслідування, проку-
ратури та суду. В даному контексті досить важливим є аналіз норм чинно-
го законодавства, які забезпечують здійснення особою права на самоза-
хист, виявлення існуючих недоліків та формування пропозицій щодо їх 
усунення. 

Аналіз чинного законодавства демонструє відсутність легального по-
няття самооборони. Натомість є два інші поняття - самозахист і необхідна 
оборона. Згідно зі ст. 36 КК поняття необхідної оборони містить самоза-
хист, як одну з 4 його складових. А в цивільному праві (ст. 1169 ЦК) само-
захист ширший ніж необхідна оборона, бо включає в себе не лише захист 
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від суспільно-небезпечного посягання, яким є необхідна оборона, а й за-
хист від усіх протиправних посягань.  

Право на захист свого життя передбачено частиною 2 статті 27 Кон-
ституції України, де говориться, що “кожний має право захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних пося-
гань”. Воно визнається невідчужуваним та застосовується до будь-якої 
людини, яка знаходиться на території України. Тож людині гарантується 
реальна можливість захищати: 1) своє життя та здоров’я; 2)життя та здо-
ров’я інших людей. 

Стаття 36 ККУ конкретизує поняття необхідної оборони. Законода-
вець визначає, що необхідну оборону можна застосувати для: 1) захисту 
своїх прав та інтересів; 2) захисту прав та інтересів інших осіб; 3) суспіль-
них інтересів; 4) інтересів держави. 

Характерною рисою самозахисту в цивільно-правовому розумінні є 
здійснення особою задля захисту власних цивільних прав самостійних 
кроків, тобто таких, що не передбачають втручання органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, як-от судів.  

Самозахист вважається правомірним за наявності необхідності при-
пинення або попередження порушення цивільного права власними силами. 
До того ж вжиті заході мають відповідати можливій шкоді. 

Щодо необхідної оборони, то її прояви можуть бути різноманітними. 
Фактично, КК наділяє нас лише декількома обмеженнями:  1) особа не по-
винна перевищувати меж необхідної оборони, 2) засіб необхідної оборони 
повинен бути сумірним противоправному посяганню. 

З приводу останнього у частині 3 статті 36 KK міститься наступне по-
ложення: умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту, карається за-
коном. І саме цей аспект породжує кваліфікаційні проблеми, з тієї точки 
зору, що будь-яке офіційне тлумачення означеної норми відсутнє, відтак 
конкретний суддя в окремій справі має здійснювати його на свій розсуд. 
Традиційними критеріями розгляду виступають:  число нападників та осіб, 
що захищалися; володіння останніми бойовими мистецтвами та уміннями; 
час нападу (вдень чи вночі) тощо. 

Конкретні обставини, що виключають перевищення меж необхідної 
оборони зазначені у  Постанові пленуму Верховного суду України Про 
судову практику у справах про необхідну оборону. Зокрема мова йде про 
захист від нападу озброєної особи або групи осіб,  а  також  про правомір-
ність застосування зброї або будь-яких інших засобів для відвернення не-
законного вторгнення у житло. 
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У випадку визнання перевищення особою меж необхідної оборони, 
вона нестиме кримінальну відповідальність у відповідності до 118 та 124 
статей КК.  

Як висновок, потрібно сказати, що самозахист та необхідна оборона – 
є  важливими законодавчими засобами, що забезпечують здійснення осо-
бою прав на самооборону та самозахист. Правова конструкція необхідної 
оборони схожа з самозахистом проте є дещо ширшою. Вона включає у 
себе випадки не лише захисту свого життя, здоров’я і майна, але й інте-
ресів інших осіб, а також суспільних інтересів та інтересів держави. При 
цьому, потрібно завжди доцільно обирати засіб захисту, так як КК перед-
бачає кримінальну відповідальність за перевищення меж необхідної обо-
рони.  

Попова Ю.О., 
студентка Інституту підготовки кадрів  

для органів юстиції України 
НЮУ імені Ярослава Мудрого  

Науковий керівник: к.і.н., доц. Сергієнко Г.С. 

ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ  
ПИТАННЯ ЕВТАНАЗІЇ 

Вироблення нової системи суспільних цінностей змушує замислитись 
над питанням співвідношення життя та смерті. На сьогоднішній день у 
більшості європейських країн права та основні свободи людини є непору-
шними, а життя – недоторканним. Стрімкий розвиток медицини і техноло-
гій, зокрема у питаннях життєзабезпечення, призвів по виникнення диску-
сій стосовно запровадження евтаназії та її легалізації. 

Підходи до визначення терміну "евтаназія" є досить різноманітними. 
Так, його вперше вжив Френсіс Бекон для позначення легкої безболісної 
смерті. Оксфордський тлумачний словник загальної медицини визначає 
евтаназію як "навмисне умертвіння невиліковно хворої людини з метою 
полегшення її страждань". У кримінально-правовому сенсі під евтаназією, 
на думку О.С. Капінуса, слід розуміти умисне заподіяння смерті невиліко-
вному хворому, здійснене на його прохання лікарем, фельдшером або мед-
сестрою або іншою особою з мотивів співчуття до хворого і з метою поз-
бавлення його від нестерпних фізичних страждань. 
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В теорії розглядають два види евтаназії: пасивну та активну. Пасивна 
евтаназія – це умисне припинення підтримуючої терапії хворого. Під  ак-
тивною евтаназією розуміють введення хворому ліків, або здійснення ін-
ших дій, які викликають швидку смерть. Також виокремлюють ще один 
вид – соціальну евтаназію. У цьому випадку рішення позбавити когось 
життя приймає суспільство, виходячи з міркувань, що кошти, які витрача-
ються на лікування безнадійно хворих дорогими препаратами, можуть бу-
ти збережені для лікування хворих, які зможуть повернутися до нормаль-
ної робочої діяльності після одужання. 

Евтаназія легалізована в Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Люксембу-
рзі, Мексиці, Канаді та деяких штатах США (Орегон, Вашингтон, Монта-
на, Вермонт, Каліфорнія). У Німеччині, Іспанії, Франції, Алабнії, Ізраїлі 
пасивна евтаназія не дозволена, але і не заборонена.  

Вперше в історії людства евтаназія була легалізована в Австралії За-
коном " Про права безнадійно хворих пацієнтів ", який діяв з 1996 по 1998 
рік. Для цього використовувалась машина, що являла собою комп’ютер, 
підключений до апарату для ін’єкції отрути. Комп’ютер був повинен тричі 
отримати від пацієнта підтвердження згоди на вирішальний крок.  

У XXI столітті першою країною, яка дозволила застосовувати евтана-
зію, стали Нідерланди. У квітні 2001 року парламент Нідерландів  прийняв 
закон "Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding". Право 
на евтаназію надається голландським громадянам з 16-ти років – вони ма-
ють право самостійно визначити порядок і спосіб відходу з життя, з 12-ти 
до 16-ти років необхідна письмова згода батьків чи опікунів. Цей закон не 
декриміналізує застосування евтаназії, а лише вносить в статті законодав-
ства доповнення, що встановлюють імунітет від кримінальної відповідаль-
ності для лікаря, який діяв відповідно до вимог належного піклування, пе-
редбаченими в законі, і виконав встановлені законом правила надання зві-
ту про свої дії. 

Іншою країною, яка легітимувала евтаназію стала Бельгія. У 2002 ро-
ці був прийнятий закон, який передбачає звільнення лікаря від відповіда-
льності за заподіяння смерті за бажанням пацієнта за умов дотримання 
всіх умов. Закон розглядає кандидатами на евтаназію людей, що знахо-
дяться в термінальних станах, які страждають на невиліковні хвороби, які 
завдають нестерпного болю. Відмінністю від голландського законодавства 
є той факт, що допустимий вік для дітей за згодою опікунів є необмеже-
ним. 

Наступною країною Європейського Союзу, яка легалізувала евтана-
зію, став Люксембург. Це сталося в 2009 році після прийняття закону про 
легалізацію евтаназії- умертвіння смертельно хворої людини за її прохан-
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ням. Згідно з цим законом, заява смертельно хворої людини задовольня-
ється після схвалення її двома лікарями і комісією експертів.  

Найвідомішою країною, яка легалізувала евтаназію, можна назвати 
Швейцарію. Постанова швейцарського федерального суду від 1 лютого 
2007 року законодавчо закріпила право психічно хворих людей на допомо-
гу під час скоєння самогубства. Швейцарія відома так званим "суіцидаль-
ним туризмом"- різновид туризму, в рамках якого для потенційних канди-
датів організовуються поїздки в ті країни, де допускається евтаназія. Ці 
послуги пропонують дві некомерційні організації: «Dignitas» в містечку 
Форха в кантоні Цюріх і «Exit» з головним офісом в Цюріху і з відділен-
нями в Берні, Базелі та Женеві. Популярність Швейцарії спричинена її 
найліберальнішими умовами добровільного відходу з життя. 

5 лютого 2017 року в Мексиці була прийнята перша конституція,у 
якій було узаконено застосування евтаназії для невиліковно хворих людей. 
У документі цю процедуру називають "право на гідну смерть". 

У США евтаназія дозволена лише в п’яти штатах – Орегон, Вашинг-
тон, Монтана, Вермонт, Каліфорнія. Ця процедура реалізується шляхом 
смертельної ін’єкції. Право на евтаназію мають лише пацієнти, яким випо-
внилось 18 років і яким залишається жити не більше пів року. Згідно із 
законом штата Орегон "Про гідну смерть", пацієнт сам вводить ліки, а лі-
кар лише призначає необхідну дозу. 

У Канаді парламент прийняв закон, який дозволяє застосовувати ев-
таназію, в 2016 році. Основою для законодавців стало рішення Верховного 
Суду країни, яким він скасував заборону на "надання дороги при самогуб-
стві". Згідно з законом, лікарям дозволяється допомогти піти з життя лише 
пацієнтам з невиліковними хворобами.   

У Франції питання легалізації евтаназії залишається відкритим. Про-
ект закону про її легалізацію було запропоновано в 2017 році як одну з 
ініціатив нової президентської команди. Емануель Макрон планує розгля-
нути остаточний варіант закону в 2019 році. 

У ряді країн Азії та в жодній країні Африки реалізація громадянами їх 
права на смерть законодавчо не закріплена. Це можна пояснити, зокрема, 
великим впливом релігії на життя цих країн,  повільнішими темпами роз-
витку порівняно з розвинутими країнами.   

Якщо говорити про Україну, то єдина спроба на законодавчому рівні 
вирішити питання евтаназії була зроблена в 2010 році, коли нардеп Мой-
сик подав законопроект, у якого пропонував пом’якшити відповідальність 
за вбивство, якщо воно скоєно через співчуття до невиліковно хворого. 
Верховний Суд признав визнав цей законопроект неконституційним. На 
сьогоднішній день евтаназія в Україні заборонена ч.4 статті 281 Цивільно-
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го кодексу: "Забороняється задоволення прохання фізичної особи про при-
пинення її життя". 

Отже, питання евтаназії є одним з найбільш спірних у контексті прав 
людини. Для його вирішення потрібно однозначно визначитись із суттю 
евтаназії – вона є: вбивство, самогубство, акт милосердя чи реалізація пра-
ва людини на гідну смерть, і, залежно від рішення суспільства, тим чи ін-
шим чином законодавчо оформлювати цю процедуру. 

Пругло А.Ф., 
магістратури  міжнародно-правового 

 факультету, Національного юридичного  
університету ім. Ярослава Мудрого  

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Валуйська М.Ю. 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК, ЩО 
ВЧИНЯЮТЬ НЕПОВНОЛІТНІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 

Проблемні питання злочинності неповнолітніх завжди становили пе-
вний науковий інтерес, адже злочинність неповнолітніх певним чином ві-
дображає моральний стан суспільства. Теоретики та практики приділяють 
велику увагу вивченню детермінантів вчинення крадіжок неповнолітніми, 
оскільки особистість неповнолітнього злочинця ще не пройшла всі необ-
хідні етапи своєї соціалізації і через це існує підвищений ризик того, що 
неповнолітні злочинці, у разі не вжиття вчасних запобіжних заходів, в 
майбутньому поповнять групу повнолітніх злочинців-рецидивістів. 

Злочин, як і будь-яка інша поведінка людини, є наслідком її взаємодії 
з суспільством, причому, як правило, мається на увазі конкретне мікросе-
редовище, під впливом якого складаються її соціальні позиції, моральні 
цінності, відбуваються становлення й розвиток її особистості. Розв’язання 
проблеми ефективної протидії такому негативному соціальному явищу, як 
злочинність, пов’язано з вирішенням низки питань, серед яких особистіс-
ний фактор є одним з найважливіших. Негаразди в системі “особистість – 
суспільство” можуть мати різний ступінь конфліктності, найбільш небез-
печним з яких є вчинення злочину. Витоки і способи відновлення протиріч 
у наведеній системі цікавлять як науковців за різними фахами (від філосо-
фії до соціології), так і широкі прошарки населення протягом усього існу-
вання людства. Вивченню проблеми взаємозв’язків суспільства й осіб, які 
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вчиняють злочини, присвячені праці таких учених, як Г.-В.-Ф. Гегель, А. 
Шопенгауер, Ч. Беккаріа, І. Бентам, Ф. Лист та ін. [1,c.103]. 

Злочинність неповнолітніх є загальним поняттям, яке охоплює випад-
ки, коли злочини вчинено особами від 14 до 18 років. У зарубіжній кримі-
нології для характеристики даного виду злочинності часто використову-
ють термін «делінквентність» [2,c.367]. 

Злочинна поведінка неповнолітніх має свої особливості, які зумовлені 
віковими рамками неповнолітньої особи, психологічними та суспільними 
особливостями. Тому можна сказати, що злочинність неповнолітніх є са-
мостійним видом злочинності. 

Згідно з Єдиними звітами Генеральної прокуратури України про осіб, 
які вчинили кримінальні правопорушення 2013-2017 рр. питома вага непо-
внолітніх серед виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 
складає майже 4% [3]. 

Варто зазначити, що у 2013 році було вчинено 5201 крадіжок, що ста-
новить 82% від загальної кількості всіх злочинів неповнолітніх, у 2014 – 
4566 (61%), у 2015 – 4554 (64%), у 2016 – 3286 (63%), у 2017 – 3427 (61%). 
Не дивлячись на коливання загального рівня злочинності неповнолітніх, 
кількість крадіжок поступово знижується, починаючи з 2013 року [3]. 

При аналізі статистичної інформації щодо кількості вчинених краді-
жок неповнолітніми, слід звернути увагу на динаміку вчинення цього виду 
злочину. У 2014 році кількість крадіжок, скоєними неповнолітніми змен-
шилась на 14%, у порівнянні з 2013 роком, у 2015 – збільшилась на 0,26%, 
у 2016 – зменшилась на 42%, а вже у 2017 році даний вид злочину змен-
шився лише на 4%. Звертаючись до цих статистичних даних робимо ви-
сновок, що динаміка скоєння крадіжок за період з 2013 до 2017 року має 
тенденцію до зниження.  

Стійка тенденція до зниження кількості виявлених неповнолітніх, які 
вчинили злочин, може бути пов’язана з декількома чинниками. По-перше, 
скорочується частка неповнолітніх у загальній кількості населення. По-
друге, останніми роками злочини, у тому числі вчинені неповнолітніми, 
реєструвалися лише тоді, коли було встановлено особу злочинця. По-
третє, злочинність неповнолітніх, особливо стосовно злочинів невеликої і 
середньої тяжкості, є високо латентною [2,c.368].  

За 2016 рік неповнолітніми у віці від 14 до 15 років було вчинено 828 
крадіжок, віком 16-17 вчинено 1640 крадіжок. У 2017 році було вчинено 
978 крадіжок особами, у віці від 14-15 років, та 1630 у віці від 16 до 17 
років. Відсоток неповнолітніх у віці від 14-15 років, що вчинили крадіжки, 
щодо загальної кількості злочинності, становить – 73%, такий же відсоток 
зберігся й у 2017 році [3]. 

Треба зазначити,що з усієї сукупності кримінальних правопорушень, 
вчинюваних неповнолітніми, на крадіжки припадає основна частина. У 
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80% випадків злочинам передує девіантна поведінка: вживання алкоголю, 
наркотиків, рані сексуальні стосунки, прояви вандалізму [2,c.369]. 

Негативний вплив на злочинність неповнолітніх чинить пропаганда 
алкогольних та наркотичних засобів у мережі інтернет та інших ЗМІ. Стан 
особи, у якому вона опиняється після вживання наркотичних та алкоголь-
них речовин, достатньо сильно впливає не тільки на організм неповноліт-
нього, а і на організм дорослої людини загалом. 

Окремої уваги заслуговує запобігання зазначених злочинів. Запобі-
гання рецидиву злочинів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі, передбачає: створення обстановки, яка виключала б можли-
вість вчинення нового злочину, порушення трудової дисципліни і правил 
поведінки, проживання та реєстрації; профілактичний облік криміноген-
них осіб; надання допомоги засудженим тощо [4, c. 76]. 

Отже, у період з 2013-2017 рр. рівень скоєння крадіжок неповнолітні-
ми має тенденцію до зниження. Втім це не повинно вводити в оману, оскі-
льки цьому виду злочинності притаманний високий рівень латентності. 
Визначені показник та тенденції у подальшому можливо застосовувати для 
розробки заходів із запобігання злочинності неповнолітніх, зокрема спря-
мовані на підвищення рівня культури, освіти неповнолітніх, спрямування 
їх дозвілля у суспільно-корисному (принаймні, прийнятного) напрямку, 
обмеження негативного впливу ЗМІ. 
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ПРОБЛЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ 

Злочинність неповнолітніх останніми десятиліттями досліджується 
багатьма науковцями, оскільки це явище набуло широкої розповсюджено-
сті не тільки в Україні але і в інших державах. Зазначена тема є актуаль-
ною, адже постійно йде дискусія стосовно ролі поліції та соціальних служб 
держави у запобіганні злочинності неповнолітніх, щодо доцільності ство-
рення системи ювенальної юстиції, орієнтованої не стільки на застосуван-
ня репресивних заходів відносно неповнолітніх, скільки на надання соціа-
льної підтримки і допомоги молодим особам, які мають проблеми із зайня-
тістю та вільним часом, наркотиками, порушують закон. 

Щодо нашої держави слід зазначити, що за останні 2 роки згідно з ві-
домостей Генеральної прокуратури кількість злочинів вчинених неповно-
літніми не зростає, але це не говорить про те, що не слід приділяти увагу 
цьому явищу. Так, у січні 2016 року кількість осіб, відносно яких вироки 
набрали законної сили становить 3682 особи, з яких неповнолітніми є 216; 
в січні 2017 року загальна кількість осіб відносно яких вироки набрали 
законної сили становить 3138, з яких неповнолітніми є 138 осіб [1]. У по-
рівнянні до загальної кількості, такі показники не є критичними. Але слід 
мати на увазі, що латентність даних діянь доволі висока, тому дійсну кар-
тину складно уявити.  

Соціальні служби держави мають надавати допомогу неповнолітнім, 
котрі мають відхилення у поведінці чи порушували норми права, скерова-
ну на їх інтеграцію у суспільне життя. Окрім цього, ці служби мають діяти 
злагоджено, скоординовано, головну увагу приділяти превентивним захо-
дам щодо попередження злочинів та запобігати негативним явищам у мо-
лодіжному середовищі (алкоголізму, наркоманії, токсикоманії тощо). 

В формуванні мотивів злочину відіграють роль багато аспектів, але 
аналізуючи мотиви правопорушень, В.Д. Менделевіч пропонує виділяти 
п'ять типів відхилень у поведінці, що не відповідають соціальній нормі [7, 
с.145]: 

1) делінквентне – відносно низька суспільна небезпека, не плановане, 
спонтанне, часто невмотивоване і неусвідомлене (10% випадків);  
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2) адиктивне – в основі лежить залежність від токсичних або нарко-
тичних речовин (43% випадків);  

3) патохарактерологічне – зумовлено перш за все особливостями осо-
бистості, характерне для психопатичних і дисоціальних типів (30% випад-
ків);  

4) психопатологічне – зумовлено перебігом психічного розладу, орга-
нічно пов'язане з клінічними проявами останнього (15% випадків);  

5) прояв гіперздібностей (таланту, геніальності) – ігнорування реаль-
ності, значущості навколишнього світу (2% випадків). 

Слід зазначити, що найбільша кількість правопорушень скоюється 
неповнолітніми, які мають розлади особистості та поведінки, а також під-
літками з інтелектуальними дефектами, що, як правило, скоюють злочини 
примусово або під впливом оточуючих. Більшість правопорушень, заподі-
яних підлітками, характеризується спонтанністю, крайньою агресивністю, 
подеколи – жорстокістю, спрямованістю проти найближчого оточення [4,c. 
121]. 

С.В. Якимова зазначає, що за експертними оцінками, рівень злочин-
ності неповнолітніх у 3–4 рази перевищує офіційно зареєстрований 
[5,c.293]. Наприклад, у випадках скоєння крадіжки у родичів, сім’ї або 
друзів, нанесення легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень мо-
лодшим дітям або одноліткам з метою заволодіння їхнім майном або з ін-
ших мотивів, більшість дорослих обмежуються зауваженням, викликом 
батьків до школи або повчальною бесідою, але ж ніяк не повідомленням до 
органів поліції. Звісно, менш латентними є тяжкі та особливо тяжкі злочи-
ни, які вчиняються неповнолітніми. Вони складають майже 44% у струк-
турі злочинності неповнолітніх [1]. 

У світовій практиці набули розвитку дві тенденції в кримінальній по-
літиці при вирішенні питань ресоціалізації неповнолітніх. Якщо в США, 
Великобританії і Франції у 80-х роках спостерігається тенденція заміни 
заходів виховно-виправного характеру на каральні, то в Японії зберігаєть-
ся спрямованість на максимальне обмеження застосування до неповноліт-
ніх заходів, пов'язаних із ізоляцією від суспільства. Так, в Японії близько 
90 % рішень, винесених сімейними судами (без урахування рішень про 
автотранспортні злочини), це: не відкривати судового слухання або не за-
стосовувати виховно-виправних заходів. 

Щодо України, слід зазначити, що, на думку О.Ю. Шостко заходи за-
побігання злочинності неповнолітніх слід розділяти на загально-соціальні 
та спеціально-кримінологічні. 

Загально-соціальним запобіганням є програми націлені на зменшення 
протиріч і стабілізацію соціально-економічних, політичних, морально-
психологічних, правових відносин у державі і суспільстві. Прикладом цих 
заходів є реформування освітніх закладів, належне фінансове забезпечення 
праці вчителів і вихователів та ін.  
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Спеціально-кримінологічним запобіганням є дії, спрямовані на змен-
шення негативного впливу криміногенних чинників, а також заходи, ске-
ровані на конкретних осіб з девіантною або злочинною поведінкою з ме-
тою недопущення виникнення антисуспільної мотивації. Наприклад, роз-
робка інформаційно-методичних матеріалів з питань запобігання дитячій 
бездоглядності, бродяжництву та жебрацтву, вживанню спиртних напоїв 
та ін. [6,c.376].  

Окремої уваги заслуговує індивідуальне запобігання злочинів у міс-
цях виконання покарань, що вчиняються неповнолітніми. М. Ю. Валуйсь-
ка визначає, що індивідуальне запобігання – це діяльність адміністрації 
установ виконання покарань, спрямована на виявлення засуджених, від 
яких можна чекати на вчинення злочинів, і застосування до них відповід-
них заходів запобіжного впливу. Окремої уваги заслуговує запобігання 
зазначених злочинів. Запобігання рецидиву злочинів при виконанні пока-
рань, не пов’язаних з позбавленням волі, передбачає: створення обстанов-
ки, яка виключала б можливість вчинення нового злочину, порушення 
трудової дисципліни і правил поведінки, проживання та реєстрації; профі-
лактичний облік криміногенних осіб; надання допомоги засудженим тощо 
[3,c.76]. 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що реалізація зазна-
чених заходів не обіцяє стовідсоткову ефективність зниження злочинності 
неповнолітніх. Окрім цього, запровадження цих програм вимагає перш за 
все часу та чималих грошових коштів. На сьогоднішній день, фахівці пов-
ною мірою усвідомлюють, що немає і не може бути гарантії остаточного 
викорінення  злочинності неповнолітніх та інших форм девіантності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЧИН ТА УМОВ ЗЛОЧИННОСТІ  
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Злочинність у місцях позбавлення волі також має назву «карна» зло-
чинність, адже вона має місце саме під час відбування покарання, деякі 
науковці також вживають назву «пенітенціарна» злочинність, до якої від-
носять сукупність злочинів, що вчиняються в місцях позбавлення волі.  

Варто зазначити те, що злочинність у місцях позбавлення волі є при-
кладом найбільш небезпечних відхилень від соціальних норм з боку засу-
джених. Також варто зазначити, що злочини у місцях позбавлення волі є 
спеціальним різновидом кримінального рецидиву. Головною ознакою зло-
чинів, що вчиняють засуджені під час відбування покарання є їх надзви-
чайна суспільна небезпека, тобто дії (або бездіяльність) осіб, передбачені 
кримінальним законом України, створюють загрозу або вчиняють реальну 
шкоду об’єкту кримінально-правової охорони [1, c. 64].  

Як і злочинність взагалі, злочинність у кримінально-виконавчих уста-
новах не є однорідною за складом. Вона має власну структуру, динаміку, 
зазнає кількісних коливань і якісних змін, що детерміновані як загально-
соціальними процесами й характером загальної злочинності (зовнішніми 
чинниками), так і специфічними умовами відбуття покарання у виді позба-
влення волі в конкретних закладах та установах (обставинами, що діють 
зсередини) [2, c. 137].  

Стосовно осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, слід 
зазначити, що первинний прояв їх суспільної небезпеки можна пояснити 
загальнозначущими детермінантами злочинності, як-то:  

– криміногенним впливом дисгармонійності структури родини (відсу-
тність одного з батьків, виховання майбутнього злочинця особами, які чи-
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нять негативний вплив на дитину, формуючи у неї схильність до проти-
правних вчинків);  

– вадами соціального інституту освіти;  
– неналежними умовами місця роботи, коли керівники не дотриму-

ються вимог законодавства, створюють нездорову атмосферу в трудовому 
колективі, вживаючи невиправдано жорсткі заходи до працівників, або ж, 
навпаки, не реагуючи на порушення дисципліни, аморальні і злочинні про-
яви тощо;  

– криміногенністю мікросередовища – сусідів, знайомих, друзів, схи-
льних до пияцтва, наркоманії, інших поведінкових патологій аж до втяг-
нення в кримінально карані діяння;  

– негараздами макросередовища: проблемами на рівні держави, кри-
зовими проявами, що тягнуть за собою суспільну нестабільність, безробіт-
тя, знецінювання головних моральних цінностей, відмову від культурних 
традицій, неефективну кримінальну політику, відсутність захищеності ма-
теринства й дитинства тощо;  

–  криміногенними детермінантами мегасередовища, які не мають ко-
рдонів на світовому просторі: транснаціональною злочинністю, можливіс-
тю перейняття зарубіжного кримінального досвіду через засоби масової 
інформації тощо.  

Зазначені детермінанти можуть виступати як причинами, так і умова-
ми виникнення, існування й відтворення злочинності [2, c. 138].  

Злочини у місцях позбавлення волі вчиняються зазвичай навмисне, їх 
мотивами часто є прагнення завоювати авторитет, лідерство серед засу-
джених, бажання ухилитися від виконання покарання, негативне ставлення 
до праці та навчання. У значної кількості пенітенціарних злочинців спо-
стерігаються істерії, психози, психічні аномалії; більшість із них має неви-
сокий освітній рівень, їм характерна емоційна нестійкість, залежність від 
інших ув’язнених. 

У загальному вигляді заходи, покликані попередити виникнення, іс-
нування і самовідтворення злочинності, пов'язаної з особами, яким приз-
начено покарання у вигляді позбавлення волі, містяться в Кримінально-
виконавчому кодексі України. Зокрема, визначаються такі основні заходи 
впливу на засуджених, як встановлений порядок виконання та відбування 
покарання (Режим), суспільно корисна працю, соціально-виховна робота, 
загальноосвітній і професійно-технічне навчання, громадський вплив, за 
допомогою яких здійснюється їх виправлення і ресоціалізація. Поняття 
«виправлення засудженого» тлумачиться як процес позитивних змін, які 
що відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до 
самокерованому правослухняної поведінки. Термін «Ресоціалізація» розу-
міється як свідоме відновлення засудженого в статусі повноправного члена 
суспільства, повернення його до самостійного загальноприйнятого соціа-
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льно-нормативного життя в соціумі. Важливим є вказівка на те, що заходи 
впливу застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості засу-
дженого, характеру і ступеня суспільної небезпеки, мотивів вчиненого 
злочину і поведінки під час відбування покарання[3,c.159-160]. 

Зловживання й перевищення службових повноважень з боку праців-
ників установ по виконанню покарання, злочинні прояви у вигляді халат-
ності, хабарництва, інших правопорушень, що викликають справедливе 
обурення у засуджених, також є одним з найнебезпечніших криміногенних 
чинників [2, c. 140].  

Також у місцях позбавлення доволі часто набуває поширення профе-
сійна злочинність, утворюються касти засуджених, як зазначає Е.М. Плу-
тицька існують такі касти:  

а) злодії в законі – це особи, що отримали таку назву на спеціальному 
злодійському зібранні, як правило, неодноразово судимі та які глибоко 
засвоїли кримінальну субкультуру.  

б) авторитети – це професійні злочинці, що займають певне станови-
ще у кримінальному середовищі, які користуються в силу різних причин і 
обставин визнаним авторитетом.  

в) «ділки», «цеховики». До них належать особи, які вчиняють злочини 
у сфері економіки та господарювання. У числі «ділків» – спекулянти, по-
садові злочинці, розкрадачі, валютники, «цеховики» – особи, які займа-
ються приватнопідприємницькою протиправною діяльністю, створювали 
цехи з випуску нелегальної продукції.  

г) «катали» – професійні злочинці, що займаються азартними іграми. 
Цей різновид злочинців виник на основі злочинної діяльності та субкуль-
тури шулерів.  

д) «шестірки» – категорія злочинців, що стоїть на нижчому щаблі іє-
рархії та займає як рядове становище. Злочинна діяльність «шестірок» 
пов’язана з безпосереднім вчиненням злочинів, виконанням доручень лі-
дерів кримінального середовища. 

 е) «мужики» та «пацани» (молодь переведена з виховних колоній) – 
це засуджені особи, які займають відокремлене становище по відношенню 
до інших неформальних об’єднань засуджених. За своїм складом і стано-
вищем вони неоднорідні.  

є) «скривджені» або «опущені» – це засуджені, які відкинуті усіма 
іншими. Дана категорія формується в процесі протиріч, що виникають між 
засудженими в СІЗО, УВП з числа осіб, підданих насильницькому гомосе-
ксуалізму, засуджених за пасивний гомосексуалізм, розпусні дії відносно 
малолітніх дітей, зґвалтування неповнолітніх.  

Те ж саме відзначається в поведінці професійних злочинців, які зна-
ходяться в умовах свободи [4, c.155-156].  
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Також слід зазначити, що окрему проблематику становить велике 
психологічне й фізичне навантаження на співробітників виправних коло-
ній. Серйозною перешкодою у вирішенні питання запобігання злочинності 
в місцях відбування покарань є фінансові й матеріально-технічні пробле-
ми. У той же час поглиблення знань у царині детермінації злочинності у 
кримінально-виконавчих установах сприятиме можливості розв’язання 
наявних проблем найбільш оптимальним способом і за найменших витрат 
[2, c.141]. 

Таким чином питання злочинності у місцях позбавлення волі є актуа-
льними у нас час. Лише завдяки чіткому функціонуванню персоналу орга-
нів виконання покарань можливо знизити кількість злочинів в місцях поз-
бавлення волі. Окрім цього, слід удосконалювати нормативно-правову 
базу, яка регулює діяльність системи виконання покарань в Україні. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:  
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Останніми роками зростає кількість тих людей, які звертаються до 
органів виконавчої влади за наданням адміністративних послуг. Удоскона-
лення системи державного управління вимагає підвищення ефективності 
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діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самов-
рядування, у тому числі шляхом якісного надання адміністративних пос-
луг. 

Загалом надання адміністративних послуг регулюється Законом Укра-
їни «Про адміністративні послуги», основними аспектами якого є: утво-
рення центрів надання адміністративних послуг виконавчою владою насе-
ленню з метою доступних та зручних умов спілкування громадян із вла-
дою; можливість подання документів та надання адміністративних послуг 
в електронній формі; чітке визначення вимог до документів, які потрібні 
для отримання адміністративних послуг; закон чітко встановлює перелік 
надання адміністративних послуг, вимог якості  їх надання; з’явилося таке 
поняття, як «адміністративний збір» як єдина плата за отримання адмініст-
ративної послуги; безоплатні та платні послуги; перелік підстав щодо від-
мови у наданні адміністративної послуги; Законом заборонено надання 
платних послуг (консультування населення, ксерокопіювання, сканування 
документів тощо), крім адміністративних. 

Існування значної кількості реципієнтів є підґрунтям для проведення 
моніторингу оцінки якості надання адміністративних послуг, проведення 
якого має за мету покращити систему надання адміністративних послуг.  

Позитивними моментами при наданні адміністративних послуг, на 
думку опитуваних є: швидкий розгляд справи; коректність поведінки по-
садових осіб, що надають послуги; чітке пояснення щодо обставин справи 
та документів, які потрібні.  

Незадоволеними існуючою системою надання послуг переважно осо-
би,  які не отримали вирішення свого питання. Серед найбільш розповсю-
джених підстав негативного результату є: нестача необхідних документів; 
належність питання з яким особа звернула до органу надання адміністра-
тивних послуг до компетенції інших органів. Слід зазначити, що, при нега-
тивному вирішенні питання, незадоволена особа не розуміє чи не бажає 
розсудливо поставитися до підстав негативної відповіді та покладає про-
вину на орган надання адміністративних послуг.  

Наразі, одним з найважливіших завдань у сфері поліпшення якості 
надання адміністративних послуг є впровадження стандартів оцінювання 
якості та створення системи управління якістю (далі – СУЯ) надання адмі-
ністративних послуг. 

Нормативним впровадження СУЯ є Програма запровадження системи 
управління якістю в органах виконавчої влади, затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614. Положення Про-
грами розроблені з урахуванням міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

Метою існування СУЯ є забезпечення високої якості продукції, про-
цесів, робіт і послуг.  

Необхідність розроблення Програми обумовлена: відсутністю єдиних 
для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур діяльності; недо-
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статньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задово-
лення потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг; низкою якістю 
значною кількістю послуг, що надаються органами виконавчої влади; пот-
ребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції 
серед посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави [1]. 

Аналіз практики надання адміністративних послуг  в Україні дозволяє 
виокремити низку недоліків системи, зокрема: адміністративні органи пе-
рекладають на громадян збирання усіх потрібних довідок, для надання тої 
чи іншої послуги; завеликі розміри та необґрунтоване справляння плати за 
надання окремих видів послуг; регулювання процедурних питання надан-
ня адміністративних послуг неналежним законодавством; великі черги, які 
викликають незручності у всього населення, а зокрема у людей похилого 
віку; не всі одержувачі послуг добре люди розуміють порядок надання 
таких послуг.  

Дослідник О. Бабінова зазначила, що оцінка якості надання адмініст-
ративних послуг може здійснюватися з точки зору держави (внутрішня 
оцінка органу) та з точки зору споживачів (зовнішня оцінка) [2]. 

А. Кірмач і В. Тимощук акцентують свою увагу на тому, що оцінка 
якості надання адміністративних послуг повинна здійснюватися на основі 
критеріїв, щоб мати змогу оцінювати та стандартизувати процеси надання 
цих послуг [3]. 

За допомогою методів оцінювання, які використовуються при управ-
ління якістю можна здійснювати оцінку результативності надання адмініс-
тративних послуг населенню. Метод управління за цілями є найпоширені-
шим – він полягає в оцінці досягнутих цілей державними службовцями та 
державними органами Політики органу у сфері якості надання цих послуг. 
На основі здійсненого аналізу формуються нові цілі та удосконалюється 
діяльність цього методу, який передбачає системний аналіз та контроль 
кількісних та якісних показників реалізації Політики органу у сфері якості 
відповідно. 

Європейські стандарти якості надання адміністративних послуг ство-
рюють комплекс норм і принципів впровадження та формування вимог до 
службовців, які надають послуги. Дотримання визнаних світом стандартів 
якості адміністративних послуг дозволяє налагодити прозору та зрозумілу 
систему взаємодії держави з громадянами, виконавчої влади з населенням. 
Безумовно є необхідним регулярне здійснення оцінювання якості такої 
взаємодії у тому числі шляхом оцінювання якості надання адміністратив-
них послуг. Нажаль, оцінювання споживачам надання адміністративних 
послуг в Україні не має систематичного та глибокого характеру, через не-
стачу  кваліфікованих фахівців, недосконалий механізм здійснення оцінки 
якості послуг.  

Сучасним інструментом здійснення аналізу якості надання адмініст-
ративних послуг є інформаційно-комунікаційні технології, які виконують 
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подвійну роль: дозволяють забезпечити ефективність та якість в наданні 
адміністративних послуг населенню та отримати зворотній зв'язок з клієн-
том, шляхом безпосереднього індивідуального оцінювання наданої послу-
ги [4]. Наразі існує Єдиний державний портал, що забезпечує надання ад-
міністративних послуг та відбувається подальша розбудова мережі центрів 
надання адміністративних послуг.  Наприклад, З метою забезпечення ком-
фортних умов для надання адміністративних послуг в Україні функціонує 
778 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). За 2018 рік запра-
цювало 47 нових Центрів та територіальних підрозділів [5].  

Підсумовуючи, зазначимо, що правове регулювання надання адмініс-
тративних послуг містить низку норм-декларацій, які не знаходять свого 
подальшого законодавчого розвитку та практичного втілення; є потреба у 
делегування більшого обсягу повноважень органам  місцевого самовряду-
вання щодо надання найпопулярніших адміністративних послуг; необхід-
ним є впорядкування системи оплати за адміністративні послуги; удоско-
налення механізмів отримання послуги on-lain (збільшення кількості таких 
послуг призводить до зменшення корупційної складової, не створює жи-
вих черг тощо).  

Проаналізувавши різні підходи щодо оцінювання якості надання ад-
міністративних послуг, можемо виділити наступні види оцінювання: оцін-
ка надавачами послуг (внутрішня оцінка), оцінка споживачами послуг (зо-
внішня оцінка), оцінювання зовнішніми суб’єктами (змішана оцінка). 
Комплексне оцінювання якості надання адміністративних послуг є перед-
умовою  підвищення  прозорості  і відкритості  діяльності органів влади; 
засобом зворотного зв’язку між населенням та владою; засобом зміцнення 
довіри до влади та підвищення правової обізнаності населення; підвищен-
ня кваліфікації надавачів адміністративних послуг.  
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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ДОКАЗУВАННІ 

З розвитком науково-технічного прогресу виникають нові способи 
вчинення злочинів, розкриття і розслідування яких неможливе без викори-
стання спеціальних знань, набутих в результаті цілеспрямованої професій-
ної підготовки та досвіду роботи. У зв’язку з цим, важко уявити процес 
доказування у кримінальних справах без призначення і проведення експе-
ртиз. Разом з тим, на практиці доволі часто виникають ситуації, які ніве-
люють цінність висновку експерта у доказуванні. До подібних ситуацій 
можна віднести необізнаність слідчих та суддів в питаннях оцінки та пере-
вірки висновку експерта, що має наслідком віднесення до доказів висновку 
експерта, який не відповідає критеріям доказу, встановлених КПК Украї-
ни; або ж виключення висновку експерта зі складу доказів без наведення 
належного обґрунтування.  

Окремі питання використання висновків експерта в межах криміналь-
ного процесу набули розвитку у працях таких науковців, як О.О. Волобує-
ва, В.І. Гончаренко, Д.В. Давидова, Н.І. Клименко, В.Т. Маляренко, Н.А. 
Панько, Н.З. Рогатинська, та інших науковців. Разом з тим, перманентне 
оновлення нормативно-правового поля потребує актуалізації досліджень з 
приводу використання висновку експерта в доказуванні. 

Мета дослідження полягає у визначенні ролі та можливості застосу-
вання висновку експерта у доказуванні в кримінальному процесі. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  
Ч. 2 ст. 84 КПК України передбачає висновок експерта у якості про-

цесуального джерела доказів у справі [1].  Процес експертного досліджен-
ня становить собою пізнання фактів і обставин, які, в свою чергу, для слід-
чого і суду також є об'єктами пізнавальної діяльності. Як зазначає А.В. 
Кудрявцева, «здійснюваний експертом процес пізнання і логічного дове-
дення в процесі експертного дослідження з точки зору використовуваної 
аргументації, інтелектуальної діяльності, психологічних процесів не відрі-
зняється від процесу пошуку істини в інших областях встановлення істини, 
в тому числі від діяльності слідчого і судді з пошуку, перевірки та оцінки 
доказів (в кримінально-процесуальному значенні). Особливість пізнаваль-
ного процесу експертного дослідження полягає в передумовах формування 
внутрішнього переконання експерта, в наявності спеціальних знань і на їх 
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основі в професійній оцінці властивостей і ознак об'єкта експертного дос-
лідження, у відносній свободі експерта у виборі пізнавальних прийомів 
дослідження» [4, с. 236 ]. І в цьому сенсі слід визнати, що висновок експе-
рта - це один з найбільш важливих доказів в доказуванні. 

В теорії кримінального процесу науковці справедливо відзначають 
специфічність висновку експерта, що відрізняє його від інших видів дока-
зів. Зокрема, до таких специфічних особливостей відносять те, що, по-
перше, висновок експерта будується на основі використання спеціальних 
знань. По-друге, висновок експерта носить характер висновків, а не інфо-
рмаційного знання. Ще однією особливістю висновку експерта є те, що він 
формується не особою, що веде провадження у кримінальній справі, а екс-
пертом на основі його спеціальних знань, якими інші учасники криміналь-
ного процесу не володіють. У зв'язку з цим, на думку деяких науковців, 
зокрема Т.П. Ішмаєва, висновок експерта, як доказ, отриманий в результаті 
більш розвинених правовідносин, має пріоритет по відношенню до інших 
форм використання спеціальних знань [3, с. 29]. 

Підставою появи в справі висновку експерта є положення ст. 93 КПК 
України, ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. 
[1, 2]. 

Закріплення статусу доказів експертного висновку обумовлює засто-
сування загальних вимог, які пред’являють до доказів кримінально-
процесуальним законодавством. Тому оцінка висновку експерта з точки 
зору його допустимості та належності повинна проводитися з урахуванням 
всіх інших доказів і конкретних обставин справи. 

Висновок експерта підлягає ретельній і всебічній перевірці та оцінці 
на загальних підставах. Разом з тим, слід визнати, що при оцінці висновку 
експерта потрібне застосування специфічного підходу, оскільки даний до-
каз ґрунтується на використанні спеціальних знань, якими не завжди може 
володіти суб’єкт оцінки. Перевірка висновку експерта передбачає прове-
дення певних дій, спрямованих на відшукання нової інформації щодо фак-
тичних даних, встановлених в процесі експертного дослідження. Метою 
такої перевірки є встановлення відповідності отриманих експертом даних, 
проміжних і кінцевих висновків іншим доказам у справі, і здійснюється 
після оцінки висновку експерта в разі виникнення сумнівів у його доброя-
кісності. Перевірка передбачає проведення конкретних практичних (про-
цесуальних, організаційних, оперативно-розшукових) дій або заходів, 
спрямованих на визначення достовірності висновку, відшукання нових 
доказів (інформації) про ті ж самі обставини. Після їх встановлення вони 
знову співвідносяться з висновком експерта.  

У науковій літературі одним зі спірних є питання залучення спеціалі-
ста до перевірки висновку експерта. Деякі науковці та практики категори-
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чно заперечують таку необхідність, обґрунтовуючи свою думку тим, що 
відповідно до ст. 71 КПК України, такого права у спеціаліста немає, до 
того ж оцінка висновку експерта, як і будь-якого іншого доказу у криміна-
льній справі є прерогативою тільки суб'єктів доказування. В цьому випад-
ку відбудеться дублювання діяльності експерта; незрозуміло, чим буде 
відрізнятися цей спеціаліст від експерта, який виконав дослідження, чому 
його оцінці суд повинен буде довіряти, а висновкам експерта - ні, з числа 
якої категорії спеціалістів він буде обиратися і т.д. На нашу думку, побою-
вання з приводу підміни ролі суб'єктів доказування і спеціаліста у встано-
вленні достовірності висновку експерта є зайвими. По-перше, необхідність 
в участі спеціаліста вирішує безпосередньо сама особа, в провадженні якої 
перебуває кримінальна справа. По-друге, участь спеціаліста при допиті 
експерта не означає, що спеціаліст має право визначити достовірність або 
недостовірність висновку експерта, він лише, виходячи з тих спеціальних 
знань, якими володіє, може сформулювати питання експерту, відповіді на 
які допоможуть суб'єкту доказування правильно оцінити висновок експер-
та, в першу чергу наукову частину висновку, а також методики, що були 
застосовані та використану літературу, відповідність ходу дослідження 
вимогам методики, тощо. 

Допит експерта виступає в якості одного з ефективних способів пере-
вірки достовірності його висновку (ст. 95 КПК України) [1]. При цьому, 
варто звернути увагу на те, що виходячи з аналізу положень ч. 7 ст. 101 
КПК України, сторони кримінального провадження можуть подавати кло-
потання про допит експерта лише в суді, а не на стадії досудового розслі-
дування справи, що в певній мірі обмежує правоможності сторін криміна-
льного провадження. 

Однією з найважливіших проблем, що виникають на практиці, є пра-
вильне визначення предмета допиту експерта, відмежування даного пред-
мета від предмета додаткової експертизи [5, с. 729]. 

 Для забезпечення обґрунтованості клопотань учасників кримінально-
го процесу про виклик експерта на допит необхідно передбачити в КПК 
України реальну, а не декларативну можливість ознайомлення їх з виснов-
ком експерта, оскільки в даний час законодавець не визначає термін, про-
тягом якого необхідно знайомити учасників кримінального процесу з ви-
сновком експерта на досудовому розслідуванні. Відсутність цієї норми в 
ряді випадків фактично позбавляє можливості усвідомити зміст самого 
висновку, обґрунтовано заявити клопотання про виклик експерта на допит, 
особливо це стосується складних, комісійних або комплексних дослі-
джень. 

Слід відзначити, що на практиці сторони та їх представники стика-
ються з проблемою, пов'язаною з практичною неможливістю ознайомлен-
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ня з методичними матеріалами, які використовуються в експертній прак-
тиці. В умовах змагального процесу відомості про судово-експертні мето-
дики має право запитувати не тільки слідчий або суд, але і сторони і їх 
представники. Використання даних матеріалів може в подальшому зіграти 
вирішальну роль в ході судового розгляду. 

Використання висновку експерта в доказуванні виходить за межі без-
посереднього проведення експертизи. Встановлена експертом інформація 
використовується для встановлення обставин, які входять до предмету 
доказування, в організаційних, тактичних цілях.  

Слід відзначити, що тактичні прийоми використання висновку експе-
рта в доказуванні можуть використовуватись суб’єктом доказування, як 
самостійно, так і у взаємозв’язку з іншими тактичними операціями. 

Висновки. Таким чином, висновок експерта посідає важливе місце в 
системі доказів. Висновок експерта становить собою представлений в пи-
сьмовій формі результат вчинених відповідним фахівцем аналітичних та 
практичних досліджень з питань, поставлених перед експертом сторонами. 
Висновок експерта підлягає обов’язковій перевірці та оцінці на предмет 
обґрунтованості, відповідності критеріям належності та допустимості. 
Особливої ефективності в доказуванні висновок експерта набуває у випад-
ку застосування суб’єктом доказування тактичних прийомів використання 
висновку експерта, як окремо, так і взаємозв’язку з іншими тактичними 
прийомами, у тому числі в момент проведення слідчих дій. 
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Проблема справедливості виникла з виникненням рефлексії людини 
про своє соціальне та особистісне буття. Спори про справедливість не 
вщухають і понині. Чи справедливі боги, Бог, суспільство по відношенню 
до людини? Що таке справедливість, чи існує вона об'єктивно або лише у 
суб'єктивній свідомості людини, і чи можливо її здійснення в реальному 
бутті? 

Філософське осмислення справедливості намічається вже в ранній 
період давньогрецької філософії у вченні Геракліта про Логос, як всеосяж-
ний Космічний Закон, що зумовлює розвиток всього сущого. Логос Божес-
твенний, тому закони Логосу істинні і справедливі, хоча осягнути це здат-
ний лише мудрець, який досяг глибинного проникнення у Логос. Аналогі-
чно мислять про це пізніше давньогрецькі і давньоримські стоїки, вже 
конкретно кажучи не просто про Закон Логосу, але про Космічний Розум 
як втілення Космічної Справедливості. І те, що звичайній людині здається 
злом і несправедливістю в її житті, в дійсності є проявом Вищої Космічної 
Справедливості Світового Розуму. Усвідомлення цього, на думку стоїків, 
веде до спокійного, незворушного стану душі – апатії. 

Поряд з концепцією Космічної Справедливості у Стародавній Греції 
існувала концепція соціальної справедливості, що була скрупульозно роз-
роблена Платоном в його роботі «Держава» [1]. Управляти державою, –  
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стверджує Платон, –  повинні філософи, бо це наймудріші люди суспільст-
ва, і кому, як не їм, доручати людям рішення державних проблем. Тільки 
філософи здатні мудро керувати і створити справедливу державу. Який же 
головний критерій соціальної справедливості за Платоном? Кожному своє. 

Платон розділяє суспільство на три стани: правителі – філософи, вої-
ни –  хранителі держави і хлібороби – служителі держави. Нижчу ступінь 
соціальної ієрархії займали безправні раби –  «підсобний інструмент» для 
всіх станів. Далі постулюється необхідність жорсткого закріплення за ко-
жним станом його прав і обов'язків і неухильне їх виконання. При цьому 
Платон висловлює глибоку думку про приречення Богом людської долі. 
Бог дає кожній людині дар, який необхідно розвивати, щоб виконати ту 
місію на Землі, яка дана кожному. Саме в цьому полягає мудрий промисел 
світобудови, вища Божественна Справедливість. І якщо навіть людина на-
родилася в стані воїнів, але зі здібностями філософа-мудреця, –  говорить 
Платон, –  її треба перевести до стану філософів і навпаки, дитя філософа 
зі здібностями хлібороба має жити в стані хліборобів. Тобто, богам видні-
ше хто, де і чим повинен займатися і ідеальна держава у тому і полягає, що 
сприяє розвитку в людині того дару, який дав їй Бог. 

Але, по суті, модель ідеальної(?) держави Платона залишилася на па-
пері, і філософи не прийшли до управління державою донині. Крім того, з 
одного боку, в державі Платона правителі –  філософи-мудреці, а з іншого 
–  чи мудро і справедливо пригнічення рабів? І чи не веде до культу особи-
стості претензія правителів-філософів на володіння Істиною в останній 
інстанції? 

Розуміння справедливості і боротьба за неї передбачає уявлення про 
суть даного поняття. Якщо виходити з того, що вихідним для поняття 
справедливості є латинське слово justitia –  правосуддя, то тоді акцент, бе-
зумовно, слід робити на правий, тобто справедливий суд. 

Але існує й інше латинське слово для позначення справедливості –  
aequitas –  співмірність, гармонія, доброзичливість, гуманність. І цікаво, 
що римське право, яке є фундаментом всієї цивілізованої юриспруденції, 
спиралося у своїх законах саме на таке розуміння справедливості, вісхідне 
ще до Піфагору, як справедливості в ім’я гармонії і пропорції. Тобто, рим-
ляни поділяли думку стародавніх греків про об'єктивне існування справед-
ливості як прояви Космічного Логосу. 

Побічно це підтверджує і існуючий у римському праві синонім 
aequitas –  jus naturale (природне право), що має значення наддержавного, 
всесвітнього і ідеального права, властивого всім народам. Як говорив Ци-
церон: «Pro aequitate contra jus dicеre» («Висловитися за справедливість 
проти букви закону»). 
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Соціальний аспект проблеми справедливості отримав свій розвиток в 
шедеврі соціального аналізу методики управління державою, неперевер-
шеному в деяких питаннях і донині –  роботі італійського політичного ми-
слителя кінця XV –  початку XVI століття Н. Макіавеллі «Государ» [2]. 
Государ, за Макіавеллі, справедливий, але це особлива, «государева спра-
ведливість». Специфіка цього роду справедливості полягає у такій поведі-
нці государя по відношенню до своїх підданих, яка веде, з одного боку, до 
зміцнення могутності і престижу держави, а з іншого, –  до страху підда-
них перед государем. Бо піддані, що підкоряються зі страху надійніше за 
тих, хто підкоряються з любові, так як «государів люблять на власний роз-
суд, а бояться –  на розсуд государя». Мета виправдовує засоби –  провід-
ний принцип такого правління. І заради свого і державного блага государ 
може бути і лисицею, і левом, і підступним, і брехливим, і жорстоким, але 
головне –  сміливим і могутнім! 

Чи не ідеї Макіавеллі надихали Гітлера, Сталіна, Муссоліні та інших 
диктаторів? Чи не такий рід «справедливості» насаджується (часто вельми 
жорстко) у тоталітарних державах? Чи не цього роду справедливість поро-
джує війну всіх проти всіх, створюючи атмосферу взаємної ворожнечі, що 
дозволило Т. Гоббсу використовувати вислів давньоримського поета Пла-
вта «Homo homini lupus est» (лат. –  «людина людині вовк») як гасло су-
часного йому суспільства XVII століття [3], де людська справедливість, по 
суті, трансформувалася на «вовчу справедливість». І якщо ми з вами сьо-
годні вдивимося у сучасний світ, то чи не оскал цієї «вовчої справедливос-
ті» видно в діяльності багатьох людей? 

Один з найбільших дослідників проблеми справедливості ХХ ст. 
Дж. Ролз відзначав, що справедливість –  це предмет політики, а не філо-
софії, точніше, політичної філософії, а не метафізичної. Більш того, Ролз у 
своїй роботі «Теорія справедливості» [4] осмислював проблему справед-
ливості стосовно конкретного суспільства і конкретного часу –  лібераль-
но-демократичної Америки другої половини ХХ ст. Не входячи в нюанси 
теорії справедливості Дж. Ролзу, заснованої на поєднанні індивідуальної 
свободи і справедливого розподілу благ, розгляді справедливості як чесно-
сті, слід лише зазначити, що вона «працює» лише для країн, які мають 
схожу з американською не тільки економіку, а й ментальність. 

Однак навіть сам Ролз говорив про неможливість врахувати уявлення 
про чесність і справедливість всіх, і довіряв акт створення і втілення ідеї 
соціальної справедливості тим, хто здатний до творчої інтуїції для здійс-
нення вибору, перебору і пошуку оптимального варіанту договору-
контракту «загального консенсусу». Але чи не підміняє він тим самим де-
мократичний принцип справедливості догматичним, коли одна особа бере 
на себе право судити про уявленнях інших? На це звертає увагу Ю. Хабе-
рмас, та й сам Дж. Ролз, критикуючи утилітаризм, визнавав помилковість 
заміни «обраними» всього народу. 
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Таким чином, в соціальному ключі проблема справедливості залиша-
ється невирішеною. Питання про можливість її рішення веде до сфери ко-
смізму і релігії, до сфери віри в Вищу Справедливість Космічного Логосу 
або Бога. 
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ІННОВАЦІЇ В  БІБЛІОТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Складна соціально-політична ситуація, нестабільні економічні умови 
розвитку українського суспільства, його інформаційна глобалізація позна-
чаються на діяльності всіх соціально-комунікативних інститутів, вимага-
ють відповідного реагування на існуючі виклики. Не стоїть осторонь озна-
чених проблем і бібліотека, яка намагається трансформувати традиційні 
напрями своєї діяльності, приймати активну участь у процесах інформати-
зації та впроваджувати інноваційні технології.  

Сьогодні бібліотеки є головним інформаційним центром громади, ос-
новне завдання якої – формування сучасного інформаційного суспільства. 
В час змін, у якому переважають сучасні комунікаційні технології, книгоз-
бірні не можуть залишатися бездіяльними, тому вони активно впроваджу-
ють такі напрямки роботи, як програмно-проектна діяльність, фандрей-
зинг, PR – менеджмент, що сприяє позитивному іміджу і залученню додат-
кових спонсорських джерел фінансування та реалізації власних цільових 
програм. Книгозбірні беруть участь у грантових конкурсах, написанні ме-
га, мульті, моно-проектів, рекламують свою роботу за допомогою бібліо-
течних веб-сайтів і блогів, тобто знаходяться у постійному пошуку та по-
дальшому впровадженню нових форм і методів роботи, що сприяє форму-
ванню позитивного іміджу бібліотеки в громаді. 
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Про теоретичну значущість вказаної проблеми свідчать дискусії на 
сторінках фахових періодичних видань, де обговорюються змістовні та 
технологічні аспекти організації роботи сучасних бібліотек в епоху цифро-
вого середовища, що породжує світову проблему нечитання. Тому, наго-
лошують провідні фахівці, бібліотекам необхідно адаптуватися, комбіну-
вати (синтезувати) традиційні цінності та нові реалії – інновації, і це, є, 
мабуть, єдиним правильним шляхом [1]. 

Бібліотечна інновація, як своєрідна нестандартна ідея, методика, про-
ект, що виходить за межі традиційних форм та пропонує своїм користува-
чам унікальні послуги, використовує для їхнього виконання технології, як 
правило, нехарактерні для бібліотечної практики. Основними об’єктами 
інновацій є: послуги та продукція; бібліотечна технологія; організаційний 
розвиток бібліотеки; соціальна база змін.  

З початку дев’яностих років минулого століття вітчизняні бібліотеки 
активно впроваджують у свою роботу нові технології: автоматизують біб-
ліотечні процеси шляхом впровадження АІБС, створюють власні інформа-
ційні ресурси у вигляді електронного каталогу, електронних архівів публі-
кацій, повнотекстових баз даних рідкісних видань, надають користувачам 
доступ до світових інформаційних ресурсів, впроваджують мультимедійні 
технології. Вони організовують роботу з дистанційного обслуговування 
різних категорій користувачів, зокрема, відкривають віртуальні довідкові 
служби, віртуальні виставки, надають інформаційно-аналітичні послуги. 
Середовищем розповсюдження інновацій вважаються: мережа Інтернет, 
конкурси інноваційних рішень та проектів, творчі майстер-класи, програ-
ми з фахового навчання, системи додаткового навчання (тренінгові семі-
нари, онлайн-конференції, бібліобрифінги). 

Ефективній діяльності бібліотеки сприяє бібліотечний менеджмент. 
Нині, коли відчувається повільне оновлення існуючих практик роботи 
книгозбірень, а продуктивність праці не може задовольнити потреби сус-
пільства, доцільно впроваджувати у роботу бібліотек такі методи, як конт-
ролінг (нова концепція), бенчмаркінг (запозичення чужого досвіду), реін-
жиніринг (перепроектування діяльності), що допоможуть визначити стра-
тегію та тактику управління бібліотекою із застосування інноваційних те-
хнологій управління. Аналіз практики роботи бібліотек показує певні змі-
ни у структурі запитів користувачів бібліотечної інформації, насамперед, 
корпоративних. Більшість користувачів відчуває потребу не так в інфор-
маційній, як в аналітичній продукції, а саме створенні бібліотечних проду-
ктів у результаті синтезу інформації фондів, на аналізі масивів фондів ін-
формації мережі Інтернет.  

Сучасна вітчизняна дослідниця Н.П. Кравчук підкреслює, що «Одним 
із головних чинників впровадження інноваційної моделі інформаційно-
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бібліотечного обслуговування є зміна ролі та функцій бібліотекаря в ново-
му інформаційно-освітньому середовищі. Успішність інновацій в організа-
ції роботи бібліотеки залежить від персоналу, його фахового рівня та гото-
вності до змін…» [2]. Адже саме персонал має вирішувати одну з головних 
проблем, яка постає у відносинах українських книгозбірень з користува-
чами: надання останнім інформації у вигляді, зручному для використання, 
що потребує значних зусиль для переведення бібліотечного фонду на па-
перових носіях в електронну форму. Оцифрування інформаційних ресур-
сів, що на сьогодні є доволі складною проблемою, вимагає не тільки кош-
тів і часу, а й значних трудовитрат з боку фахівців бібліотек.  

Вплив сучасних технологій на розвиток книгозбірень обумовив необ-
хідність пошуку нових способів життєдіяльності, перегляд функцій, прис-
тосування до новітніх умов і як наслідок, демонстрацію значного іннова-
ційного потенціалу, що проявився у створенні мультимедійних бібліотеч-
них центрів, бібліотек – центрів правової інформації, бібліотек- культур-
них центрів, бібліотек як майданчиків місцевих громад [3]. Відомо, що 
основу будь-якої інновації складає професіоналізм. Якщо читачі у цілому 
доволі вдало здійснюють пошук інформації в Інтернеті, то бібліотекарі 
виконуються дуже важливу функцію консультанта у пошуку джерел як у 
бібліотечних фондах друкованих видань, так і в глобальній мережі. 

Таким чином, книгозбірні як соціокультурні установи, беруть участь 
у поширенні нової суспільно значущої інформації та знань, накопичених 
людством, через організацію загального доступу до них. Майбутнє бібліо-
тек, яке пов’язується з віртуальним простором онлайн-середовища, буде 
визначатися їх здатністю надання інформації у зручних для споживача 
форматах та діалогізацією комунікаційного процесу з користувачами біб-
ліотеки, що надалі буде потребувати впровадження нових інноваційних 
методів і форм роботи. 
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ТРАНСГУМАНІЗМ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

Ми живемо в час новітніх технологій, розробок, винаходів, котрі важ-
ко було уявити ще кілька років тому. Одночасно із розвитком технологій 
знаходять своє практичне застосування такі актуальні, нестандартні, фу-
туристичні погляди на світ, як наприклад, трансгуманізм. Метою нашої 
роботи є аналіз концепції трансгуманізму в аспекті сучасної антропології. 

Одним із засновників трансгуманістічного руху є англійський філо-
соф та футурист Макс Мор, який, власне, і дав визначення цьому поняттю 
ще тридцять років тому. Цей термін охоплює цілу школу, прихильники 
якої відмовляється приймати традиційні людські обмеження, такі як 
смерть, хвороба та інші біологічні недоліки. Зазвичай трансгуманісти ціка-
вляться футуристичними темами, у тому числі освоєнням космосу, заван-
таженням розуму у віртуальну мережу та кріозбереженням. Трансгуманіс-
ти також надзвичайно зацікавлені у таких темах, таких як нанотехнології, 
комп'ютерні науки та неврологія. Прихильники трансгуманізму засуджу-
ють стандартні парадигми, які нехтують cамореалізацією людини. 

Нині ж наукові дослідження для вдосконалення можливостей людини 
та радикального продовження життя підтримують корпорації Кремнієвої 
долини, зокрема Google і Facebook, Microsoft та Tesla. 

Рік тому Ілон Маск заснував нейротехнологічну компанію Neuralink. 
Ця компанія розробляє технологію «нейромережива», що дозволить під-
вищити функціональність мозку, а також протистояти штучному інтелек-
ту. Тим часом Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан повідомили 
про інвестування понад € 2,5 млрд у лікування хвороб, поєднуючи біоло-
гію з інформатикою. Співзасновник PayPal Пітер Тієл створив 
Фонд Breakout Labs для фінансування науковців та нових компаній, які 
працюють над досягненням безсмертя, й інвестував $3,5 млн у Фонд Ма-
фусаїла, заснований британським геронтологом Обрі де Греєм, який розг-
лядає старіння як інженерну проблему, яку потрібно вирішити на клітин-
ному рівні шляхом перепрограмування клітин. 

Іншою, безперечно важливою, постаттю школи трансгуманізму є ко-
лишній репортер National Geographic, спікер TED та підприємець Золтан 
Іштван. Він намагається надати трансгуманізму такої траєкторії, щоб через 
10-15 років кожен знав, що це означає, і людство позитивно сприймало 
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ідею трансгуманізму. Найбільшою офіційною організацією трансгуманіс-
тів є Humanity+, яка щоквартально випускає тематичний глянцевий жур-
нал, організовує конференції і наукові події та об’єднує близько 6000 ак-
тивістів з понад 100 країн світу. 

Звичайно, цей тип світогляду не мав би такого широкого масштабу, 
якби не ідеї трнсгуманістів, які дарують надію, сподівання, та мотивують 
не зупинятися на досягненому. Нині під гаслом трансгуманізму можна 
побачити доволі розрізнені рухи, групи, організації та конкретних осіб. 
Але всіх їх поєднує прагнення подолати людську природу для досягнення 
якісно нового стану, а також радикального продовження тривалості життя. 
Для цього розробляються різні варіанти «еволюції», основними з яких є 
штучний інтелект, кріоніка, регенеративна медицина, оцифрування свідо-
мості, генні модифікації, нанотехнології, робототехніка, біоніка тощо. 

Трансгуманісти стверджують, що ці технології протягом наступних 
десятиліть дозволять: 

- звільнити людство від інфекцій, ліквідувати спадкові захворювання; 
- створити штучні кінцівки або органи, які будуть цілком керовані 

мозком; 
-впровадити технологію кріозбереження з подальшим успішним роз-

мороженням; 
- переносити свідомість на комп’ютерні носії; 
- збільшити регенераційну здатність тіла людини для захисту від по-

шкоджень; 
- досягнути незначного старіння та повернути молодість тілу та моз-

ку. 
Некомерційна організація трансгуманіста Рендала Коена Carboncopies 

працює над створенням штучних нейронних тканин, здатних підтримувати 
індивідуальні функції і досвід розуму на інших носіях, крім біологічного 
мозку. Іншими словами, це перенесення людської свідомості в будь-яку 
іншу форму. Коен вважає, що розум — це програма, додаток, запущений 
на базі людського організму, і його можна «емулювати» на будь-яку іншу 
платформу. 

Заснована Максом Мором компанія Alcor, що спеціалізується на крі-
оніці, вже зберігає 150 кріоконсервованих клієнтів та має контракти з ти-
сячею інших людей, які з якихось причин вирішили затриматися на цьому 
світі з вірою у майбутні технології. 

Трансгуманізм є гарячою темою, яка активно обговорюється за кор-
доном, однак поки що не увійшла до буденних новин українців. Однак 
концепція направленої еволюції перестала бути фантастикою і поступово 
перетворюється в довколишню реальність. 
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Водночас у сучасному світі швидкими темпами поширюється ідея 
створення "надлюдини" майбутнього з  впровадженням передових техно-
логій, які б не тільки компенсували вади людини, але й зробили б її доско-
налішою, підвищили її розумові здібності, зробили сильнішою, невразли-
вою до будь яких хвороб чи навіть безсмертною [1]. 

Але чи замислювався хтось, якою ціною, а найголовніше, навіщо 
створювати таку людину.  

Френсіс Фукуяма не без підстав вважав що трансгуманізм є найнебе-
зпечнішою в світі ідеєю [2]. Ця ідея найбільш загрожує людству тому, що 
вона маскується під гаслом «розвитку та еволюції», хоча насправді являє 
собою жорстке втручання в природне існування людини, як частини нашої 
Землі. До кінця важко оцінити наслідки такого втручання. 

По-перше, людству прийдеться зіткнутися з проблемами нестачі ре-
сурсів та коштів на втілення цих дорогих проектів, бо навіть найбагатші 
країни сучасного світу не в силах зробити усіх своїх мешканців «надлюдь-
ми». Це, в свою чергу, може викликати нову потужну хвилю війн та лока-
льних конфліктів за цінні ресурси та нові технології, що відкине людство в 
розвитку на десятиліття [3]. Годі й казати про те, що більшість людей на 
Землі існує на середньому та низькому рівні життя. Поява недешевих опе-
рацій ще більше посилить класову нерівність, що може привести до жорс-
токої боротьби. Жага до збагачення зросте, як ніколи раніше. 

По-друге, ліки від усіх хвороб, зупинення процесу старіння, необме-
жене продовження людського життя, в перспективі безсмертя зупинить 
природний відбір, що приведе до перенаселення планети, ряду соціальних, 
економічних, екологічних та політичних проблем. Крім того поява «над-
людей» поряд із звичайними, наражатиме останніх на небезпеку, адже во-
ни будуть значно вразливішими. Це змусить держави створювати нове 
регулювання суспільних відносин, враховуючи надприродну силу «нових 
людей». Внаслідок цього з'являться несумісні з сучасними потребами пра-
вові системи.  

По-третє, і це найголовніше, створення з «надлюдей» біороботів, в 
подальшому, перенесення свого розуму до комп’ютерів, назавжди позба-
вить людину можливості бути свідомою, індивідуальною особою [3]. Ідея 
вдосконалення конкретної людини чи групи людей виокремить їх з соціу-
му, а людина, насамперед, соціальна істота. Це також може привести до 
суперечок та конфліктів з приводу міста в соціумі між «людьми майбут-
нього» та «минулого».  

Марні ілюзії про безсмертя та необмежені можливості, жага до вдос-
коналень, бажання бути кращим за інших, страх перед смертю, усе це буде 
призводити до нестабільності в суспільстві, втраті людьми розуму і вони 
почнуть вірити в апгрейди свого тіла без жодних наслідків.  
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Висновки. Транслюдина – досить ризикований експеримент, котрий 
може призвести до негативних наслідків у різних галузях земного життя. 
Водночас зараз важко у повноті уявити, які можуть бути наслідки такого 
експерименту над людством. Сучасному людству потрібно усіма способа-
ми зберегти ту людину, яка є зараз. Вдосконалювати медичні технології, 
вирішувати економічні та соціальні проблеми, а не тішити себе ідеями хи-
бної еволюції. Минулі лиха вже довели вразливість людини і нам залиша-
ється лише сподіватись, що людство зрозуміє, що жодні біороботи не за-
мінять цінності існування справжньої людини. 

Однак за умови використання новітніх ідей з метою боротьби із хво-
робами, боротьби зі смертю, або допомоги людям, котрі мають певні вади, 
трансгуманізм – це саме той шлях, котрий здатен вирішити низку таких 
проблем людства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ЧИТАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

В умовах сучасної соціокультурної та інформаційної ситуації, кризи 
читання, ослаблення ролі книги в сімейному вихованні, непідготовленості 
батьків до участі у вихованні та розвитку дітей як читачів, особливо актуа-
льним стає спільне бібліотечне обслуговування батьків і дітей.  

Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу» визначає біб-
ліотеки, як «бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і на-
уково-допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і зага-
льнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів 
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та інших носіїв інформації), які містять і зберігають знання, набуті в про-
цесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального та культу-
рного потенціалу суспільства» [1]. 

Сім'я - базисна основа первинної соціалізації особистості. Саме в ро-
дині починається процес засвоєння дитиною соціальних норм, культурних 
цінностей, благополучне майбутнє кожної людини закладається в дитинст-
ві завдяки тому досвіду, який він отримує в сім'ї. Складність ситуації поля-
гає в тому, що сім'я, переживши ряд реформованих змін державного масш-
табу, також знаходиться в кризовій ситуації. Все це не могло не позначи-
тися на процесі організації сімейного читання, формування дитини як чи-
тача. Сім'я перестає бути середовищем, стимулюючої читання дитини. Де-
які батьки мало читають або не читають взагалі. Негативним фактором у 
формуванні читача - дитини є і втрата традицій сімейного читання. Необ-
хідно підкреслити, що читання в сімейному середовищі відіграє особливу 
роль. Спільне прочитання книги, спілкування з приводу прочитаного 
зближує членів сім'ї, об'єднує їх духовно. Тим часом, на сучасному етапі 
розвитку суспільства в більшості сімей книга перестає бути темою для 
розмови. Такий стан вкрай негативно виявляється на духовний клімат сім'ї 
і не сприяє формуванню дитини-читача. Отже, на сьогоднішній день від-
родження, подальший розвиток і виведення на новий рівень традицій сі-
мейного читання як культурної норми розвитку є однією з найважливіших 
завдань соціуму.  

Рішення складних питань сімейного читання тільки бібліотекою або 
тільки всередині сім'ї неможливо, так як їх діяльність має локальні завдан-
ня і не дозволяє в контексті системи вирішити зазначені проблеми. У зв'яз-
ку з цим очевидна необхідність вивчення взаємодії бібліотеки та сім'ї. 

Актуальність даного дослідження спрямоване на практичну підготов-
ку одного із способів теоретичного та практичного вирішення проблеми 
спаду сімейного читання, шляхом висвітлення форм взаємодії бібліотеки 
та сім’ї, особливостей сервісу в підтримці сімейного читання, задля пошу-
ку шляхів вдосконалення сімейного читання в бібліотеці.  

Теоретична основа дослідження ґрунтується на фундаментальних 
працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, практиків, аналітиків, 
експертів.  Форми взаємодії сучасної бібліотеки та сім’ї є темою обгово-
рення в працях вчених: Т. Вилегжаніної, Г. Станіславчук, Г. Кириченко, 
М. Кушнерчук, Н. Богун, Л. Сторожик, І. Шипілової, М. Звятинцевої, 
Н. Добриніної, Ю. Мелентьевої, В. Кулешова, Т. Кочергина, Т. Степичева, 
Л. Курганської, Г. Бєлєнької, В. Жукової, Р. Мотульського, Н. Ніколаєнко, 
Л. Пичугіної, Л. Паликової, А. Довгань, М. Рябова, Л. Туєва і т. ін.  

Особливості бібліотечного сервісу в підтримці сімейного читання 
представлені в роботах: Н. Кусої, О. Прядко, В. Адоніної, І. Казаринової, 
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Г. Озлоєвої, Н. Опаринової, Ю. Немикіна, Т. Ковальчук, Ю. Ковальчук, 
О. Ворошилова, Н. Грабар і т. ін. 

Шляхи вдосконалення сімейного читання в бібліотеці висвітлені в 
роботах: Т. Коваль, Б. Єлепова,  А. Ванаєва, І. Міхнової, І. Ніколаєва і т. ін.  

Дана проблема є актуальною як для теорії, так і для практики, що 
обумовило вибір теми дослідження. Робота значима для співробітників 
бібліотечної сфери, педагогів різного рівня, працівників культури, батьків 
та інших зацікавлених осіб, що беруть участь в процесі розвитку підрос-
таючого покоління, а також людей, небайдужих до збереження та розвитку 
читання як одного з чинників підтримки інтелектуального та культурного 
рівня українців.  

У якості об’єкта дослідження розглядається сімейне читання на су-
часному етапі.  Предметом дослідження є особливості сімейного читання у 
бібліотеці на сучасному етапі. Практичною базою дослідження виступає 
бібліотека-філія сімейного читання № 8 КЗ «Лисичанська ЦБС». 

Мета дослідження передбачає розкриття особливості сучасного сі-
мейного читання в бібліотеці на сучасному етапі та окреслення шляхів 
його вдосконалення в бібліотеці-філії сімейного читання № 8 КЗ «Лиси-
чанська ЦБС». 

Основні завдання дослідження узгодженні з об’єктом, предметом та 
метою і передбачають наступне: 

- виявити форми взаємодії між бібліотекою та сім'єю; 
- розкрити структуру читацької аудиторією «Сім'я», виділивши в ній 

основні суб'єкти читання: молоді сім'ї; сім'ї з дітьми; сім'ї, які очікують 
дітей; неповні сім'ї та ін.; 

- показати змістовні та функціональні потреби сім'ї в книзі, читанні та 
бібліотеці; 

- вивчити особливості сучасного бібліотечного сервісу, характерного 
для підтримки сімейного читання; 

- розкрити особливості моделювання змісту читання в залежності від 
особливостей сімейної аудиторії; 

- представити специфіку соціально-культурних заходів для масової 
аудиторії сімейного читання; 

- проаналізувати структурно-змістовні особливості діяльності бібліо-
теки-філії сімейного читання №8 КЗ «Лисичанська ЦБС» з читацькою ау-
диторією; 

- виявити можливості теоретичних і практичних досягнень у вдоско-
наленні сімейного читання в бібліотеці. .  

Інформаційною базою дослідження є праці провідних вітчизняних і 
зарубіжних учених з питань форм взаємодії бібліотеки та сім’ї, особливос-
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тей бібліотечного сервісу в підтримці сімейного читання та вдосконалення 
сімейного читання в бібліотеці.  
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МІСЦЕ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ МАССАЧУСЕТСЬКОГО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Сучасне суспільство, яке базується на інформації та знаннях, висуває 
високі вимоги до системи вищої освіти, що повинна готувати випускників 
до роботи в умовах, котрі постійно змінюються. Успішна реалізація цих 
вимог багато в чому залежить від ефективної організації, змісту, техноло-
гій і методик навчання, створення у кожному закладі вищої освіти якісного 
інформаційно-освітнього середовища (ІОС). Головною метою останнього є 
забезпечення максимального задоволення потреб суб'єктів освіти незалеж-
но від місця їх знаходження та освітніх ресурсів і/або послуг, які вони пот-
ребують в режимі 24/365, що вимагає активного використання інформа-
ційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). 
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Важливе місце в ІОС закладу вищої освіти повинна займати наукова 
бібліотека як потужний інформаційний центр. На жаль, сьогодні на вітчиз-
няних теренах склалася ситуація, коли лише незначна кількість універси-
тетських книгозбірень може претендувати на такий статус. Ця обставина 
актуалізує необхідність формування системи поглядів на місце бібліотеки 
у сучасному інформаційно-освітньому середовищі ЗВО, потребує вивчен-
ня передового зарубіжного досвіду у даній царині задля вироблення ефек-
тивної стратегії розвитку бібліотек закладів вищої освіти України та впро-
вадження найкращих зарубіжних здобутків у вітчизняну практику. 

Заслуговує на увагу досвід, набутий бібліотеками провідних універ-
ситетів Сполучених Штатів Америки (США). Відомо, що розвиток бібліо-
тек вищої школи США відбувався під впливом низки факторів, які й досі 
обумовлюють їх поступ, зокрема: ранній вступ країни в стадію інформа-
ційного суспільства та пріоритет держави в розробках глобальних 
комп’ютерних мереж. Результатом зазначеного було створення сприятли-
вих умов для віддаленого доступу до електронних ресурсів та розповсю-
дження бібліотеками навчальних закладів власних продуктів і послуг се-
ред віддалених користувачів, у першу чергу, співтовариства закладу вищої 
освіти. 

Аналіз ІОС сучасного університету США, запропонований в дослі-
дженні, заснований на досвіді Массачусетського Технологічного Інституту 
(Massachusetts Instituteof Technology - MIT), визнаного лідера рейтингу QS 
World University Rankings за шістьма ознаками: дослідницька діяльність, 
викладання, думка роботодавців і кар'єрний потенціал, кількість іноземних 
студентів і викладачів [4]. Серед випускників інституту: 90 Нобелевських 
лауреатів; 56 володарів Національної медалі науки США; 75 стипендіатів-
дослідників фонду Макартуров; 29 переможців Національної премії в га-
лузі технологій та інновацій та 15 - премії AM Turing [2]. 

Інформаційне обслуговування користувачів MIT здійснюють 7 біблі-
отек (Barker Library, Dewey Library, Hayden Library, Institute Archives & 
Special Collections, Lewis Music Library, Rotch Library), які демонструють 
нову концепцію сучасної книгозбірні, підтримуючи дослідні програми ін-
ституту як інноваційними, так і традиційними рішеннями. Бібліотеки Мас-
сачусетського технологічного інституту забезпечують надійну основу для 
створення, поширення, використання та збереження інформації, творчої 
участі користувачів з метою вирішення глобальних викликів і проблем 
соціальної справедливості [3].  

 Служба бібліотек MIT забезпечує стабільне, довгострокове зберіган-
ня у  цифровому форматі результатів наукових досліджень, виконаних у 
закладі. Колекція з більш ніж 90000 документів, включає доповіді на кон-
ференціях, рецензовані наукові статті, препринти, технічні звіти, дисерта-
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ції, робочі документи та дослідницькі дані. Про значущість і затребува-
ність цього ресурсу свідчить той факт, що протягом місяця у середньому 
завантажується понад один мільйон документів [3]. 

Доступ до послуг і ресурсів бібліотек Массачусетського технологіч-
ного інституту є привілеєм, що надається викладачам, студентам,  співро-
бітникам інституту; включаючи членів їх родин та обмежується задово-
ленням конкретної потреби у наукових, дослідницьких або освітніх мате-
ріалах і послугах, доступних у бібліотеках MIT [2]. Кожна з бібліотек 
оснащена за останнім словом техніки; є окремі приміщення для колектив-
ної роботи та ізольовані кабінети для самостійних занять. Бібліотеки ма-
ють кваліфікованих фахівців, які вносять вагомий внесок у реалізацію місії 
MIT з просування результатів наукових досліджень, новітніх технологій 
викладання і навчання у MIT і за його межами.  

Бібліотечною спільнотою МІТ сформовано Цільову групу «Майбутнє 
бібліотек», метою роботи якої є створення наукової бібліотеки як відкритої 
глобальної платформи. «Працюючи над створенням бібліотеки майбутньо-
го, ми <…>повинні переосмислити і оживити основні бібліотечні функції, 
подумати про те, як найкращим чином використовувати бібліотечний про-
стір і забезпечити відповідність нової бібліотеки потребам усіх наших спі-
льнот. Співпраця і постійна взаємодія зі спільнотами, які ми обслуговуємо 
(в Массачусетському технологічному інституті і за його межами), а також 
критичне використання даних та інших сервісів, визначатимуть наші рі-
шення і нашу стратегію» [1]. 

Отже, приклад діяльності Массачусетського технологічного інституту 
дозволяє визначити ІОС навчального закладу як комфортне інтерактивне 
освітнє середовище, що забезпечує доступ до інформації в будь-який час і 
з будь-якого місця, забезпеченого повнотекстовими електронними доку-
ментами. Бібліотеки Массачусетського технологічного інституту є найва-
жливішим компонентом ІОС закладу, адже одночасно виступають місцем 
наукової активності, підготовки до занять, самостійної роботи з різного 
типу інформацією та проведення вільного часу. Цьому сприяє декілька 
чинників: відкритий доступ до всіх фондів (окрім колекцій рідкісних книг і 
рукописів); наявність значної кількості комп'ютеризованих робочих місць 
для користувачів; різноманітність локацій для відвідувачів (робочі столи,  
індивідуальні кабіни для роботи і кімнати для групових та самостійних 
занять у малих групах); наявність електронного каталогу на весь фонд біб-
ліотек інституту, доступного як з комп'ютерів всередині бібліотек, так і 
через веб-сайт бібліотек у віддаленому режимі; автоматизована видача 
документів; широкий спектр додаткових онлайнових послуг, які супрово-
джують користування традиційними документами, зокрема, можливість 
через сайт бібліотек продовжити термін користування книгами; активне 
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використання міжбібліотечного абонемента, що дозволяє отримувати до-
кументи з інших бібліотек протягом короткого терміну.  

Як показало дослідження, у Массачусетському технологічному інсти-
туті вже не перше десятиліття відбувається концентрація найрізноманіт-
ніших видів ресурсів, незалежно від типу носія, форм, обсягів, способів 
використання та їх надання освітній та науковій спільноті. Прикладом мо-
же служити інтернет-портал, відомий в Мережі як MIT D-space- 
http://web.mit.edu; https://dspace.mit.edu/index.jsp. Його творці сформулюва-
ли своє завдання у такий спосіб: «представити дослідження Массачусетсь-
кого технологічного інституту в оцифрованому вигляді, в тому числі чер-
нетки, технічні звіти, робочу документацію, матеріали конференцій, фото» 
[3].  

Аналіз інформаційно-освітнього середовища Массачусетського тех-
нологічного інституту довів, що бібліотека є інтегруючою структурою за-
кладу та головним генератором зовнішніх і внутрішніх інформаційних 
ресурсів, яка динамічно розвивається і еволюціонує в системі вищої осві-
ти, а її діяльність визначається цілями і завданнями, що стоять перед ЗВО, 
співвідносяться зі стандартами і сучасними програмами навчання. Саме 
бібліотеки закладів вищої освіти є визнаними лідерами у застосуванні в 
своїй діяльності ІКТ і найчастіше виступають першопроходьцями в реалі-
зації проектів, започаткованих з використанням технологічних інновацій. 
Це дає можливість бібліотекам навчальних закладів США надавати інфор-
маційні ресурси для задоволення інформаційних потреб своїх користувачів 
на якісно іншому, в порівнянні з бібліотеками закладів вищої освіти нашої 
країни, рівні.  

Отже, бібліотеки Массачусетського технологічного інституту займа-
ють значне місце в інформаційно-освітньому середовищі закладу, викону-
ють особливу роль в інтелектуальному та громадському житті МТІ, є міс-
цем наукових досліджень та навчання.  
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ТРАНСЛЮДИНА І ПОСТЛЮДИНА – НАШЕ МАЙБУТНЄ? 

Потужна хвиля технічного прогресу здатна захопити і людину. Не 
тільки в якості винахідника і користувача гаджетів. Людина поступово 
може втратити свої лідуючи позиції в конкуренції з електронними при-
строями у, наприклад, швидкості обробки інформації, обсягами памяті 
тощо. Щоб вистояти в цій конкуренції знадобиться, можливо, масштабна 
трансформація людського єства. Про це вже існує досить багато текстів, та 
ведуться запеклі дискусії. Тому тема нашої роботи є актуальною. 

Мета роботи – розглянути можливі перспективи та ризики нової фо-
рмації людського єства. 

Термін «транслюдина» виник у 80-і роки XX ст. для визначення пере-
хідної форми між людиною сучасного зразка і постлюдиною – істотою 
майбутнього. 

Спроби описати людину майбутнього були і раніше, наприклад у 
вченні Ф.Ніцше про надлюдину в творі «Так говорив Заратустра». Ніцше 
створив концепцію, яка представляла людину як перехідний етап між мав-
пою і надлюдиною. Тому Ф. Ніцше можна вважати людиною яка дала ве-
личезний поштовх самій ідеї існування надлюдини. Надлюдина - це образ 
великої людини, майже бога, справжнього генія, сильного духом, вмілого, 
напористого, впевненого в собі, здатного зібрати навколо себе справжню 
армію сподвижників. Надлюдина здатна виділитися з натовпу, стати ліде-
ром, запропонувати людству новий шлях розвитку. Вона - найвищий сту-
пінь моралі і відповідальності, ідол свого покоління. Це нова думка, новий 
розум, сила, міць і благодійник в одній особі. Саме до такого «виду» лю-
дей Ніцше зараховував Юлія Цезаря, Наполеона Бонапарта, Олександра 
Македонського і Чезаре Борджіа. Але, здавалося б, саме думка соціуму, 
думка більшості є правильною? На це у Ніцше є своя відповідь. Думка 
більшості створюється з однакових думок індивідуумів. А іншим, «незгод-
ним», залишається діяти саме за цими встановленими правилами. Саме 
тому не варто йти на поводу у чужої думки, так як єдиних правил не існує.  

Питання майбутнього розвитку людини і людського суспільства сьо-
годні хвилюють багатьох. У західній науковій громадськості не так давно 
з'явилася і набирає велику популярність концепція майбутнього розвитку 
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людини, яка отримала назву грансгуманізм. Цей термін був запозичений у 
Р. Хакслі, але у нього мова йшла про «розуміння нових можливостей люд-
ської природи», при якому людина залишається людиною. Сучасні ж тран-
сгуманісти розглядають «еволюційний гуманізм» (так вони визначають 
трансгуманізм) як процес, спрямований на подолання людської природи і 
перехід до якісно нового стану. 

Засобами досягнення є застосування і конвергенція, так званих, 
НБИК-технологій. НБИК-технології - це нано-технології, біологічні, інфо-
рмаційні та когнітивні технології. В результаті синтезу цих технологій має 
бути створено нова людська істота для нового людського суспільства. По-
няття «Транслюдина» було описано футурологом Ф.М. Есфендіарі (псев-
донім FM-2030). Транслюдина - це перехідна модель людини, між справж-
ньою людиною і постлюдиною, те саме ніцшеанське розуміння людини як 
проміжної ланки між мавпою і надлюдиною.  

Вважається, що ця постлюдина буде володіти надрозумом і надздіб-
ностями. Самі автори проекту стверджують, що ця людина буде мати якісь 
імплантати, що з'єднують її безпосередньо з технічними пристроями. Лю-
ди будуть безстатеві, розмножуватися будуть штучним шляхом за допомо-
гою біотехнологій. Існувати люди будуть не тільки звичайним, біологіч-
ним способом, але також в технічному, інформаційному і цифровому ста-
ні. Тобто за допомогою технологій планується створити істоту, яке подо-
лає свою людську природу і її обмеження. І це одне з головних напрямів 
сучасної західної науки і філософії. 

Тобто у «постлюдині» з’єднані воєдино людина і техніка. І людина 
тут уже постає – «фактором». Основна відмінність «людини-фактора» від 
особистості, «економічної людини» у тому, що суб’єкт, який стоїть за нею, 
втрачає самототожність, фрагментизується. Він децентрований. Ініціатива 
й остаточне вирішення питань під час його взаємодії із зовнішнім середо-
вищем, один із одним, переходять до техніки.  

В цьому і полягає криза гуманізму, яка починається зі вступом суспі-
льства в соціотехнічну стадію суспільства, коли суспільство, у зв’язку з 
усе більшою і більшою динамічністю, перестає бути власне людським і 
перетворюється на людиномашинне (технолюдинне), тобто з того момен-
ту, коли техніка починає заміняти не лише фізичну, а й розумову силу лю-
дини. Яскравим показником цієї кризи є намір заручитися послугами ген-
ної інженерії та «начинити людину чіпами».  

Сучасна інженерна психологія  розглядає людину, що працює в скла-
дних автоматичних або напівавтоматичних системах, як ланку цих систем: 
зі «сенсорним входом», мозком як «приладом для переробки інформації» 
та моторним «виходом». Людина тут вже зараз – просто ресурс, який пот-
рібно активізувати й особливо – «контролювати за надійністю».  
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Справа в тому, що людині-ресурсу не потрібна любов, яка заміняєть-
ся порнографією, їй не потрібен «Інший». Достатньо навести існуючі 
комп’ютерні кафе, де відвідувачі збираються разом, але спілкуються з ма-
шинами. У сфері виробництва в «людині-ресурсі» ціниться нервово-
психічна стійкість, обумовлена переважно радикальним збідненням афек-
тивної й емоційної сфери. Ділок – продукт відчуження (К. Маркс), перет-
ворення закритих (заповідями релігії, нормами моралі, канонами культури) 
«теплих» суспільств у відкриті (вільні й холодні, «цивілізовані»). У проце-
сі того, як суспільство, котре складається з особистостей, перетворюється 
на цивілізацію, що складається з «економічних людей» («ділків»), а еко-
номічна цивілізація – на технос, який складається з чинників, узаємодія 
оператора та конкретної людини стає всезагальною формою буття людини.  

Такий процес доповнюється втратою сенсу буття. Якщо попередня 
інтелектуальна культура, насамперед, філософія, релігія, наука були спов-
нені пошуків істини як сенсу буття, то тепер цей пошук утрачений. Істина 
нікого (за окремими винятками) не цікавить. Істина сьогодення – це ре-
зультат творення свого світу, власного успіху, вдалого фінансового проек-
ту, це технологічний обман суперника тощо. Істина для такої людини-
фактора, людини-ділка – все, що стосується лише суб’єктивних досягнень 
індивіда, але в жодному випадку не об’єктивних обставин, котрі сприйма-
ються лише доповненнями до власної поведінки й діяльності.  

Постлюдина опиняється поза людиною, вона переповнена різною ін-
формацією, що по суті, спотворює дійсність відповідно до того чи іншого 
замовлення. Зокрема, посилюється на людей вплив світу віртуальної реа-
льності. Ця людина – зовсім інша, відмінна від усіх тих образів і уявлень, 
котрими наповнена наша освіта, система виховання, література, рекомен-
дована для набуття потрібних світоглядних орієнтацій. Людина в цих об-
разах, наприклад, срібного віку, постає сильною завдяки доброті, розуму, 
співпереживанню, вона сповнена тривоги за майбутнє всього людства й 
інших людей. У казках і міфах люди хотіли стати могутнішими і фізично 
сильнішими; у різних релігійних ученнях вони прагнули піднестися до 
безтілесного духа. Образно це можна подати як «третю природу» буття 
людини: перша – природа; друга – культура; третя виникає в умовах нових 
цінностей, котрі є результатом прагматизації життя. Колишні величні до-
сягнення духовного світу – уявлення, почуття, знання, душа, думки, мис-
лення – сприймаються як набридлий бідний родич або навіть чужинець, 
якого потрібно вигнати. Нова людина, людина «третьої природи» (сцієнти-
зму, технологізму, економізму, фінансизму) позбавляється і всіх властивих 
для мислячої людини характеристик – свободи, совісті, моральності, спів-
переживання й універсального розуму. Чи є вихід з ситуації, яку М. Фуко 
завершає словами: «Можна бути впевненим – людина зникне, як зникає 
обличчя, накреслене на прибережному піску»?  
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Висновки. Вчення про транс-людину і трансгуманізм в цілому зараз є 
одним з провідних в зарубіжній філософії та науці .Зважаючи на те, на 
якому високому рівні зараз знаходиться наука можна зробити висновок, 
що ми вже дуже скоро переконаємося, дає нам ця наука правдиву картину 
майбутнього або ж все це дурні вигадки утопістів-фантастів. Ми думаємо, 
що в майбутньому людина в тому понятті, в якому ми її знаємо зараз з усі-
ма своїми фізіологічними і біологічними недоліками поступиться доміну-
ючою позицією в світі новому створінню, яким і є пост-людина. 

Однак, яким райдужним не було б майбутнє транслюдини, слід 
пом’ятати, що це буде вже не та людина, яку ми звикли бачити. Веселу, 
усміхнену, щасливу, люблячу, іноді сумну або навіть і в сльозах – це лю-
дина, яка живе для того щоб бути людиною, а не якимсь фактором. Бо тра-
нслюдина – це лише фактор, «ресурс» яким користуються технології. Тому 
варто пам’ятати про своє людське начало та не варто його втрачати, бо 
тоді ми вже не будемо собою. Та навіть зможемо «зникнути» з обличчя 
землі. 

Л і т е р а т у р а  

1. Ільїн В. Епоха “Пост”: Людина в перспективі “Нової духовності”, 2010. – С. 46-
49. 

2. Трансчеловек. https://spzh.news/ru/zashhita-very/28745-transgumanizm-
budushchee-bez-cheloveka 

3. Философские взгляды Ницше и учение о сверхчеловеке. 
http://schastliviymir.ru/personal-growth/filosofskie-vzglyadyi-nitsshe-uchenie-o-
sverhcheloveke.html 

Стельмашук А., 
студентка 1 курсу магістратури 

спеціальності «Філософія»   юридичного  
факультету СНУ ім. В. Даля 

Науковий керівник: к.ф.н., доц. Шелковая Н.В. 

РЕЧОВИЙ СВІТ СУЧАСНОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ: 
АКСІОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР 

Речі оточують людину з самого народження, наповнюють собою про-
стір, стають не тільки помічниками людини в повсякденному житті, але й 
служать об'єктами для естетичного задоволення. 
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Функції речі дуже різноманітні: вони задовольняють наші потреби, є 
помічниками в багатьох сферах людського життя, способом самовиражен-
ня, проявом своєї винятковості, але часом, коли ціна стає занадто високою, 
сама річ починає підпорядковувати собі людину. Річ стає сенсом життя. 
Яскравим прикладом можуть служити дорогі машини, будинки, дорого-
цінні прикраси, твори мистецтва, предмети одягу всесвітньо відомих ди-
зайнерів. 

Речі здатні не тільки розповісти про їхніх власників, а й дати загальне 
уявлення про економічну ситуацію, культурні сенси і психологічний клі-
мат у суспільстві. Оточення людини наповнене речами, через які вона, не-
мов заявляє себе світу. Колір, форма, матеріал, фактура характеризують не 
тільки саму річ, а й дають уявлення про самого власника, його ціннісні 
орієнтації. Таким чином, навіть якщо не бачити самого власника речей, а 
тільки його речі, можна скласти портрет цієї людини, її належність до пев-
ної епохи, культури, соціального і душевного стану. Яскравим прикладом 
можуть стати квартири-музеї видатних людей. Навіть якщо людини вже 
давно немає в живих, предмети побуту та вжитку, що заповнюють її осо-
бистий простір, становлять велику цінність і можуть розповісти багато про 
спосіб життя людини [1, с. 45]. 

Так, наприклад, візит до садиби Льва Толстого Ясна Поляна дає нам 
уявлення про речові цінності письменника: аскетичний інтер'єр, простий 
бавовняний одяг, але в той же час велика кількість книг і французьке вино 
говорять відвідувачеві музею, що духовна і тілесна їжа мали для Толстого 
велике значення. 

Невіддільним від поняття «річ» є поняття «цінність» цієї самої речі. 
Що ж таке цінність і як впливає характер ціннісних орієнтацій соціуму на 
людину? Дослідженням  цієї проблеми займається наука аксіофілософія. 
«Цінність, – як зазначено у філософському енциклопедичному словнику, – 
термін, що позначає належне та бажане, на відміну від реального, дійсно-
го» [2, с. 707]. 

Американські соціологи Ф. Знанецький і У. Томас вважають, що цін-
ністю є будь-який предмет, який володіє змістом, що піддається визначен-
ню і значенню для членів будь-якої соціальної групи [3]. При цьому 
Ф. Знанецький і У. Томас визнають існування групових та індивідуальних 
цінностей. 

У філософії до трактування цінностей підходять з позицій їх соціаль-
но-історичної, економічної і духовної зумовленості. Реальні цінності для 
людини та спільноти є конкретними, історичними та обумовлені характе-
ром діяльності людей, рівнем розвитку суспільства і спрямованістю розви-
тку даних суб'єктів, носять конкретно-історичний характер. 
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Уявлення про цінність будь-яких предметів реальності з'являється в 
результаті їх порівняння з ідеальними образами, які відображають еталони 
даного суспільства чи спільноти щодо корисності, краси, модності, прес-
тижності чи навпаки цих речей. Це може відбуватися, і часто відбувається, 
на рівні почуттів, підсвідомості, традицій певного суспільства чи родини, а 
не на рівні розумового аналізу. Цінності – це те, що для людини значимо, 
що визначає життєві орієнтири її поведінки, що визнається позитивно сус-
пільством. Соціально визнані цінності і ідеали впливають на формування 
групових та індивідуальних цінностей, які також є елементами мотивації 
поведінки людей [4, с. 161] (тут виникає проблема особистісності та стад-
ності, але це є предметом окремого дослідження). 

Цінності доповнюють і збагачують мотивацію соціальної діяльності 
індивіда і групи. Так, позитивні мотивації спираються на цінності, які 
освоюються індивідом і стають ціннісними орієнтаціями, що направляють 
його свідомість і поведінку. Американський соціолог Д. Рисмен виділив 
три типи ціннісних орієнтацій: 

- «традиційно-орієнтована» – прихильна до традицій, звичаїв, встано-
влених зразків поведінки; 

- «ззовні-орієнтована» – схильна до впливу «інших», моди, засобів 
масової інформації, соціальних інститутів; 

- «зсередини-орієнтована» – орієнтується більше на свої, індивідуаль-
ні цілі, інтереси, на зміну і перспективу, прихильна ідеям самостійності та 
автономності [5]. 

Наприклад, молоді більше цінують інноваційність і яскравість, літні – 
традиційність і доведеність (непорушність). Перехід до ринку, прогресу-
вання цінності економічної діяльності неминуче викликали у молодіжному 
середовищі підкорення цінностям багатства, влади, престижу, соціальних 
досягнень, а також нерозуміння батьками такого підпорядкування. Безу-
мовно, частина протиріч між поколіннями абсолютно природна, тому що 
пов'язана, в першу чергу, з віковими відмінностями. Молодь завжди бажає 
виділятися, і демонструє це за допомогою зовнішніх атрибутів, наприклад, 
моди, жаргону, субкультури і т. д. [6, с. 126] 

Речі є незмінними супутниками життя людини протягом всієї історії її 
існування, при цьому відношення до них залежить від їх кількості, функці-
ональності і ціннісних орієнтирів суспільства. Серед безлічі принципів 
відносин людей до речей, заснованих на цих умовах, можна виділити три:  

- перший принцип характеризується дефіцитом речей. Якщо попит на 
річ перевищує їх кількість, цінність речі зростає. Найбільший інтерес до 
себе мають речі, які представляють унікальність і неповторність, знахо-
дяться в одиничному екземплярі; 
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- другий принцип пов'язаний з переходом до виробництва речей в 
промислових масштабах. Речей стає так багато, що вони заповнюють весь 
простір, втрачають свою унікальність і цінність в очах суспільства; 

- третій принцип, властивий сучасному суспільству, пов'язаний з 
практичністю і багатофункціональністю повсякденних речей.  

Відмінною особливістю сучасності є також недовговічність речей, 
якими користуються люди. І в цьому зацікавлені виробники речей, які за-
кликають купувати все більше і частіше, мотивуючи покупців новими, 
більш досконалими якостями, функціями і здібностями речей, перетворю-
ючи суспільство тим самим на «суспільство споживання» (Ж. Бодрийяр) 
[7]. «Світ стає подібним до контейнеру, повного об'єктів для одноразового 
використання», – відзначає  З. Бауман у своїй роботі «Текуча сучасність» 
[8, с. 175]. 

Людина, керуючись своїми ціннісними орієнтаціями, створює свій 
«речовий світ», який, в свою чергу, «поглинає» її, бо «світ речей» – не 
тільки одна з умов буття людини і засіб задоволення її потреб, а й середо-
вище, що формує людину . 

Таким чином, річ супроводжує людину у всіх повсякденних просто-
рах. Вона функціонує в приватному просторі одночасно і як утилітарний 
інструмент, і як предмет, який акумулює емоційну пам'ять і репрезентує 
власника в публічній сфері, є одним із засобів самоідентифікації людини. 
Соціальне значення речі, крім виконання утилітарних функцій, складаєть-
ся в маркуванні статусу власника. Культурні смисли речей пов'язані з їх 
здатністю транслювати як індивідуальні, так і колективні цінності і ідеали. 
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БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

Сучасність характеризуються кардинальними зрушеннями у соціаль-
но-економічній, політичній, культурній сферах, інформатизацією та демо-
кратизацією соціально-комунікативних інститутів, у тому числі, бібліотек. 
Ці реалії обумовлюють необхідність пошуку новітніх форм взаємодії кни-
гозбірень і користувачів, розробку та надання нетрадиційних інформацій-
них продуктів та послуг, створення комфортного культурно-
інформаційного середовища. На переконання І. Суслової, «збереження 
бібліотеки як високодемократичного соціального інституту, що володіє 
інформаційними ресурсами, потреба у яких є дуже високою» та «створен-
ня механізмів адаптації до складних економічних, політичних, суспільних 
явищ сучасної дійсності» [7, с.9] неможливі в умовах традиційної системи 
управління бібліотечними процесами. Остання, як продукт еволюційного 
розвитку, в новому соціально-економічному середовищі потребує нових 
підходів, нових алгоритмів, врахування світового досвіду та впровадження 
технологічних та організаційних інновацій. Можна говорити про те, що 
глибокі кризові явища в сфері управлінської діяльності, які виражаються у 
невідповідності традиційних структур і методів, сформованих в адмініст-
ративній системі управління бібліотекою, стали причиною пошуку нової 
парадигми управління [6]. Провідними вітчизняними та іноземними фахі-
вцями в бібліотечній справі, зокрема, І.М. Сусловою, Т. Вилегжаніною, 
Т. Кулієвою, Н.М. Ніколаєнко, Ю.Ф. Черняковою, сформульовані осново-
положні підходи щодо організації та диверсифікації технологій управління 
бібліотеками. На противагу раціоналізму попередньої концепції, бібліоте-
чний менеджмент, побудований на сучасній парадигмі управління, вклю-
чає такі важливі особливості, як: ефективне використання людського по-
тенціалу, невідокремленість від організаційної культури, що спирається на 
чесність і довіру до людей; послідовність та поступовість розвитку систем; 
прогнозування та планування змін, гнучкість і своєчасність управлінських 
рішень, підтримка ефективних комунікацій між працівниками та враху-
вання індивідуального внеску кожного, хто працює, в загальному резуль-
таті [7, с.12]. 
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У нових соціально-економічних умовах виявилися неефективними 
принципи й концепції централізованого управління, нездатні до змін та 
адаптації організації до нових умов та реалій, що склалися в суспільстві. 
Це стало причиною деформації основних управлінських функцій, стагнації 
бібліотечної діяльності. Бібліотечним співтовариством визначено, що біб-
ліотечний менеджмент за сучасних умов має здійснюватися відповідно до 
постійних змін, аби забезпечити життєздатність бібліотеки, її стійкість та 
розвиток [5]. 

Є підстави вважати, що в бібліотечному менеджменті сформована па-
радигма, адекватна реаліям сучасності. Найголовнішим аргументом на її 
користь є широке використання принципів і методів менеджменту в прак-
тиці керівництва бібліотечною діяльністю, орієнтованість менеджменту на 
рішення практичних завдань. Крім того, можна констатувати, що сучасний 
бібліотечний менеджмент характеризується більш ефективним викорис-
танням людського потенціалу, спрямованістю на розвиток здібностей лю-
дей до спільних дій; еволюційним характером розвитку, що проявляє себе 
в удосконаленні вже сформованих структур і поступовому їх пристосуван-
ні до нових умов; пріоритетністю стратегічної спрямованості управління 
[5]. 

Реальний менеджмент завжди містить загальне та особливе в певному 
їх співвідношенні. У світі існує розуміння не тільки менеджменту взагалі 
як концепції, філософії, типу управління, а й розрізнення існуючих моде-
лей менеджменту, і менеджмент інформаційно-бібліотечної діяльності в 
нашій країні повинен бути творчою інтерпретацією світових моделей [6]. 
Основою формування сучасної системи управління інформаційно-
бібліотечною діяльністю є моделі загального менеджменту, які будуються, 
по-перше, на уявленнях про природу людини і людські якості і, по-друге, 
на уявленнях про групову динаміку поведінки малих соціальних груп і 
закономірності спільної діяльності людей в бібліотеках та інформаційних 
центрах [3]. 

Ключовою проблемою полеміки, як у вітчизняній, так і у світовій на-
уці є те, які принципи, методи й механізми регулювання повинні відпові-
дати закономірностям нинішнього етапу соціально-економічного розвитку. 
В українській історії та сучасності існує безліч факторів (менталітет, сус-
пільна свідомість, рівень наукового мислення, методологічна культура, 
розвиток соціально-економічного знання тощо), що, з одного боку, сприя-
ють використанню моделей менеджменту, а з іншого – ускладнюють їх 
розуміння і практичну реалізацію [4] . 

Успішність діяльності книгозбірні безпосередньо пов'язана з конс-
труктивністю дій управлінців. Функції сучасного управлінця виходять за 
рамки традиційних виробничих питань і передбачають діяльність у соціа-



- 252 - 

льно-психологічному, організаційному, правовому та економічному на-
прямах, кожен із яких потребує сукупності фундаментальних знань і вмінь. 
Чим більше різноманітних важелів управління він використовує, тим фак-
тично ширше доступний йому арсенал засобів підвищення ефективності 
менеджменту [1]. 

Отже, до сучасного керівника бібліотеки передусім висуваються ви-
моги високого професіоналізму саме в галузі управління. Недостатньо бу-
ти фахівцем бібліотечної справи. Потрібно знати й використовувати зако-
номірності та принципи, теорію і практику менеджменту, методи моделю-
вання організаційних структур книгозбірні, маркетингових структур, фор-
ми та засоби мотивації цілеспрямованої поведінки людей. Потрібно здійс-
нювати в цьому системний та комплексний підходи, методи аналізу. Пози-
ції менеджера бібліотеки у професійному середовищі стають дедалі більш 
чіткими, визначається і його головна мета – «керувати змінами, що означає 
відповідати часу» [2]. 

Таким чином, сучасні соціально-економічні реалії обумовлюють змі-
ни у системі бібліотечного менеджменту, який має спиратися на ефективне 
використання людського потенціалу, прогнозування змін, ефективність і 
своєчасність управлінських рішень, забезпечення професійної комунікації 
та урахування індивідуального внеску працівників у загальному результаті 
діяльності бібліотеки. 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

Рoзвивaти i змiцнювaти дeмoкрaтичну дeржaву нeмoжливo бeз 
утвeрджeння в cуcпiльнiй cвiдoмocтi i coцiaльнiй прaктицi нeвiдчужувaниx 
прaв i cвoбoд людини, нoрмaтивнoгo зaкрiплeння їx гaрaнтiй 
вiдпрaцювaння мexaнiзму рeaльнoгo зaxиcту прaв i зaпoбiгaння їx 
пoрушeнню. Oдним iз eлeмeнтiв тaкoгo мexaнiзму є iнcтитут прoкурaтури 
Укрaїни, cтaнoвлeння якoгo вiдбувaлocя пiд впливoм coцiaльнo-
eкoнoмiчниx тa пoлiтичниx фaктoрiв. Нaукoвцями виcлoвлюєтьcя при-
пущeння, щo icтoрiя прoкурaтури нaлiчує бaгaтo cтoлiть. 

Як пoкaзaлo вивчeння нaукoвoї тa нaвчaльнo-мeтoдичнoї лiтeрaтури, 
питaннями icтoрiї виникнeння тa  дiяльнocтi прoкурaтури дocить плiднo 
зaймaютьcя нaукoвцi як прoкурoрcькoгo нaгляду, тaк i кримiнaльнoї 
нaпрaвлeнocті. Зoкрeмa, в цьoму кoнтeкcтi пoтужнe дoктринaльнe 
пiдґрунтя cтвoрили тaкi нaукoвцi, як: В.C. Бaбкoвa, O.М. Бaндуркa, Ю.В. 
Бaулiн, В.I. Бoриcoв, М.М. Гoвoруxa, В.М. Гуcaрoв, Л.М. Дaвидeнкo, O.М. 
Джужa, В.В. Дoлeжaн, Л.C. Жилiнa, I.М. Кoзьякoв, O.Г. Кoлб, М.В. 
Кocютa, Т.В. Кoрнякoвa, В.В. Кулaкoв, М.Й. Курoчкa, М.П. Курилo, O.М. 
Литвинoв, O.М. Литвaк, М.I. Мичкo, М.В. Рудeнкo, Г.П. Ceрeдa, М.I. 
Cкригoнюк, Є.O. Шeвчeнкo тa iн. 

Cтaття 1 Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру»  вiд 14.10.2014 № 1697-
VII (Рeдaкцiя вiд 28.08.2018) вcтaнoвлює, щo Прoкурaтурa Укрaїни 
cтaнoвить єдину cиcтeму, якa в пoрядку, пeрeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, 



- 254 - 

здiйcнює вcтaнoвлeнi Кoнcтитуцiєю Укрaїни функцiї з мeтoю зaxиcту прaв 
i cвoбoд людини, зaгaльниx iнтeрeciв cуcпiльcтвa тa дeржaви [1]. 

Вaртo видiлити вiciм ocнoвниx пeрioдiв cтaнoвлeння тa рoзвитку 
прoкурaтури Укрaїни: 

1) прoкурaтурa зa чaciв дaвнини; 
2) прoкурaтурa в чacи кoзaцькoї дeржaви; 
3) прoкурaтурa нa укрaїнcькиx зeмляx зa чaciв Рociйcькoї iмпeрiї; 
4) прoкурaтурa в Гaличинi; 
5) прoкурaтурa у пeрioд вiдрoджeння Укрaїнcькoї дeржaви; 
6) прoкурaтурa УРCР; 
7) пocтрaдянcькa прoкурaтурa; 
8) прoкурaтурa cучacнoї Укрaїни. 
Кoжeн пeрioд xaрaктeризуєтьcя ocoбливим кoмплeкcoм пoвнoвaжeнь 

прoкурoрa, пoрядкoм фoрмувaння oргaнiв прoкурaтури, нaявнicтю cиcтeми 
oргaнiв aбo oднoociбниx прoкурoрiв, щo вкaзує нa мicцe тa рoль 
прoкурaтури в cиcтeмi зaxиcту прaв i cвoбoд людини, iнтeрeciв дeржaви i 
cуcпiльcтвa. 

Зa глибoкoї дaвнини пoчaлocя фoрмувaння прaвoвoї cиcтeми, a з нeю i 
пeвниx функцiй прoкурaтури, i нa тeритoрiї cучacнoї Укрaїни. Нa eтaпi 
рoзвитку звичaєвoгo прaвa тaкoж нa рiвнi звичaю фoрмувaлacя нaглядoвa 
функцiя дecпoтiйниx вoлoдaрiв cкiфcькoї дeржaви. Нoрми прaвa у cкiфiв 
зaxищaли життя, мaйнo, привiлeї цaрcькoї ciм'ї тa рoдoплeмiннoї знaтi. Цaр 
вcтaнoвлювaв чiткий пoрядoк викoриcтaння пacoвищ, aджe йoму нaлeжaлa 
вeрxoвнa влacнicть нa зeмлю. A кoли icнувaлa нaглядoвa функцiя, тo, 
звicнo, icнувaли i нaглядaчi. У VII cтoлiттi дo н. e. cкiфи зуcтрiлиcя з 
грeцькими пoceлeнцями. У Пiвнiчнoму Причoрнoмoр'ї eллiни зacнувaли 
cвoї мicтa-дeржaви: Oльвiю, Пaнтiкaпeй, Фeoдociю, Xeрcoнec тa iн. 
Ocнoвними джeрeлaми прaвa в ниx були зaкoни тa рiшeння нaрoдниx 
збoрiв i рaд мicт, пocтaнoви кoлeгiй, a тaкoж мicцeвi звичaї. Зaкoнoдaвчa 
iнiцiaтивa нaлeжaлa нaрoдним збoрaм, рaдaм мicт, їx гoлoвaм, кoлeгiям, a 
тaкoж cвoєрiдним пoпeрeдникaм cучacниx прoкурoрiв — нoмoфiлaкaм 
(cтрaжaм зaкoнiв), якi пoвиннi були cтeжити зa oфoрмлeнням зaкoнiв, 
пoвeдiнкoю людeй i пocaдoвиx ociб i вимaгaли вiд ниx викoнaння зaкoнiв. 
Крiм нoмoфiлaкiв, icнувaлa кoлeгiя прoдиктiв (юридичниx рaдникiв), якi 
тaкoж викoнувaли нaглядoвi функцiї. У X cт. пoчaлo фoрмувaтиcя 
князiвcькe зaкoнoдaвcтвo дaвньoруcькoї дeржaви Київcькoї Руci. Щe кня-
гиня Oльгa, вcтaнoвивши нoрми i пункти збoру дaнини, пocилилa функцiї 
нaгляду. Вoнa тaкoж прийнялa зaкoн, який oбeрiгaв життя княжиx дру-
жинникiв. Cтaтути князiв Вoлoдимирa Вeликoгo тa Ярocлaвa Мудрoгo 
внecли вaжливi нoвoввeдeння у фiнaнcoвe, ciмeйнe тa кримiнaльнe прaвo 
[2, c. 90].  
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Aнeкcувaвши зeмлi Гaличини, aвcтрiйcький уряд рoзпoчaв 
рeфoрмувaння oргaнiв влaди тa мicцeвoгo caмoврядувaння. Ocoбливa увaгa 
звeртaлacя нa утвoрeння cудoвиx тa iншиx прaвooxoрoнниx oргaнiв: cуду, 
прoкурaтури, пoлiцeйcькoгo aпaрaту й aдвoкaтури. Зaкoнoм вiд 10 липня 
1850 р. функцiї прoкурaтури пoдiлялиcя нa двa види: 1) «чacткoвo для 
бeзпoceрeдньoгo прaвocуддя у цивiльниx тa кримiнaльниx cпрaвax»; 2) 
«чacткoвo для урядoвoгo кeрiвництвa юcтицiєю i дo пoлiпшeння i 
прaвильнoгo зacтocувaння зaкoнiв взaгaлi». Як виднo, другий вид функцiй 
прoкурaтури викoнувaв рoль урядoвoгo зacoбу впливу нa cуд; фoрмaльнo 
визнaчaлocя пiдпoрядкувaння cуду прoкурaтурi [3, c. 21]. 

Вxoджeння Гaличини дo cклaду Aвcтрiї у 1772 р. тa її пeрeбувaння у 
cклaдi Aвcтрiї тa Aвcтрo-Угoрщини дo 1918 р. cприялo зaпрoвaджeнню i 
cтaнoвлeнню iнcтитуту прoкурaтури нa зaxiднoукрaїнcькиx зeмляx. Oргaни 
прoкурaтури викoнувaли рoль урядoвoгo зacoбу впливу нa cуд. Xoчa 
фoрмaльнo визнaчaлocя пiдпoрядкувaння cуду прoкурaтурi, aлe ocтaння 
здiйcнювaлa нaгляд зa диcциплiнaрними пoрушeннями cудoвиx 
чинoвникiв. З iншoгo бoку, чacткoвo oргaни прoкурaтури здiйcнювaли 
прaвocуддя у цивiльниx тa кримiнaльниx cпрaвax. Нa зeмляx Гaличини 
пoeтaпнo були cтвoрeнi й icнувaли фiнaнcoвi прoкурaтури, дo функцiй 
якиx нaлeжaли вiдcтoювaння i зaxиcт мaйнoвиx iнтeрeciв дeржaви. 

Iз caмoгo пoчaтку cвoєї дiяльнocтi прoкурaтурa УCРР рoзпoчaлa 
aктивнo викoнувaти cвoї функцiї, пeрeдбaчeнi Пoлoжeнням прo 
прoкурoрcький нaгляд УCРР 1922 р. Тaк, нa 1924 р. кiлькicть зaciдaнь 
викoнкoмiв, cпeцiaльниx кoмiciй тa iншиx oргaнiв, нa якиx були приcутнi 
прeдcтaвники прoкурoрcькoгo нaгляду нa мicцяx пocтiйнo збiльшувaлacь. 
Oкрiм cвoїx бeзпoceрeднix oбoв’язкiв прoкурaтури нa мicцяx булa 
пocтiйним «тлумaчeм» тa «пoяcнювaчeм» зaкoнiв. При пiдбиттi пiдcумкiв 
рoбoти прoкурaтури нa II З’їздi дiячiв юcтицiї булo зaзнaчeнo, щo 
прoкурaтурa при уcix cвoїx нeдoлiкax бeзпeрeчнo пociлa cвoє мicцe ceрeд 
cиcтeми рaдянcькoгo aпaрaту i «зуcтрiнутa при впрoвaджeннi iз дeяким 
cкeптицизмoм й нeдoвiрoю, зaрaз нaбулa нeoбxiднoгo aвтoритeту». 
Зaзнaчaлocя, щo прoкурoрcькi прoтecти вce бiльшe приймaютьcя дo увaги, 
a прoкурaтурa вжe «вiдiгрaлa знaчну рoль у cпрaвi впрoвaджeння… 
зaкoннocтi й cпрaвдилa пoклaдeнi нa нeї нaдiї. A у вiдпoвiднocтi дo 
Пocтaнoви ВУЦВК «Прo дiяльнicть дeржaвнoї прoкурaтури» вiд 
19.02.1925 р. нa ocнoвi дoпoвiдi Нaрoднoгo Кoмicaрa Юcтицiї тa 
Прoкурoрa Рecпублiки М.O. Cкрипникa «Прo дiяльнicть Дeржaвнoї 
Прoкурaтури з чacу її oргaнiзaцiї» дocягнутi пoзитивнi нaдбaння зa три 
рoки icнувaння прoкурaтури УCРР xaрaктeризувaлиcя ceрeд iншoгo 
зживaнням нeзaкoннocтi дiй мicцeвиx aдмiнicтрaтивниx oргaнiв, щo 
cприялo зaгaльнoму змiцнeнню дeржaвнoгo aпaрaту [4, c. 959].  
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Пoкaзoвo, щo caмe ця риca нaбулa ширoкoгo втiлeння нa прaктицi нa 
пoчaтку дiяльнocтi рaдянcькoї прoкурaтури в УCРР. Тaк, oдним iз 
нaйвaжливiшиx, з нaшoї тoчки зoру, пoкaзникoм булo тe, щo ceрeд тиx 
cкaрг тa cпрaв, щo пocтупaли дo прoкурaтури у 1924 р. знaчнa їx чacтинa 
нaлeжaлa дo зaяв грoмaдян прo пeрeвищeння oргaнaми влaди cвoїx 
пoвнoвaжeнь. Ocoбливo цe булo притaмaннe ciльcькoму кeрiвництву, якe 
дoпуcкaлo ряд пoрушeнь зaкoнiв. Цe вирaжaлocя у вcтaнoвлeннi 
caмoвiльниx збoрiв, грубiй пoвeдiнцi, пияцтвi, бeзпiдcтaвниx aрeштax ociб, 
в тoму чиcлi i тиx, якi ocкaржувaли їx дiї. Прoкурaтурoю пoдiбнi фaкти 
oцiнювaлиcя як нeзaкoннi тa тaкi, щo мoгли вiдoбрaзитиcя нa cтaвлeннi 
ceлянcтвa дo рaдянcькoї влaди тa вceляти нaceлeнню упeвнeнicть 
пoзбaвлeння вiд пoкaрaння пoрушникiв зaкoну, якщo вoни є пocaдoвими 
ocoбaми. У зв’язку iз цим у ceкрeтнoму лиcтi дo губeрнcькoї прoкурaтури 
прoпoнувaлocя виcунути cпрaви прo пocaдoвi злoчини в oкрeму групу тa 
приcтупити нeгaйнo дo їx рoзcлiдувaння. Дo тoгo ж нeрiдкicним булo тe, 
щo дo губeрнcькиx прoкурaтур пo вciй тeритoрiї УCРР щoдeннo 
звeртaлиcя близькo coтнi вiдвiдувaчiв, в тoму чиcлi й ceляни, якi зa дecятки 
вeрcтв приxoдили пiшки дo прoкурoрiв, щo б дoбитиcя в ниx «прaвди», 
пoдaти cкaргу нa злoвживaння тa утиcки, a iнoдi й прocтo зa 
рoз’яcнeннями. Ввaжaємo, щo цe булo cвiдчeнням дoвiри дo прoкурaтури 
тa упeвнeнocтi рaдянcькиx грoмaдян у її дiєвocтi. Щo зaгaлoм є нaйвищим 
пoкaзникoм eфeктивнocтi рoбoти будь-якoгo дeржaвнoгo oргaну [4, c. 960].   

Укрaїнcькa прoкурaтурa чaciв CРCР прoвaдилa зaгaльний нaгляд тa 
кримiнaльнe пeрecлiдувaння ociб, якi вчинили злoчин. Aнaлiзуючи цeй 
пeрioд дiяльнocтi oргaнiв прoкурaтури Укрaїни, мoжнa зрoбити виcнoвoк, 
щo тoтaлiтaрний рeжим прямo вплинув нa дiяльнicть дaнoгo iнcтитуту. 
Нaйбiльшe пocтрaждaв iнcтитут прeдcтaвництвa грoмaдян тa дeржaви в 
cудi, який у цeй пeрioд фaктичнo був вiдcутнiй. Вирiшaльним eтaпoм у 
фoрмувaннi пocтрaдянcькoї укрaїнcькoї прoкурaтури булo прийняття 24 
ceрпня 1991 р. Вeрxoвнoю Рaдoю Укрaїни Дeклaрaцiї прo дeржaвний 
cувeрeнiтeт. 5 лиcтoпaдa 1991 р. Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни прийнялa Зaкoн 
Укрaїну «Прo прoкурaтуру», у cт. 5 якoгo визнaчeнo ocнoвнi функцiї, щo 
викoнує прoкурaтурa, в тoму чиcлi нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв уciмa 
oргaнaми, пiдприємcтвaми, уcтaнoвaми, oргaнiзaцiями, пocaдoвими 
ocoбaми й грoмaдянaми. Cт. 121–123 Кoнcтитуцiї Укрaїни 1996 р. ви-
знaчaють прoкурaтуру як єдину cиcтeму, її функцiї, пoрядoк признaчeння i 
звiльнeння Гeнeрaльнoгo прoкурoрa Укрaїни, cтрoк йoгo пoвнoвaжeнь. З 
урaxувaнням вимoг Кoнcтитуцiї Укрaїни Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни внecлa 
вiдпoвiднi змiни дo Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру». У Пeрexiдниx 
пoлoжeнняx Ocнoвнoгo Зaкoну Укрaїни пeрeдбaчeнo, щo прoкурaтурa 
прoдoвжує викoнувaти вiдпoвiднo дo чинниx зaкoнiв функцiю нaгляду зa 
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дoдeржaнням i зacтocувaнням зaкoнiв тa функцiю пoпeрeдньoгo cлiдcтвa – 
дo ввeдeння в дiю зaкoнiв, щo рeгулюють дiяльнicть дeржaвниx oргaнiв 
щoдo кoнтрoлю зa дoдeржaнням зaкoнiв, i дo cфoрмувaння cиcтeми 
дocудoвoгo cлiдcтвa тa ввeдeння в дiю зaкoнiв, щo рeгулюють її 
функцioнувaння.  

Зaкoнoм Укрaїни вiд 18 вeрecня 2012 р. «Прo внeceння змiн дo дeякиx 
зaкoнoдaвчиx aктiв Укрaїни з питaнь удocкoнaлeння дiяльнocтi 
прoкурaтури» внeceнo вiдпoвiднi змiни дo Зaкoну Укрaїни «Прo 
прoкурaтуру» в чacтинi пoрядку здiйcнeння прoкурoрaми нaгляду зa 
дoдeржaнням i зacтocувaнням зaкoнiв. Caмe в тaкiй рeдaкцiї в cучacниx 
умoвax i рeглaмeнтуєтьcя пoрядoк їx здiйcнeння. Iз вcтупoм Укрaїни дo 
Рaди Єврoпи тa визнaчeння прoєврoпeйcькoгo курcу рoзвитку пocтaли 
зaвдaння рeфoрмувaння прoкурaтури Укрaїни. Взятi нa ceбe Укрaїнoю 
зoбoв’язaння пeрeд Рaдoю Єврoпи щoдo рeфoрмувaння прoкурaтури 
зумoвили нeoбxiднicть пoдaльшoгo удocкoнaлeння зaкoнoдaвcтвa тa при-
йняття Вeрxoвнoю рaдoю Укрaїни 14 жoвтня 2014 р. Зaкoну Укрaїни «Прo 
прoкурaтуру», в якoму визнaчeнo рoль тa мicця нaгляду зa дoдeржaнням i 
зacтocувaнням зaкoнiв у прoкурoрcькiй дiяльнocтi. Тaкий нaгляд 
здiйcнюєтьcя зa нoвим Зaкoнoм виключнo у фoрмi прeдcтaвництвa прaв i 
cвoбoд грoмaдянинa, iнтeрeciв cуcпiльcтвa тa дeржaви [5, c. 169]. 

Фoрмувaння iнcтитуту прoкурaтури в рiзниx дeржaвax вiдбувaлocя 
прoтягoм тривaлoгo icтoричнoгo пeрioду чacтo в cупeрeчливиx умoвax, щo 
призвeлo дo icнувaння в нaш чac дeкiлькox ocнoвниx мoдeлeй її oргaнiзaцiї 
тa дiяльнocтi. У зв’язку з єврoiнтeгрaцiйними прaгнeннями Укрaїни ви-
никaє нeoбxiднicть узгoджeння принципiв oргaнiзaцiї, нaпрямiв, фoрм тa 
мeтoдiв дiяльнocтi прoкурaтури Укрaїни з прoкурaтурaми єврoпeйcькиx 
дeржaв [6, c. 117]. 

Oтжe, дocлiджуючи icтoричний прoцec рoзвитку прoкурaтури 
Укрaїни, cлiд зaзнaчити, щo у вci визнaчeнi пeрioди cтaнoвлeння 
прoкурaтури Укрaїни, її мicцe тa рoль в cиcтeмi зaxиcту прaв i cвoбoд лю-
дини, iнтeрeciв cуcпiльcтвa i дeржaви визнaчaлocь eтaпoм рoзвитку 
дeржaви, icнувaнням дeржaви як тaкoї, фoрмoю прaвлiння тa нaявним 
дeржaвним рeжимoм Укрaїни. Врaxoвуючи виклaдeнe, мoжнa зрoбити 
виcнoвoк прo тe, щo ocoбливocтi зaрoджeння, фoрмувaння тa рoзвитку 
oргaнiв прoкурaтури є зaгaльними i тiєю чи iншoю мiрoю притaмaннi 
cиcтeмaм oргaнiв прoкурaтури уcix крaїн, дe тaкi cиcтeми cтвoрeнi, в тoму 
чиcлi Укрaїни. Нaцioнaльнi ж ocoбливocтi принципiв oргaнiзaцiї тa 
функцioнувaння, cтруктури, фoрм тa мeтoдiв дiяльнocтi oргaнiв 
прoкурaтури кoнкрeтнoї дeржaви нeрoзривнo пoв’язaнi з ocoбливocтями її 
пoлiтичнoї, eкoнoмiчнoї тa прaвoвoї cиcтeм тa xaрaктeрoм їx icтoричнoгo 
рoзвитку. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНО-АРХIТЕКТУРНА  
СПАДЩИНА ДОНБАСУ 

Лисичанськ - місто першої розвідки донбаського вугілля і місто бель-
гійських промисловців, які заснували найбільший в Європі содовий завод. 

Доленосним для розвитку потужного хiмiчного промислового ком-
плексу на Донбасi став вiзит у 1880-х роках Дмитра Iвановича Мендєлєєва. 
Ця поїздка корінним чином змінила долю Донбасу, а особливо Лисичансь-
ка. У своєму листi імператору Миколі ІІ у 1897роцi Мендєлєєв зазначив: 
«Протекціоністська політика посприяла тому, що у 1886 році виплавлялося 
приблизно 32 млн пудів чавуну, а у 1896 році — понад 95 пудів. Не менш 
повчальним прикладом може служити сода. В середині 80-х років до Росії 
ввозилося близько 2 млн пудiв соди, їдкої і вуглекислої, своєї ж майже не 
видобувалося. Тепер ці 2 млн пуд. виготовляються на Дінці, і якщо інозе-
мне ввезення ще існує, то лише тому, що попит на соду з пожвавленням 
справ швидко став зростати. Тут всі умови, щоб робити дешеву соду і різні 
солі і кислоти содових заводів. Тільки їх потрібно викликати, створювати». 
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Але, як вже показала iсторична практика, з виникненням великого по-
тужного промислового комплексу, будь то завод чи якесь iнше велике 
пiдприємство, виникає разом з ним i поселення, найчастiше будiвникiв, а 
вже згодом – працiвникiв та їх сiмей. А якщо вже виникає поселення, то 
обов`язково з`являтиметься певна культура, яка описуватиме певнi харак-
тернi риси населяючої спiльноти. 

Мета моєї роботи – вивчити і дослiдити бельгiйський архiтектурний 
стиль забудови у мiстi Лисичанськ, показати взаємозв`язок мiж розвитком 
хiмiчної промисловостi та європейською культурою на Донбасi. 

Задачі роботи: 
- Визначити, яким чином у м. Лисичанськ з`явилися бельгiйськi за-

будови, якi не характернi для нашого регiону. 
- Освiтлити внесок великих людей в розвиток хiмiчної промисло-

востi  на Донбасi. 
- Навести iлюстрованi матерiали, що свiдчать про наявнiсть рис 

архiтектурного європейського стилю в м. Лисичанськ. 
У 1887 році бельгійський інженер-технолог Ернест Сольве та пермсь-

кий купець Іван Любімов створили акціонерне товариство «Любімов, Со-
льве і Ко» для виробництва соди та почали підготовку до будівництва со-
дового заводу у селі Верхнє Бахмутського повіту Катеринославської губе-
рнії. Сольве на той момент вже мав два содових заводи у Франції та один 
на Уралі. При будівництві заводу Сольве застосував нову і передову тех-
нологію, на той час, виробництва соди: із застосуванням аміаку. Для 
здiйснення задуманого слiд було знайти найкращiх виконавцiв 
будiвельних робiт, якими виявилися саме бельгiйцi.  

** Ернест Гастон Сольве (фр. Solvay; 16 квітня 1838, Ребек — 26 тра-
вня 1922, Ексель) — бельгійський учений-хімік і підприємець. Розробив 
аміачний спосіб отримання соди з кухонної солі, який був кращим за ра-
ніше відомий спосiб Леблана. Заснував хімічну компанію Solvay (1863). 
Засновник Лисичанського содового заводу. 

У селян Верхнього були викуплені ділянки та на початку 1890-го ро-
ку почалося будівництво. У кінці квітня 1892 року завод почав давати пе-
ршу продукцію кальцинованої соди. У листопаді цього ж року був збудо-
ваний цех з виробництва каустичної соди, яка виготовлялася феррітним 
способом. У 1898 році виробництво соди було доведено до 200 тон на до-
бу, що становило 70 000 тон кальцинованої соди на рік, що робило його 
першим у Росії та другим у Європі за виробництвом. Крім того завод ви-
пускав хлорне вапно та нашатирний спирт. 

Понад три чверті століття завод називався по імені річки, на якій сто-
їть — Донецьким, згодом був перейменований на Лисичанський. На поча-
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тку XX століття на заводі працювало 900 постійних робітників, у 1916 році 
— 1 554 робітники. 

Для забезпечення заводу паливом, компанія-власник взяла в аренду 
шахту «Дагмара», а у 1896 році побудувала нову шахту «Костянтин Ска-
льковський». У 1902 році на ній було видобуто 6,8 млн пудів вугілля, а 
число робітників перевищило 900 чоловік. 

Для такої кiлькостi працівників необхiдно було забезпечення житлом, 
яке знаходилося б неподалiк вiд заводу.  Тому тiма ж бельгiйцями пiд 
керiвництвом Сольве на горi, яка нинi носить назву Робоча, було збудова-
но близько двох десяткiв багатоквартирних  будинкiв.  

Для потреб людства необхiдними є заклади надання медичної допо-
моги. Тому для працiвникiв содового заводу та їх сiмей були зведенi: 

- Лiкарня; 
- Дитяча полiклiнiка; 
- Дитяча лiкарня; 
- Гостьовий будинок для приїзджих; 
- Казарма для холостякiв (нинi Лисичанська багатопрофiльна 
гiмназiя); 

- Садиба першого керуючого заводом Донсода Сольве (нинi туб-
диспансер). 

Вище перерахованi будiвлi стали неперевершаними взiрцями 
бельгiйської архiтектури на Донбасi, яким немає аналогiв не тiльки у 
регiонi, але й в усiй Схiднiй Українi. Вони заслужено мають статус 
пам`яток архiтектури. 

Багато унiкальних та неповторних у своєму стилi будiвель залишили 
нам у спадок бельгiйцi, але перлиною серед них все ж є будiвля лiкарнi 
Содового заводу. Вона була побудована у 1899 роцi та експлуатувалася 
майже до 2000-х рокiв. Ця лiкарня була i залишається досить незвичайним 
та загадковим об`єктом, який не тiльки приваблює мiсцевих мешканцiв, 
але й заманює туристiв iз сусiднiх мiст. 

 

     
Рис. 1, 2. Лiкарня Содового заводу, м. Лисичанськ 



- 261 - 

Архiтектура будiвлi виразно витримана в нiдерландському стилi. Го-
тика в усi часи слугувала об`єктом натхнення для створення будiвель 
рiзного призначення, а у поєднаннi з класицизмом утворювалися стiйкi 
унiверсальнi споруди, здатнi йти крiзь часи, епохи, культурнi революцiї. 

Час iде, i все, що колись мало хоч якусь цiннiсть, яку б велич i по-
тужнiсть не несло б, за життєвими законами, рано чи пiзно, обречене на 
занепад та забуття. Нажаль, така доля спiткала бiльщiсть бельгiйської спа-
дщини в наших руках. Дещо, наприклад лiкарня, безмовно стоїтьу розрусi, 
«доживає свої останнi роки iснування»,  щось, як гостьовий будинок, 
зовсiм зруйноване, а щось, все ж таки, через стільки часу, знаходить нове 
переосмислення та нове призначення. Ось, наприклад, у стiнах казарми 
для холостякiв нинi розмiстилася Лисичанська багатопрофiльна гiмназiя. 

Або ж садиба-маєток першого керуючого заводом Донсода Сольве, 
пiсля приходу до влади Бiльшовикiв та його нацiоналiзацiї, i нинi служить 
протитуберкульозним диспансером. 

 

     
Рис. 3, 4. Протитуберкульозний диспансер, м. Лисичанськ 

 
Беззаперечним залишається факт, що саме нідерландська готика має 

найбільшу історичну спадкоємність на території європейських країн, її 
використовували будівельники-зодчі і послідовники історизму у XIX сто-
літті; своєрідними на нідерландських землях були ренесанс і класицизм. А 
мало хто здогадується, що цi ж самi архiтектурнi напрями та стилi прита-
маннi далеко не лише країнам старої Європи. Бо нiчим не гiршi 
архiтектурнi скарби можна знайти також i на нашiй Батькiвщинi, нео-
бов`язково слiд шукати шедеври високої культури за кордоном, їх можна 
винайти й у себе вдома.  

Висновки: 
1. Згідно з моїми дослiдженнями менi вдалося встановити причину 

виникнення бельгiйського стилю забудови у мiстi Лисичанськ, показати 
взаємозв`язок мiж розвитком хiмiчної промисловостi та європейською ку-
льтурою на Донбасi. 
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2. Зі сказаного можна зрозуміти, що в забудовi нашого регiону можна 
винайти архiтектурнi стилi, невластивi нашому регiону, та якi мають ста-
туси пам`яток архiтектури, якi могуть слугувати як об`єктом  культури, так 
i об`єктом заклику до нас туристiв з рiзних куточкiв; якi вважаються одни-
ми з найбiльших багатств нашої країни.  
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СУФРАЖИЗМ В XIX-XX СТОЛІТТЯХ 

Специфічною рисою суфражистського руху Великобританії в другій 
половині XIX - початку ХХ ст. став розвиток чоловічого суфражизму: ве-
лика кількість чоловіків не просто симпатизували боротьбі жінок за рівно-
правність, але і створювало спеціальні організації на підтримку жіночого 
виборчого права. Цей феномен ще тільки починає досліджуватися в захід-
ній історичній науці, і в великому масиві літератури з історії англійської 
суфражистської роботи з даного питання зустрічаються досить рідко. 

Американська дослідниця Сільвія Страусс назвала свою монографію 
«Зрадники чоловічої справи» (Traitors to the Masculine Cause) - так в Вели-
кобританії називали чоловіків, які виступали за рівноправність на шкоду 
інтересам своєї статі. Нескладно зрозуміти, що в суспільстві з жорстко 
визначеними гендерними ролями це було нелегкою справою, вимагало 
громадянської мужності і здатності піднятися над загальноприйнятими 
поглядами та нормами поведінки. Вивчення чоловічого суфражизму в Ан-
глії другої половини XIX - початку ХХ ст. дозволяє краще зрозуміти як 
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особливості розвитку і причини успіху суфражистського руху, так і спе-
цифіку гендерних відносин, які існували в англійському суспільстві даного 
періоду. 

Можна виділити кілька різновидів чоловічого суфражизму: одні чо-
ловіки відстоювали жіноче виборче право в парламенті, просували суфра-
жистські законопроекти, співпрацювали з суфражистськими організаціями 
і просто голосували за суфражистські біллі; інші перебували в суфражист-
ських організаціях зі змішаним членством або в самостійних чоловічих 
організаціях на підтримку жіночого виборчого права; треті були членами 
різних товариств друзів суфражизму, симпатизували ідеї політичного рів-
ноправності статей і тому жертвують кошти на різні кампанії суфражист-
ських товариств. 

Існує принаймні два етапи в розвитку чоловічого суфражизму в Анг-
лії. Перший збігся з виникненням суфражистського руху в кінці 60-х рр. 
XIX ст. і був в основному пов'язаний з діяльністю представників радика-
льного крила ліберальної партії (Дж. С. Мілля, Дж. Брайта, Ч. Ділка, Г. 
Фоссета та ін.). Другий став реакцією на появу антісуфражизма і войовни-
чого крила в суфражистському русі - в цей час було засновано безліч чо-
ловічих організацій на підтримку жіночого виборчого права, членами яких 
були представники різних партій. 

Можна сказати, що суфражизм в Англії виник значною мірою завдяки 
чоловічої ініціативи: чоловіки стояли біля витоків практично всіх перших 
суфражістських організацій. Більшість перших суфражистів належали до 
радикального крила ліберальної партії. Їх відданість ідеї політичної рівно-
правності статей витікала з ліберальної доктрини і концепції утилітаризму, 
сформульованої І. Бентамом і Дж. С. Міллем. 

Основною ідеєю лібералізму був універсалізм - переконання в рівній 
моральної цінності всіх індивідуумів, рівність властивих їм природних 
прав, прав людини, тобто рівність можливостей для всіх членів суспільст-
ва. З цієї точки зору, позбавлення жінок виборчих прав суперечило основ-
ним постулатам лібералізму. Прихильники утилітаризму, крім того, вва-
жали, що відсторонення половини членів суспільства від публічної сфери 
(не тільки від політики, але і від економіки) є вкрай нераціональним і йде 
на шкоду суспільству. Тому вони були прихильниками не тільки жіночих 
виборчих прав, але і допуску жінок до освіти і професійної діяльності. 

Однак не менше, а можливо, більшого значення у формуванні світо-
гляду чоловіків-суфражистів мав їх особистий досвід, персональні і сімей-
ні зв'язки і традиції. Багато з них були вихідцями з диссентерского середо-
вища: для більшості англійців, які належали до Англіканської церкви, ди-
сентери були Іншими, як і суфражистки, які не бажають вписуватися в 
традиційну систему гендерних відносин. 
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Серед радикалів і диссентерів, як правило, залученість в якесь суспі-
льно-політичний рух була не стільки індивідуальної, скільки сімейної. Пі-
онерами суфражістського руху ми можемо назвати Брайт, Макларенів, 
Панкхерст, Тейлоров, полагодити, Пеннінгтон, Фоссет і інших - в цих сі-
м'ях чоловіки були не менш активні, ніж жінки. Нерідко дружини, дочки і 
сестри «звертали» своїх родичів чоловічої статі в суфражістську «віру», 
але можна привести і багато прикладів зворотного. Досить згадати ірланд-
ця Р. Хаслема, Г. Фоссета і Р. Панкхерст, які ще до весілля підтримували 
суфражістском рух і, одружившись, спонукали чоловік до участі в ньому. 

Багато перших суфражістських організації не просто брали чоловіків, 
але і допускали їх до керівництва. Так, у виконавчому комітеті першої су-
фражістських організації, Манчестерського національного суфражістсько-
го суспільства, в 60-70-х рр. XIX ст. було від 30 до 50% чоловіків. Беззмін-
ним членом його виконавчого комітету довгі роки був талановитий адво-
кат Р. Панкхерст, що належить в той час до радикального крила лібераль-
ної партії. Він відчув сильний вплив ідей аналітик Е. Джонса і Дж. С. Міл-
ля і вніс великий вклад в розробку законів, які розширюють права жінок: 
підготував проект закону про ліквідацію недієздатності жінок (Women's 
Disabilities Removal Bill), який ініціював 50-річну боротьбу за надання жі-
нкам виборчих прав в парламенті; закон про власність заміжніх жінок; за-
кон про муніципальних корпораціях, що відновив право жінок брати 
участь в муніципальних виборах. 

Створені радикальними лібералами суфражистських організації до-
сить швидко знаходили самостійність і виходили з-під контролю творців. 
У грудні 1868р. Дж. С. Мілль разом зі своєю падчеркою Х. Тейлор був 
змушений вийти з Манчестерського національного суфражистського сус-
пільства в знак протесту проти методів секретаря Л. Беккер. Дж. Брайт, П. 
Тейлор, Дж. С. Мілль і багато інших чоловіків-суфражісти вважали за не-
обхідне включати до законопроектів про жіноче виборче право заміжніх 
жінок, але, багато суфражистки вважали, що потрібно починати з вимог 
надання права голосу одиноким жінкам, які користуються юридичною 
самостійністю. 

Це було пов'язано з тим, що після поразки Дж. Брайта на виборах в 
1874 р. лідером парламентської суфражистської фракції вперше був визна-
ний не представник ліберальної партії, а консерватор У. Форсайт. Він був 
адвокатом «і, коли ознайомився з суфражистським біллем, не міг перенес-
ти неясності формулювання про заміжніх жінок, яка була навмисно вклю-
чена в білль в такому вигляді. Тому перед внесенням білля в палату він 
додав застереження, безумовно виключає заміжніх жінок ». 

Висування консервативних законопроектів, підтримуваних суфражи-
стками, стало причиною розколу прихильників суфражизму в парламенті, 
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так як радикали відмовлялися голосувати в їх підтримку. У самому суфра-
жистському русі це призвело до створення в 1889 р. Ліги за виборчі права 
жінок, в яку вступили багато радикальні суфражистки. 

Проте в другій половині XIX ст. справа просування політичних прав 
жінок в органах законодавчої влади все ж залишалося в руках лібералів. 
Після відходу з парламенту Дж. С. Мілля найбільш відомими та, головне, 
переконаними прихильниками політичного рівноправності статей в парла-
менті стали радикальні ліберали Дж. Брайт, Ч. Ділк, Г. Фоссет, Л. Кортні. 
Останні троє були членам Кабінету міністрів. Дж. Брайт і Ч. Ділк зіграли 
важливу роль в прийнятті поправки до закону про муніципальних корпо-
раціях, завдяки якому жінки були допущені до муніципальних виборів. 

Г. Фоссет зробив внесок в просування інтересів жінок, коли став міні-
стром пошти: він не тільки підвищив заробітну плату поштових службов-
ців, знизив вартість поштових послуг, а й створив в поштовій службі робо-
чі місця для жінок. Реформи в цій сфері зробили його дуже популярним 
серед населення. Л. Кортні став лідером суфражистів в парламенті в 1877 
р, коли законодавчу ініціативу знову взяв на себе повернувся до законот-
ворчої діяльності Дж. Брайт. У 1882 р прихильники жіночої емансипації в 
парламенті добилися прийняття акта про власність заміжніх жінок, яка 
надала жінкам, які перебувають у шлюбі, можливість розпоряджатися сво-
їм майном і заробітком. 

Принципова позиція радикального крила щодо права голосу для жі-
нок ледь не призвела до розколу в ліберальному уряді під час обговорення 
виборчої реформи 1884 року, коли ліберал У. Вудалл, пов'язаний з Манче-
стерським національним суфражистським суспільством, вніс поправку про 
включення жінок в число виборців. 

Напередодні обговорення нового законопроекту в парламенті було 
250 прихильників суфражисток. Однак У. Гладстон виступив проти суф-
ражистської поправки, і в результаті 104 ліберала відмовилися від своїх 
обіцянок. Троє членів ліберального Кабінету, Ч. Ділк, Г. Фоссет і Л. Корт-
ні, не погодилися голосувати проти поправки, що було порушенням пар-
тійної дисципліни і згодом негативно позначилося на їх політичних кар'є-
рах, хоча У. Гладстон і не вимагав їх виведення з уряду, щоб уникнути 
партійного і політичної кризи. 

Цікаво, що, незважаючи на це, значна частина суфражисток відмежу-
валися від Ч. Ділка, варто було йому опинитися в центрі політичного скан-
далу, коли колишня коханка привернула його як співвідповідача на шлю-
борозлучному процесі. Кар'єра політика виявилася знищено, і він був зму-
шений розпрощатися з надією зайняти в майбутньому одну з провідних 
державних посад. 
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Дионео в нарисі, присвяченому Ч. Ділк, відзначав парадоксальне фа-
рисейство англійської громадської думки, яке мириться з багатьма страш-
ними пороками, якщо вони залишаються в таємниці, але готове знищити 
людину за прояв звичайної слабкості, якщо його вчинок отримує розголос. 
Навіть колишній однодумець Ч. Ділка, відомий журналіст Вільям Стід, 
справедливо вважався одним із суфражистів, організував проти нього кам-
панію в The Pall Mall Gazette. А багато суфражисток виступили проти того, 
щоб його ім'я значилося в списку спонсорів Жіночої виборчої ліги, вважа-
ючи, що це може зашкодити репутації формується організації. 

У 1889 р Women's Penny Paper опублікувала заяву з 1604 підписами 
проти висунення Ч. Ділка в Лондонський рада олдерменом. Серед тих, хто 
підписався були Е. Гаретт-Андерсон, М. Фоссет, П. Макларен, Е. Макла-
рен і інші. Історія Ч. Ділка, на наш погляд, є досить яскравим показником 
консервативності і обережності вікторіанського суфражизму, який, незва-
жаючи на свої радикальні коріння, багато в чому продовжував слідувати 
суспільним умовностям і забобонам. 
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УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ЕЛІТА У КОНТЕКСТІ  
ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 

Кінець ХХ – початок ХХІ століть означилися для українського суспі-
льства однією з найуспішніших, очевидно, спроб його модернізації. Впер-
ше за багато десятиліть Україна розвивалася в атмосфері інтелектуальної 
свободи, у силовому полі європейських і світових процесів. Україну поча-
ли інакше сприймати в світі, з’явилося багато нових понять і явищ, якими 
тепер характеризують стан сучасної української держави, одним з яких є 
молода українська еліта.   Змінилися і погляди сучасних українців, і світо-
сприйняття – оновлення відчувається майже в усіх сферах життя: політиці, 
економіці, культурі… 

Змінився і образ сучасної Української Жінки. Яка вона, що має і чого 
прагне? Цитуючи Соломію Павличко, відому прибічницю Жіночого Руху, 
зазначимо, що в сучасній Україні колективний образ жінки неоднорідний: 
«…Жінки в оранжевих жакетах лопатами розкидають асфальт, ремонтую-
чи дороги України… Сільські жінки з порепаними червоними руками про-
дають їжу на міських базарах… Жінки-працівниці  в сірих робах на індус-
тріальному Сході України…Матері солдатів…А ще оперні примадонни, 
письменниці, фотомоделі, а останніми роками і ділові жінки – власники 
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фірм, менеджери, бухгалтери, фінансисти. Всі вони живуть в одному прос-
торі й часі, …, складаючи … мозаїку образів, ніж один образ української 
жінки…» Зрозуміло, можна скласти узагальнений, «мозаїчний» образ 
української жінки, але ми поставили на меті дослідити повсякденне життя 
саме жіночої еліти.  

Історіографія даного питання представлена різноманітними публіка-
ціями в сучасних літературних-художніх місячниках, соціологічних та ста-
тистичних журналах, історичних часописах тощо. Цікавими у даному дос-
лідженні є  публіцистичні статті в загальнонаціональному часописі «Укра-
їна» [6], [8], в яких автори у вигляді «гарячих репортажів» намагаються 
«приблизити» представниць жіночої еліти до нас, звичайних читачів,  вла-
сними розповідями письменниць, художниць, політиків про себе, про свої 
уподобання і плани.  

Ґрунтовною, доцільною працею до цього питання є один з томів «100 
знаменитих» - «100 знаменитых женщин Украины», цілком присвячений 
вивченню біографій найвідоміших українських жінок [1]. 

Досліджуючи жіноче питання, неможливо оминути праці Соломії Па-
вличко, наприклад,  публікація «Фемінізм», яка складається з декількох 
наукових робіт. У роботі «Жіночі права – людські права. Українська перс-
пектива», зокрема, автор розглядає саме Образ сучасної Української Жін-
ки, тощо [2].    

Обов’язково має сенс звернутися до журналу «Українська мова й лі-
тература в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» [3], [4],[10], в 
якому представлені праці наукових дослідників з питань сучасної модерної 
та постмодерної української літератури, твори представників цього напря-
мку, зокрема жінок, та критика на них тощо. 

Ексклюзивні статистичні дані оприлюднені в журналі «Пані Вчитель-
ка» щодо успішності сучасних жінок [11], тощо.       

З соціологічного словника: еліта (від фр. elite – найкраще) – не-
від’ємна частина будь-якого соціуму, яка виконує функції керування соці-
умом, а також винаходить нові моделі (стереотипи) поведінки, які дозво-
ляють соціуму пристосовуватися до оточення, яке змінюється. Існує цінні-
сний підхід, який базується на вихідному понятті «еліта» (тобто «найкра-
ще»). З цих позицій індивідууми, які належать до еліти, володіють більш 
високим інтелектом, талантом, здібностями, компетентністю, а також 
більш високою мораллю у порівнянні з середніми показниками конкретно-
го соціуму. 

Отже, складемо життєпис кращих представниць молодої незалежної 
України, якими маємо пишатися і на яки має сенс рівнятися.  

Сучасну Україну називають «жіночою» країною, і не дарма – за ста-
тистичними даними більш ніж 54 % її населення складають саме представ-
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ниці жіночої статі. Новітня історія нашої країни може репрезентувати чи-
мало імен видатних, відомих в усьому світі українок, славетних дочок сво-
єї батьківщини [1, 3].  

Без сумніву, найбільш вагомий внесок вони вклали в літературу і ми-
стецтво: відомі письменниці – Ліна Костенко, Оксана Забужко, Євгенія 
Кононенко; сучасні акторки театру і кіно – Людмила Гурченко, Лариса 
Кадочникова, Ольга Сумська; майстрині співочого жанру – від відомих 
оперних примадонн, таких як Бела Руденко, до таких зірок естради, як Со-
фія Ротару, Руслана, Таїсія Повалій, Наталя Могилевська. 

Є серед представниць сучасної української жіночої еліти і немало 
представниць живопису – Магдалина Пуглик-Белень, кінорежисерів і про-
дюсерів – Кіра Муратова, Оксана Байрак, телеведучих – Ольга Герасе-
мю’к, Ганна Безулик, Руслана Писанка, Марія Єфросініна, модельєрів та 
дизайнерів – Вікторія Гресь, Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна.  

Українські спортсменки – Яна Клочкова, Лілія Підкопаєва, Ірина Дє-
рюгіна, Катерина Серебрянська не один раз дивували світ своїми досяг-
неннями і викликали відчуття гордості серед своїх співвітчизників.  

Є й такі, хто за певних умов залишили Україну, але завжди відчували 
свою причетність до її історії, народу – Віра Смерека, навіть Міла Йовович 
або Катерина Ющенко.  

Ще на початку ХХ століття Леся Українка писала: «Ми живемо в 
епоху оновлення світогляду, а нове розуміння світової історії обов’язково 
приведе до нової моралі і психології». Розуміючи це, багато відомих жінок 
незалежно від роду діяльності, завжди виступали в ролі своєрідних зодчих 
української держави, приймаючи чималу участь у будівельних процесах 
суспільного життя. Особливо зросла ця роль в наші дні, про що свідчить 
ціла плеяда цікавих політиків, партійних лідерів і державних діячів, які 
ведуть активну діяльність в сьогоденній Україні. Тому життєпис наших 
відомих сучасниць Юлії Тимошенко, Раїси Богатирьової, Наталі Вітренко, 
Валентини Семенюк, Олександри Кужель по праву входить до створення 
колективного портрету сучасної успішної української жінки, жіночої еліти 
взагалі [1, 4].  

Як виявилося, проаналізувати повсякденне життя успішної українсь-
кої жінки не така вже й легка річ, адже представниць вітчизняної еліти, як 
бачимо, немало, і для виявлення спільних чи розбіжних рис в їхньому бут-
ті, особливостей та закономірностей їхнього прагнення досягти визнання і 
успіху, необхідно виробити загальні критерії, за якими можна було б спо-
стерігати майже за кожною з них. Отже, ми зійшлися на таких:  

- особова біографія (бажано зазначити чинники, які обумовили 
успіх і визнання);  
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- місце проживання (від зазначення реального місця прописки до 
опису архітектурних особливостей будівлі, інтер’єру, тощо); 

- уподобання в моді, мистецтві, літературі, навіть їжі, тощо; 
- особливості або примітки, що стосуються конкретної жінки, чи 

могли б виокремити будь-яку елітарну групу взагалі (літературну, спорти-
вну, тощо). 

Отже, зосередимося на вивченні біографій представниць різних еліт 
задля виявлення саме тих факторів, умов чи особистих властивостей, які 
зіграли головну роль в процесі становлення, досягнення успіху, суспільної 
соціалізації та визнання і спробуємо зробити висновок, чи спільні ці моме-
нти в житті кожної жінки, чи ні.   

У березневому святковому номері журналу «Пані Вчителька» подано 
дуже цікаві статистичні дані у вигляді схематичної статті «Успішна жінка 
– хто вона?», за якими основні чинники, що обумовили успішність майже 
90% видатних українських жінок, представниць кожної елітарної групи є – 
наполегливість, незламність духу, віра в свою перемогу, любов до обраної 
справи, цілеспрямованість та власні амбіції [11, 10-11]. 

Перш за все, звернемо увагу на представниць літературного Олімпу 
сьогодення, адже література є віддзеркаленням нашого життя. Суспільні 
процеси дійсно глибоко вплинули на життя і творчість кожної з них. На-
приклад, Ліна Костенко, яка народилися у 1930 році, в містечку Ржищеві 
на Київщині. Після закінчення Літературного інституту імені М. Горького 
в Москві у 1956 році, повернувшись в Україну, саме тоді, коли народ від-
чув реальність демократичних змін, Ліна Костенко, однією з перших, роз-
почала публікувати свої волелюбні українські збірки (на той час у її твор-
чому доробку їх було аж три). Але демократичні процеси в СРСР поступо-
во почали згортатися... Де тендітній і слабкій жінці було обрати сили і те-
рпіння? Лише принциповість, любов до народу і наполегливість у творчос-
ті не зламали її [3, 169-170]. 

Лише Наприкінці 70-х років ХХ століття письменниця повернулася 
до своїх читачів з історичним романом у віршах - «Маруся Чурай», який 
став подією у літературному житті України, а його авторка біла відзначена 
найпочеснішою літературною премією України – Шевченківською [3, 
171].  

Ось так, не зважаючи на життєві скрути, Жінка, Поетеса – Ліна Кос-
тенко досягла успіху і визнання, а її твори і досі дивують нас непідробною 
щирістю  української душі і пристрасною думкою, високим мистецтвом, за 
яким ми визначаємо справжні взірці прекрасного… 

Можна було сказати, що письменниці, які розпочали свою справу вже 
в роки незалежної України, наприклад Євгенія Кононенко, Ірена Карпа, 
Софія Андрухович та багато інших, відчули значно менші утиски в цензурі 
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з боку влади, але майже всі вони так і пишуть про український народ, його 
буття, проблеми і сподівання, переважно всі вони пишуть на українській 
мові і для українського читача. 

Що їх об’єднує? Можливо, ментальність. Ментальність українки, пи-
сьменниці, жінки, яка чітко уявляє, своє призначення в житті. 

Жахливі роки Другої Світової  війни, відіграли велику роль у форму-
ванні в кожній дитині волі до життя, сильного характеру і високих духов-
них цінностей. Саме ці якості дали змогу сучасним представницям будь-
якої еліти досягти успіху, не підкоритися долі і дійти намічених цілей. На-
приклад, життя Ліни Костенко, яку ми вже згадували, або великої акторки, 
співачки Людмили Гурченко.  

 Дійсно, після окупації рідного міста Харкова, у якому в 1935 році на-
родилася майбутня акторка, веселі безтурботні роки закінчилися. У всіх 
мріях її дуже підтримував батько, який взагалі відігравав для Людмили 
найважливішу роль в її житті. Якщо проаналізувати життя інших відомих 
українських актрис, то можна дійти висновку, що велике значення для їх-
нього становлення відіграли люди, які вірили в них і підтримували. 

Підтримку коханих людей як головний  чинник становлення успіш-
них жінок і як основна умова формування упевненості в досягненні мети 
можна спостерігати і серед представниць інших еліт. 

 Наприклад, доля Софії Ротару, сьогодні відомої в усьому світі украї-
нської співачки, нерозривно пов’язана з ім’ям Анатолія Євдокименко, її 
чоловіка. [1, 389-395]. Але, розглядаючи особливості повсякденного життя 
української жіночої еліти, не будемо відходити від головного питання на-
шого дослідження – які саме чинники обумовили становлення сучасних 
успішних жінок України? 

По-перше, власні якості і амбіції. Це ті якості, які не здобуваються з 
часом, як відповідь на життєві скрути (приклад Ліни Костенко, Людмили 
Гурченко, тощо), вони не пов’язані з родом діяльності чи віком жінки, це 
якості, закладені перш за все природою, потім власним характером, і, за-
уважимо, що такі якості притаманні кожній успішній жінці. 

Упевненість і наполегливість, зрозуміло, є невід’ємними складовими 
успіху і українських спортсменок. Наприклад, тренери плавчихи Яни Кло-
чкової, заслуженого майстра спорту, чотирьохкратної олімпійської чемпі-
онки, багатократної чемпіонки Європи і світу, «золотої рибки» України, 
неодноразово відзначають її обов’язковість, постійність. [1, 202]. 

Обов’язково слід зазначити, крім сильних природних рис характеру, 
звичайний талант і придатність до обраної професії, адже, яким би вели-
ким не було прагнення без таланту застосувати його занадто важко. Така 
вже невід’ємна специфіка того таланту – постійно самовдосконалюватися і 
охоплювати все нові й нові сфери людського життя.  
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Такі власні особливості притаманні відомим сучасним українським 
жінкам-кінорежисерам. Наприклад, Оксана Байрак, яка, до слова, ще на 
другому курсі Київського державного інституту театрального мистецтва 
створила картину «Круїз», а, з часом створила власну кіностудію «Бай-
рак».  

Але зовсім іншого «кольору» кінострічки талановитого кінорежисера 
Кіри Муратової. Не дарма Муратову названо серед 100 найкращих режи-
серів світу. У своїй творчості вона завжди намагається йти проти течії, 
куди б ця течія не повертала. Кіру Муратову іменують елітарним режисе-
ром, автором стрічок для обраних. [1, 305-306].       

І ось тут, маємо зробити важливий висновок, що кожній успішній жі-
нці притаманний свій власний Образ, свої власні особливості, секрети до-
сягнення успіху.  

Не менш помітною є така риса Образу успішної української жінки – 
як патріотизм, любов до України, які нерозривно пов’язані високою духо-
вністю кожної з представниць сучасної еліти, їхньою православною хрис-
тиянізацією.  

Саме любов до Батьківщини, причетність до її історії, віра у її світле 
майбутнє обумовлюють оспівування України навіть за її межами. До су-
часних славетних жінок України можна віднести Віру Смереку, Беллу Ру-
денко, навіть Мілу Йовович і багато інших.  

Наприклад, Віра Смерека у Канаді влаштувала українське видавницт-
во, яке популяризує українське слово у світі, знайомить дітей української 
діаспори з їхньою історією, а іноді допомагає у публікаціях і виданнях су-
часним українським авторам [9, 114-116]. Відома акторка Міла Йовович на 
весь світ сказала: «Мій характер, врода і талант від українського коріння» 
[1, 178-180], [12].  

Таким чином, ми спробували створити загальний Образ сучасної 
української жіночої еліти, обумовити чинники її становлення, розглянути 
її повсякденне життя.  

Дане питання, як бачимо, дуже широке і потребує подальшого ви-
вчення. Більш детальному дослідженню належать такі його аспекти, як: 

- вивчення уподобань у різноманітних сферах життя представниць 
української жіночої еліти; 

- сімейний стан представниць української сучасної жіночої еліти як 
критерій дослідження її повсякденного життя; 

- вивчення особливостей побуту, характеру, тощо окремих предста-
вниць певної еліти задля виявлення закономірностей чи протиріч в кон-
тексті їхнього повсякденного життя і т.д. 
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ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬНОГО 
ХУДОЖНИКА ЛУГАНЩИНИ  

ТЮТЮННИКА ВАЛЕРІЯ ІВАНОВИЧА 

У зв'язку з відродженням в українській державі національної самосві-
домості, прагненням української нації до свого «кореня», гостро стоїть 
питання необхідності глибокого вивчення культурної спадщини кожного 
народу і її відновлення. Носієм та творцем такої спадщини в нашому місті 
став  народний художник Луганщини Тютюнник Валерій Іванович( Дода-
ток А, рис.1). 

Мета роботи: відтворити життєвий шлях і головні досягнення творчо-
сті Тютюнника В. І., нашого земляка, обдарованого вчителя, який сприяв 
розвитку та популяризації образотворчого мистецтва в місті, регіоні, і мав 
великий вплив на багатьох митців Луганщини.  

Для досягнення мети були застосовані наступні методи: 
- аналіз продуктів діяльності, вивчення творчого спадку художника, 

що зберігається в родині, у виставковій залі, в приватних колекціях; 
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- бесіда, спостереження, запис спогадів родичів, колег та друзів Тю-
тюнника; 

- систематизація зібраних матеріалів/ 
Життя та творчість Валерія Івановича Тютюнника серйозно не дослі-

джувалось. З літературних джерел у родині зберігається лише 3 невеликі 
статті з місцевих газет [1, 2, 3] та одна сторінка альбому в Галереї мис-
тецтв міста, присвячені художнику Тютюннику В. І. Тому все дослідження 
базується на документах, що збереглися в СЗШ № 6 (особова справа), у 
родині художника (трудова книжка, дипломи, почесні грамоти та подяки, 
каталог робіт, що вела дружина Тютюнника В.І.), на спогадах і розповідях 
членів родини, колег та друзів Валерія Івановича, його учнів, на інформа-
ції, яка отримана від директора Галереї мистецтв міста Іванової Н. М. 

Народився Валерій Тютюнник 26 січня 1939 року в селі Піски Лохви-
цького району Полтавської області в родині аграріїв. Почав навчання в 
школі в селищі Первомайське. А закінчував 9-10 класи в селищі Радянсь-
ке. Головною розрадою для юнака було малювання. Валерій малював олі-
вцями, бо фарби  в повоєнному селі  знайти було важко, а іноді замальову-
вав ескізи навіть квітами (зі спогадів дружини Тютюнник Л. Л.). Почавши 
творчу художню діяльність ще замолоду, Валерій Тютюнник продовжував 
її все життя. 

У 1956 році Валерій закінчує школу та вступає на навчання до техні-
чного училища річкового флоту № 1 у м. Великий Устюг (за даними осо-
бової справи). Під час практичних занять хлопець пройшов  шляхами Пів-
нічної Двіни, Сухони, Біломорканалу. За  стратегічним завданням його 
судно побувало в Сурінамі (Південна Америка) та Канаді (Північна Аме-
рика). Ця щаслива пора і сформувала світогляд майбутнього художника – 
романтика, співця рідної природи. 

З 1958 року Валерій Тютюнник починає самостійну трудову діяль-
ність у сплавконторі Волзької річкової флотилії на посаді керманича спла-
влебідкою № 93, потім працює на пароплаві «Суворовець» на Дніпрі, про-
ходить строкову службу на Чорноморському флоті (за даними трудової 
книжки). Командир в/ч 81286 пропонує художнику взяти участь у виставці 
робіт художників-моряків в Одесі. Це була перша виставка, в якій Тютюн-
ник В. І. взяв участь. Він представив на вернісажі в 1962 році картину «Во-
єнна берізка». В Одесі Валерій створює сім’ю зі студенткою Горун Л. Л. 

У 1966 році родина перебирається до Сєвєродонецька, де на той час 
проживають батьки Людмили. Валерій шукає роботи, що могла б забезпе-
чити родину житлом, працює художником у механічному цеху Дослідно-
конструкторського бюро автоматики, потім з 1967 року – на хімічному 
комбінаті оформлювачем культурно-просвітніх закладів (за даними трудо-
вої книжки). Саме тоді Валерій Тютюнник бере участь у художньому офо-
рмленні міського Палацу культури хіміків, виконує оформлення фойє, 
сцени. Людмила до 1969 року працює вихователем дитячого садка № 5, а 
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потім - викладачем української мови та літератури в СЗШ № 6. Родині по-
щастило – вона спочатку отримала однокімнатну квартиру, а коли в сім’ї 
1973 року народилась друга дитина – син Олексій, міська рада виділила 
трикімнатну квартиру. 

У 1970 році Валерій переходить на роботу до школи і до кінця трудо-
вої діяльності більше не полишає педагогіки. Спочатку з 1970 по 1972 рік 
він працював у восьмирічній школі № 7, потім– учителем трудового на-
вчання в СЗШ № 15. Нарешті у 1978 році Валерій Іванович Тютюнник пе-
реведений до СЗШ № 6 вчителем малювання та креслення. У цій школі й 
працював Тютюнник В. І. до 1995 року до виходу на пенсію за вислугою 
років (за даними трудової книжки). 

Навчаючи дітей, Валерій Іванович відчував потребу підвищувати вла-
сний художній та теоретичний рівні, адже він мав освіту агронома, яку 
здобув ще в Одесі, а художньої освіти у нього не було. Тому  1987 року він 
вступає до Заочного народного університету мистецтва в Москві на факу-
льтет образотворчого мистецтва і закінчує трирічне відділення станкового 
живопису і графіки. Головною умовою створення  картин, перед якими в 
захваті стоятимуть і колеги, і учні, був талант художника, до якого дода-
лись професійна та навчальна підготовка, багаторічний досвід викладача 
та підтримка оточуючих. 

Поділяли захоплення голови родини і його близькі. Син Олексій з ди-
тинства захоплювався малюванням,  писав  аквареллю та олійними фарба-
ми. По закінченні 9 класу школи № 6 Олексій вступає до Луганського учи-
лища № 6 і закінчує його за спеціальністю художника-
оформлювача(Додаток А, рис. 2). 

Справжнім відкриттям для родини стала творчість матері, Людмили 
Леонідівни, що взяла до рук пензля у 59 років. Вона довго жила поряд з 
художниками і навіть не підозрювала, що теж має мистецький талант. У 
творчості художниці теж переважають пейзажі, яскраві, життєдайні, що 
розкривають повноту сприйняття оточуючого світу саме жінкою, з гост-
рим емоційним забарвленням (Додаток А, рис.3). 

Далі з 1997 року творча доля подружжя стала спільною. Тютюнники 
беруть участь у багатьох виставках та вернісажах, навіть на міжнародному 
рівні, підтримуючи один одного і в творчості, і в житті. Тому не дивно, що 
в каталозі картин Тютюнника В. І. налічується тільки з 1998 року (коли 
каталог почала вести Людмила Леонідівна) понад 533 роботи (Додаток А, 
рис.4). 

Тютюнник В. І. починав свою творчу біографію з пейзажних картин 
та замальовок. Пейзажі В.  І.  Тютюнника можна  згрупувати  за наступними 
темами: 

- міський пейзаж, краєвиди Сєвєродонецька: «Христоводвиженська 
церква», «Бузок квітне»  ( Додаток Б, рис.1); 
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- природа краю в різні пори року: зимові, весняні, літні та осінні 
пейзажі: «Осіння дорога», «Осінній дощ» «Липень» ( Додаток Б,рис.2); 

- північні краєвиди, що вразили художника в пору юності: «Різдвяна 
ніч», «Зимовий вечір» (Додаток Б, рис.3); 

- зображення храмів на лоні природи: «Христовоздвиженська церк-
ва», «Спасо-Преображенська церква», «Церква архистратига Михайла», 
«Святогірський монастир»  ( Додаток Б, рис.4); 

- морські пейзажі: «Азов», «Летючий голландець»  ( Додаток Б, 
рис.5); 

- єсенінські мотиви: «Лисиця», «Зима», «Рідні далі» , «Яблуні квіт-
нуть» (Додаток Б, рис.6); 

- картини – ілюстрації до улюблених пісень: «Цвіте терен»,  «Під 
вікном колишеться черемха» (Додаток Б,рис.7).  

Витоками творчої наснаги художника стали обставини його життя: 
спадковість від батьків; зростання та змужніння на лоні природи; романти-
ка річкових та морських просторів, з якими пов’язана юність художника; 
щаслива та обдарована родина; вроджене почуття прекрасного та роман-
тична натура; любов до свого краю, до рідної української землі; творча 
професія та творча обстановка в родині, де творили три художники; підт-
римка творчості художника з боку колег та друзів; сприятливі умови для 
творчості, що були в молодому місті Сєвєродонецьку. 

Творчість народного самодіяльного художника Луганщини Валерія 
Івановича Тютюнника має наступні особливості: глибока народність; ная-
вність у творчості елементів імпресіонізму; майстерне володіння лінійною 
та повітряною перспективою; великий реалізм зображення; глибока інтуї-
ція, що дозволяє проникнути до самої суті явищ; романтичне ставлення до 
рідної природи; вражаюча плідність творчої роботи. Головною манерою 
малювання був академічний стиль у його сучасному розумінні[2] (Додаток 
Б, рис.8).  

Значущість творчості митця полягає в тому, що мистецький стиль 
В. І. Тютюнника мав великий вплив на творчість місцевих художників, 
керівництво відділу культури обласної державної адміністрації присвоїло 
Тютюннику В. І.  звання «Народний самодіяльний художник Луганщи-
ни»[3] (Додаток А, рис.5). У місті Сєвєродонецьку картини митця прикра-
шають школи, музичне училище та інші культурні та державні заклади. 
Його роботи  мають міжнародне визнання та знаходяться в приватних ко-
лекціях в Росії, Ірландії, США, Фінляндії, Чехії, Словаччині, Ірані, Литві, 
Італії[1].  

На основі даної роботи створено книгу про Валерія Івановича,  до дня 
народження художника 26.01.2017 року  проведено  разом з Сєвєродоне-
цькою галереєю мистецтв вечір пам’яті художника. Популяризація творчо-
сті вчителя нашої школи, талановитого народного художника, співця краси 
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рідного краю Тютюнника В. І. надає можливість формування естетичного 
смаку народу, національної самосвідомості та національної гідності, вихо-
вання молодого покоління громадян на здатності сприймати дійсність та 
перетворювати її за законами краси. 
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Додаток А 

Рис. 1. В. І. Тютюнник біля своїх робіт

Рис. 3. Л. Л, Тютюнник.  
Квітень 

Рис. 2.  О. В. Тютюнник.   
Зимовий ранок 
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Рис. 5. Посвідчення «Народний 
самодіяльний художник Луганщини» 

Рис. 4.  Каталог картин родини  
Тютюнників, створений  

Л.Л. Тютюнник 
 

Додаток Б 

 

Рис. 1. В. Тютюнник.  Бузок квітне 
 

Рис. 2. В. Тютюнник. Осіння дорога 

 
Рис.3.  В. Тютюнник. Різдвяна ніч 

 
Рис. 4. В. Тютюнник.  

Спасо- Преображенська церква 
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Рис. 5. В. Тютюнник. Азов 

 
Рис. 6. В. Тютюнник. Цвіте терен 

 

 
Рис. 7. В. Тютюнник.  

Під вікном колишеться черемха… 
Рис. 8. В. Тютюнник. Туман 
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ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТЬ У ШКОЛІ 

Сьогодні ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав 
людини.  Одним з фундаментальних принципів Організації Об’єднаних 
Націй (ООН), який закріплено у її Статуті є «рівні права чоловіків та жі-
нок», а також захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної 
держави. Україна зобов’язалась виконувати  ключові міжнародні зо-
бов’язаня щодо забезпечення ґендерної рівності. 

Ґендерна  рівність закріплена у Конституції України, а у ст. 1 Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
зазначається, що «ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чо-
ловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох 
статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» [1].   

Однак і досі жінки та дівчата стикається з викликами, які впливають 
на забезпечення їх рівних прав та можливостей взагалі, а також з певною 
нерівністю в освіти та навчанні; на сьогодні у суспільстві продовжують 
існувати та поширюватись певні ґендерні стереотипи. 

В українській системі освіти хлопчиків і дівчаток навчають по-
різному. Це твердження на перший погляд суперечить дійсності – і Кон-
ституція, і освітні закони прямо забороняють дискримінацію на підставі 
статі. Індекс ґендерного паритету у школах, тобто співвідношення жінок і 
чоловіків наближається до одиниці.  Однак Ірина Когут розглядаючи пи-
тання «Як виглядає ґендерна рівність в освіті?» зазначає, що: 

- З раннього дитинства дівчат і хлопців свідомо та несвідомо «за-
точують» під різні види активностей, різні інтереси та вміння. 

- Загалом питання прихованої ґендерної профорієнтації у школі та 
ґендернозумовленого вибору освітньої траєкторії – складна для вивчення 
тема. 

- На жаль, в Україні досі немає кількісних даних на рівні усієї кра-
їни щодо розриву у навчальних досягненнях між хлопцями та дівчатами. 
Навіть результати ЗНО не аналізуються у розрізі статі [2]. 

Які ж стереотипи існують в освіті? 
Стереотипізована соціалізація школярів відображає ґендерні стерео-

типи, підсилюючи їх і створює низку проблем, серед яких найбільше ви-
ражені такі:  
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- низький відсоток чоловіків серед педагогічного складу спричи-
няє формування і підтримку ґендерних міфів (про чоловічу грубість, про 
жіночу логіку);  

- а наявність стереотипів, у свою чергу, призводить до ґендерного 
дисбалансу у педагогічній спільноті; 

- засвоєння навчального матеріалу може відбуватися однобічно, 
незбалансовано через брак чоловічого підходу; 

- відсутність рольової моделі чоловіка-вчителя може призводити 
до однобічного формування особистості школяра; 

- хлопчики і дівчатка можуть відчувати неадекватну емоційну 
прив'язаність до жінок і відчуження до чоловіків, чи, при зворотній реак-
ції, – ворожість до жінок і надмірну довіру до чоловіків [3]. 

Ще одне питання, яке виникає – це ґендероване виховання, яке перед-
бачає, що змалечку дітей спрямовують у певні рамки, задані їхньою стат-
тю, і через виховання дівчинкою чи хлопчиком формують певні ґендерно 
марковані соціальні схильності, риси характеру, когнітивні звички. Почи-
наючи з магазинів іграшок та підручників для першокласників, діти за-
своюють, що жінка – це вчителька, медсестра, бухгалтерка чи стюардеса, а 
хлопчик – робітник, директор, інженер чи пожежник.  

Які кроки потрібно зробити для досягнення ґендерної рівності в осві-
ті? 

Вважаємо, що по-перше, необхідно викорінити ґендерні стереотипи, 
шляхом, зокрема, навчання педагогів та учнів/учениць; 

По-друге, використовувати фемінітиви в усній та письмовій мові у 
школі (елементи стратегії фемінізації). 

Вживання фемінітивів – це як орієнтир, який зазначає, що дівчинка 
або жінка відіграє певну роль або обіймає певну посаду, або ж демонструє, 
що для українського суспільства жінка важлива й активна в усіх сферах 
діяльності. 

Пропонуємо  говорити:  «директорка»,  «учителька», «фахівчиня з фі-
зики/хімії» …, «учениця», «дослідниця», «першокласниця»… 

учити – учит-ель – учитель-к-а 
дослід-ник – дослід-ниц-я 
Загалом в українській мові є понад 13 суфіксів, які можуть утворюва-

ти іменники – назви осіб жіночої статі. 
Серед них найпродуктивнішими є суфікси -к- (учителька, директорка, 

лідерка), -иц- (дослідниця, урядовиця, очільниця), -ин- (філологиня, філо-
софиня), -ес- (агентеса, адвокатеса) [4]. 

На нашу думку, ще один крок – це стратегія нейтралізації, тобто уни-
кнення акценту на статі взагалі. 
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Говоримо, «учительство», «читацька аудиторія», «студенство», «ме-
діаспільнота», замість, «учитель/учителька», «читач/читачка», «сту-
дент/студентка». Саме українська мова дає неосяжне поле для творчості. 

Тож будемо ґендерно чутливими!  Дотримуємося ґендерного балансу, 
не допускаємо дискримінації, зокрема, за ознакою статі. 
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ВИДАТНИЙ МАЙСТЕР ЕКСЛІБРИСУ – 
БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ РОМАНОВ 

Кожній людині під силу та по праву внести в світ щось надзвичайне, 
цікаве, збагатити його частиною своєї духовності. В нашому місті людей, 
що змогли реалізувати свій творчій потенціал, дуже багато.  Вони утво-
рюють своєрідний прошарок молодого міста, що згуртовується навколо 
Галереї мистецтв вже біля 25 років. Особливе місце серед них посідає член 
Національної Спілки художників України Борис Миколайович Романов. 
Його ім'я добре відоме не тільки в нашому місті, країні, а й далеко за її 
межами. Ця людина багато зробила для розквіту української  культури, для 
популяризації наших мистецьких надбань у світі. 

Борис Миколайович розкривається в творчості як багатогранна нату-
ра, широко обдарована людина, що виявляє свій талант в різних видах тво-
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рчості: промисловому дизайні,  плакаті, пейзажному живописі, книжковій 
ілюстрації, офорті та екслібрисі. 13 січня 2019 року Борису Романову ви-
повнилося 70 років, він сповнений творчої енергії та мистецьких задумів. 
Тож об'єктом дослідження став розвиток в місті одного з цікавих видів 
образотворчого мистецтва – книжкової графіки, а предметом - життя і тво-
рчий доробок одного з перших майстрів екслібрису в нашому регіоні Бо-
риса Миколайовича Романова ( Додаток А, рис.1). 

Головним джерелом відомостей про життя і творчість став сам Борис 
Миколайович, що активно співпрацював з автором. Він же надав можли-
вість скористуватись публікаціями, присвяченими художнику, що зберіга-
лись в його особистому архіві. Серед цих публікацій – відгуки на творчість 
Бориса Миколайовича визнаних авторитетів на Україні у галузі екслібрису 
Петра Нестеренка [1], відомого колекціонера екслібрисів  Андрія В’юника 
[2], директора Дружківського краєзнавчого музею Тетяни Долинської [3]. 
Відгуки на виставкову діяльність Б. Романова містяться в статтях заслуже-
ного журналіста України С. Перцовського, інших  кореспондентів місце-
вих ЗМІ [4,5].  

Народився Борис Миколайович Романов в місті Дружківка Донецької 
області. Живопис завжди  притягував  його своєю різноманітністю, варіа-
тивністю і ''свободою'' для творчості, яка, в поєднанні з творчою музичною 
родиною,  визначила шлях художника (Зі спогадів Б. Романова). 

Батько Бориса Миколайовича, помітивши любов сина до образотво-
рчого мистецтва, відвів його до О. Я. Бондаря, що керував студією обра-
зотворчого мистецтва в палаці культури машзаводу [2,c.23]. Джерелом 
натхнення для юного Бориса були книги, зокрема  твори Тараса Шевченка, 
які вплинули на творчість майстра графіки і відобразилися в серії ексліб-
рисів з ''Шевченкініани''. 

У 1967 році Борис вступив до Харківського художнього інституту. 
Саме під час навчання в інституті юнак вперше познайомився з технікою 
ліногравюри та екслібрису, навіть курсову роботу з графіки зробив як екс-
лібрис. Та майбутню творчість з цим видом мистецтва не пов’язував.  

Працювати  Борису Миколайовичу довелося  художником - дизайне-
ром у відділі промислового дизайну Сєвєродонецького  об'єднання «Азот». 
Робота його полягала в оформленні тари товарів побутової хімії. Згодом 
Борис Миколайович очолив відділ промислового дизайну та працював там 
аж до  виходу на пенсію 2010 року. 

Робота художника в галузі книжкового знаку починається з 1986 ро-
ку, припадає йому  до душі  й стає  справжнім покликанням. Мистецтво 
екслібрису має довгу історію. Перші екслібриси створив німецький ху-
дожник  Альбрехт Дюрер (кінець 15 — початок 16 ст.).  Створювали екс-
лібриси  митці  Лукас Кранах Старший і Ганс Гольбейн, славетний М. 
Врубель  та В. Світальський [6].  
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Довгий час Борис Романов створював так звані портретні екслібриси, 
багато з яких він виготовляв для особистих бібліотек замовників. У такому 
екслібрисі опрацьовується певне шифрування, яке полягає в створенні си-
мволів і трактувань, за якими можна закріпити ті чи інші ідеї, задумані 
автором [5, с.42]. 

Потім тільки портретні малюнки вже не задовольняли художні смаки 
митця і він став все більше уваги приділяти сюжетній, композиційній гра-
вюрі [2].   

Досить великий часовий проміжок своєї творчості Романов створював 
чорно-білі еклібріси, не змінюючи власних стандартів. Але, як і буває у 
будь-якого художника на певному етапі творчості, Романов почав експе-
риментувати. Вже в кінці 80-х років він переходить до рішення нових за-
дач намагається використовувати можливості кольору [1,c.28]. 

Не одними книжковими знаками займався Романов,  він також ілюст-
рував деякі книги.  Найулюбленішими, за визнанням самого художника, 
були твори Т.Шевченка. Ілюстрував Борис Миколайович і інші твори, зок-
рема сєверодонецького краєзнавця І. Каленюка. Тематика творів художни-
ка дуже широка: він звертається  і до персонажів літературних творів, і до 
національних героїв, і до національної символіки.  

Перший екслібрис «Шевченкініани» був виконаний Б. Романовим 
1986 року для вчителя СЗШ № 4 м. Сєвєродонецька Людмили Первак. На-
ступного року з’явився книжковий знак для редактора відділу журналу 
«Українська мова і література в школі» Раїси Вітренко[5]. Потім художник 
створює книжкові знаки шевченківської тематики для видатних діячів ку-
льтури України – Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Дмитра Павличка, Во-
лодимира Яворівського, Василя Зінкевича. Найбільш виразним твором 
«Шевченкініани» є книжковий знак, зроблений для бандуриста Івана Ви-
соцького. Тарас Шевченко, в довгій білій сорочці, виглядає чи то апосто-
лом, чи ангелом-охоронцем, якого поглинули роздуми над сенсом сучас-
ного життя. За його спиною – крила, складені в символічну для християн-
ського світу оболонку яйця [4].    

Не менш значуща робота митця – екслібрис, присвячений заслужено-
му працівнику культури України, почесному громадянину Сєвєродонецька 
Віталію Асєєву. Одинока постать поета з рукописами височіє в отворі две-
рей, але поет не поспішає ввійти в цей світ з того вічного світу, що знахо-
диться за його спиною. Поет ніби запитує: «Чи варто?…». Так художник 
долучає глядача до світосприйняття самого генія українського народу (До-
даток Б, рис.7). 

Художник створив та опублікував  свої роботи, присвячені шевчен-
ківській тематиці, окремим виданням, підкресливши цим величезне зна-
чення цього напрямку творчості і власне для себе, і для української куль-
тури. 
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Всього за час творчої діяльності Б. М. Романова його роботи презен-
тувались на 40 виставках малої графіки, 13 персональних виставках, бага-
тьох Всеукраїнських та Міжнародних вернісажах (Додаток А, рис. 2, 3, 
4,5).  Тож автор роботи виділив наступні особливості творчості Бориса 
Миколайовича Романова: продуманість задуму кожного книжкового зна-
ку; майстерність виконання; символічність  кожної деталі малюнка;  коло-
ритність виконання кожного листа; лаконічність графічної мови; багата 
фантазія; легкий гумор; зрозуміла кожному глядачеві художня мова, що 
сприймається без зусиль; наявність циклів творів, поєднаних однією ідеєю. 

Художник експонує не тільки власні витвори мистецтва, а веде вели-
чезну роботу з пропаганди мистецтва екслібрису в нашому регіоні. За його 
активної участі та завдяки його особистому знайомству з майстрами різних 
регіонів України, в Галереї мистецтв було організовано вернісажі робіт 
видатних художників - графіків С. Калиновича, А. та Г. Пугачевських, В. 
Леоненка, С. Адамовича. Художник не тільки організовує виставки, а й 
щедро ділиться секретами майстерності (Додаток А, рис. 6). 

Тож творчість нашого земляка добре відома далеко за межами міста. 
Його роботи  зберігаються у колекціях Донецького, Луганського та Друж-
ківського художніх музеїв; Національного музею Т. Г. Шевченка, Музею 
книги і друкарства, Музею гетьманства та Національного музею літерату-
ри України (м. Київ); Музею «Кобзаря» у Черкасах, Музею Т.Г.Шевченка 
у Пекіні, Міжнародного центру екслібриса (м. Сант-Ніклас, Бельгія); Бру-
нейського музею графічного мистецтва (Італія) і у багатьох приватних ко-
лекціях в Україні та за її межами (Додаток Б, рис. 8). 

Графічна творчість представлена і на сторінках Всесвітньої енцикло-
педії сучасного екслібриса, що видається в Португалії, а шевченківські 
екслібриси - в Шевченківській енциклопедії. 

Художник є  учасником всіх мистецьких заходів міста і виступає ак-
тивним популяризатором художньої творчості серед молоді, виховує ху-
дожні смаки прийдешнього покоління митців. 
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Додаток А 
 

 
Рис. 1. Робоче місце  художника Рис. 2. У колі  друзів у Галереї мистецтв 

Рис. 3. Міжнародна виставка «Релігій 
багато – Бог один», м. Київ 

Рис. 4. Б.Романов на виставці  
«Мій Шевченко» в Національному  

музеї літератури України, 
м. Київ 

 

Рис. 5. Всеукраїнська художня 
 виставка «Мальовнича Україна» 

 в Сєвєродонецьку 

Рис. 6. Майстер-клас з техніки  
екслібрису веде Б. Романов 
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Додаток  Б 
 

       

     

Рис. 7. «Шевченкініана» Б. Романова 
 

       
Рис. 8. Екслібриси Б. Романова для зарубіжних колекціонерів 
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Ірметова Анна 
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«Спеціалізована школа-колегіум «НаУКМА» 
Науковий керівник: вчитель історії та права 

Марухненко Є. 

СВОБОДА СЛОВА 

З моменту проголошення незалежності України, прийняття декларації 
про суверенітет, свобода слова із площини фіктивно-юридичної перейшла 
в площину практичну, з юридичного поля перейшла до практики. Актуа-
льність цієї теми полягає в тому, що ми до сих пір не змогли викорінити 
пережитки тоталітарного минулого зі свого життя, тому на рівні нашої 
свідомості, свідомості нашої політичної еліти, обмеження свободи слова 
мають випадки на практиці. 

Свобода слова виписана в низці міжнародних документів, серед яких 
«Загальна декларація прав людини» (ст. 19) [2], «Конвенція про захист 
прав людини і основних свобод» (ст. 10) [3]. Початком законодавчого уно-
рмування громадянських свобод, свободи слова можна вважати «Біль по-
літичних прав», частину Біблії - неписаної Конституції Великої Британії 
від 1689 року. Вона не лише обмежувала владу короля, а й гарантувала 
свободу слова на засіданнях парламенту та недопустимість переслідування 
за висловлені судження. «Свобода слова і дебатів; ніякі слухання в Парла-
менті не можуть бути підставою для притягнення до відповідальності в 
суді і не можуть бути поставлені під сумнів за межами парламенту (парла-
ментський імунітет)» 

Свобода слова в Україні - гарантується Конституцією України право 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
будь-яким законним способом. Свобода слова в Україні має в цілому пози-
тивну тенденцію після проголошення незалежності, хоча і нестабільну. 

«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб і на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене 
законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших осіб, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.» (ст.34) [1] 
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Україна в 1997 році ратифікувала Європейську Конвенцію про захист 
прав людини і основних свобод, яка в ст.10 передбачає забезпечення права 
на свободу вираження поглядів. 

Проблеми свободи слова 
Упродовж 2017 року, за даними «Індексу фізичної безпеки журналіс-

тів України»,  в Україні зафіксовано 143 напади на журналістів , а у 2018 
року - 86 нападів, найбільше таких випадків сталося в Києві й Київській 
області – 29. 

У 20-му доповіді управління верховного комісара ООН по ситуації з 
правами людини в Україні (п. 13) висловлюється стурбованість у зв'язку з 
кримінальним переслідуванням незалежних українських медіа-активістів, 
журналістів і блогерів. Вельми широка інтерпретація і довільне викорис-
тання силовиками СБУ положень антитерористичного законодавства зму-
шує констатувати факт того, що ситуація зі свободою слова і самовира-
ження на Україні залишається далекою до ідеальної. 

8 червня 2018 року Європейська федерація журналістів засудила 
«зростаюче вербальне насильство, в тому числі в інтернеті, по відношенню 
до журналістів в Україні». У заяві також наголошується, що інсценування 
вбивства журналіста Аркадія Бабченко «серйозно впливає на довіру до 
журналістів», оскільки «громадську думку навмисно вводиться в оману 
пропагандистської операцією», а також заявила про повну підтримку укра-
їнських колег з агентства Національної спілки журналістів у зв'язку з ви-
словлюваннями першого заступника голови Верховної Ради України Ірини 
Геращенко, названими в ЄФЖ «вербальної атакою», про нібито пособниц-
тві представників союзу «кремлівської пропаганди». 

Статистика показує, що в останні роки кількість убитих українських 
журналістів різко збільшилася. За чотири роки, що минули з початку Єв-
ромайдану, на Україні загинули більше десяти журналістів. Німецький 
журналіст і режисер фільму «Прифронтовий Донецьк. Республіка нон-
грата» Марк Барталмай назвав пост - Євромайдан України найнебезпечні-
шою країною для журналістів.  

Смерть журналіста Георгія Гонгадзе у свій час сколихнула усе суспі-
льство. Це сама найгучніша справа за часи незалежності України. Основна 
версія вбивства була пов’язана з професійною журналістською діяльністю. 

Ще одного українського журналіста Олеся Бузину застрелили о 13:20 
у четвер, 16 квітня 2015 року у Києві. Одіозного журналіста та письменни-
ка вбили на вулиці Дегтярівській, поряд із його будинком, коли він ви-
йшов на пробіжку. У МВС називають вбивство Бузини замовним. Основ-
ною версією слідчі розглядають професійну діяльність журналіста. Розг-
лядом справи про вбивство Олеся Бузини займається Шевченківський суд 
Києва. На суді постійно відбувалися ексцеси. С14 приходили на процес з 
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фаєрами, група підтримки Медведько і Поліщука вступала в суперечку з 
мамою Олеся Бузини. Наступне судове засідання по кримінальній справі 
призначено на 22 квітня 2019 року. 17 квітня 2019 року четверта річниця з 
дня смерті Олеся Бузини. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем 
Дезір в день четвертої річниці вбивства журналіста Олеся Бузини закликав 
українську владу притягти до відповідальності замовників і виконавців 
злочину. Про це сказано в його заяві у Twitter. 

У середу, 20 липня 2016 року, вранці в результаті підриву машини за-
гинув відомий журналіст Павло Шеремет. Генпрокурор України Юрій Лу-
ценко назвав загибель Шеремета вбивством і розповів, що журналіст заги-
нув внаслідок спрацювання вибухового пристрою. Офіційно було повідо-
млено про 2 основні версії вбивства журналіста: його професійну діяль-
ність та вбивство з метою дестабілізації ситуації в Україні та, зокрема, у 
Києві. 22 липня 2016 року оперативна група заявила, що основною версією 
вбивства — професійна журналістська діяльність. 

Убивство журналістів - це наступ на свободу слова... 
Свобода слова в Інтернеті 
Щорічно 12 березня світ відзначає день свободи слова в Інтернет. 

Святкувати цей день «віртуальний світ» розпочав у 2008 року за ініціати-
вою міжнародної організації «Репортери без кордонів». Причиною до від-
значення такого дня стало все більше втручання держави у всесвітню ме-
режу, накладання цензури та заборони використання мережі взагалі. 

Досить болючим питанням свободи слова в Інтернет є для України. 
Хоча цього року Україна посіла 116 місце у щорічному рейтингу свободи 
засобів масової інформації і таким чином піднялася на 8 позицій, проте все 
ще існує цензура з боку держави.  

Питання регулювання інтернету в Україні актуалізується як через пе-
ріодичні спроби держави втрутитися до цієї сфери, у т.ч. запровадити ре-
єстрацію інтернет-ЗМІ, так і у зв’язку із захистом позицій тих, хто стоїть 
на сторожі вільного інтернету.  

8 лютого 2012 року відбулося засідання комітету Верховної Ради з 
свободи слова та інформації, де розглядалися правки до законопроекту 
«Про захист суспільної моралі», яким фактично намагалися запровадити 
цензуру в Інтернеті. Це ще один доказ знищення свободи слова в українсь-
кому секторі мережі Інтернет. Міжнародна правозахисна організація «Ре-
портери без кордонів» визначила список «ворогів» Інтернету. Цього року 
до нього потрапили Білорусь і Бахрейн [5].  

А чи не означає це, що держава має повне право втручатися в Інтер-
нет-ЗМІ і захопити всю владу в мережі і бути диктатором?  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що законодавство сучасних 
країн всіляко намагається втрутитися у свободу слова в Інтернеті. Проте, 
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усі законопроекти та рішення влади порушують міжнародні принципи ре-
гулювання інформаційного простору, обмежують конституційні права лю-
дини. Як справедливо зазначають експерти, Інтернет не може регулювати-
ся на державному рівні, оскільки інформаційна діяльність у глобальній 
мережі тотожна конфіденційності спілкуванню чи отриманню інформації 
за запитом [4]. 

Плюс та мінуси свободи слова 
Плюси. 

1. Розвиток демократичної держави, оскільки громадяни можуть 
вільно, без будь яких обмежень, висловлювати свою думку з різних пи-
тань. 

2. При повноцінний свободі слова міг би відбуватися прозорий ко-
нтакт між державою і народом. 

3. Відсутність цензури, обмежень, та можливість відкрито вислов-
лювати свої думки. 

4. Самовираження. 
5. Доступність будь-якого роду інформації. 

Мінуси. 
1. Люди за допомогою свободи слова зможуть принизити гідність 

іншої людини або обмовити його. 
2. Повна незалежність у висловлюваннях може обернутися закон-

ною пропагандою чогось. 
3. Велика ймовірність постійного порушення особистих прав лю-

дей шляхом публічної образи та іншого роду принижень. 
4. Частіше всього, люди, які користуються свободою слова, не ба-

жають нести відповідальність за свої слова. 
Висновки. У Рейтингу свободи слова від "Репортерів без кордонів" 

Україна у 2019 році зайняла 102 місце з 180 країн і опустилася на одну 
сходинку в порівнянні з минулим роком. Про це йдеться в щорічному ін-
дексі свободи ЗМІ в світі станом на 2019 рік, оприлюдненому 18 квітня 
2019 року. 

Правозахисники відзначають, що найбільшими викликами для свобо-
ди слова в Україні залишаються такі явища, як стеження або перешко-
джання в роботі журналістів - розслідувачів із застосуванням насильства.  

У державі, що знаходяться у стані конфлікту, свобода вираження пог-
лядів є далеко не першочерговим пріоритетом. Захист життя людей та на-
ціональної безпеки стають визначальними чинниками політики держави у 
періоди нестабільності.  

Надзвичайно легко маніпулювати думками та поведінкою населення 
тоді, коли уся нація переживає критичні моменти своєї історії. Однак, за-
хист національної безпеки ще не означає правомірності обмеження прав та 
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свобод людини. Ці дві концепції не можуть бути взаємовиключними, на-
томість повинні розглядатися у своїй комплементарності. Голоси повинні 
бути почутими. І це стосується не лише професійних журналістів, але й 
блогерів, осіб, що займаються цивільною журналістикою та кожної особи, 
що ділиться своїми поглядами на просторах Інтернету.  

Вбивства та напади на журналістів, відсутність належного розсліду-
вання таких випадків призводять до зменшення громадянської активності 
та створюють атмосферу страху і самоцензури. Викривлення та підміна 
реальності відбуваються там, де свободі вираження поглядів відводиться 
другорядна роль. Будь-яке право людини нічого не означає, якщо поруч з 
ним не функціонують його обов'язки і відповідальність. Відповідальність 
як властивість відповідати перед самим собою і оточенням за свої думки, 
слова і справи [6]. 

Свобода слова при всій її невизначеності вираження і існування та-
кож передбачає відповідальність за поширення і виконання цього самого 
слова.  Це якість - відповідальність - слід виховувати у людини з малих 
років, і тоді воно стає фундаментом двох якостей: порядності і професіо-
налізму. 

Аналізуючи прояви свободи слова в політичному житті нашої країни, 
доводиться з сумом констатувати, що вона існує у нас переважно тільки в 
одній частині - в формі поширення інформації: новин, заяв, критики, про-
позицій.  І практично не функціонує в своїй другій частині - виконання 
сказаного слова і цієї обіцянки. 

Тільки навчившись нести всю повноту відповідальності за свої слова, 
ми зможемо досягти реального прогресу на шляху до процвітання суспіль-
ства і держави з красивим і гордим ім'ям - Україна. 

Свободою жертвувати не можна, якою б не була мета.  
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Кольченко Аміна, 
учениця СЗШ школи І-ІІІ ступенів № 6  

Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії,  
вчитель-методист, учитель історії 
середньої загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів № 6 Москаленко О. Ю. 

ЖИТТЯ, НАПОВНЕНЕ ТВОРЧІСТЮ. ХУДОЖНИК – 
МОНУМЕНТАЛІСТ МАЛАХОВА КАТЕРИНА ЛЬВІВНА 

Пошукова робота присвячена життєвому та творчому шляху одного з 
професійних художників нашого міста Малахової Катерини Львівни та 
являє собою частину творчого проекту, що здійснює СЗШ №6 разом з Сє-
вєродонецькою галереєю мистецтв. Актуальність теми дослідження обу-
мовлена необхідністю збереження культурних досягнень нашого міста, 
імен  та творчого доробку людей, що розвивали, розвивають та збагачують 
культуру Луганщини, а, значить, і всього українського народу. 

Завдання роботи: 
- Зібрати і зберегти якомога більше відомостей про життя та твор-

чу діяльність К. Л. Малахової. 
- Визначити витоки творчої наснаги талановитої художниці. 
- Виявити значущість творчого спадку митця, зв’язок її творчості з 

загальнокультурним процесом у місті та регіоні. 
- Популяризувати творчість  талановитої професіональної худож-

ниці,  що присвятила свою творчість нашому місту. 
Методи дослідження: 

- Індивідуальні  зустрічі з художницею. 
- Знайомство з наявними літературними джерелами. 
- Вивчення документальних та фотоматеріалів, наявних у Галереї 

мистецтв та  в родині  Малахової К. Л. 
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- Перегляд телевізійної передачі «Щастя художника», присвяченої 
Катерині Малаховій. 

- Вивчення творчого спадку художника, що зберігається в родині, 
у Галереї мистецтв, в приватних колекціях. 

- Запис спогадів родичів, колег та друзів  художниці. 
- Систематизація зібраних матеріалів. 

Системного дослідження життєвого і творчого шляху художників 
Малахових не існувало, тому дана робота є першою спробою відтворення 
та збереження відомостей про видатних митців рідного міста. 

ПОЧАТОК ЖИТТЄВОГО ТА ТВОРЧОГО ШЛЯХУ.  
ВИТОКИ МИСТЕЦЬКОЇ НАСНАГИ ХУДОЖНИЦІ 

Історія родини Катерини Малахової вражає. На початку 18 сторіччя 
до Російської імперії був запрошений на роботу норманський інженер Ав-
густин де Бетанкур. Він був не тільки видатним інженером та винахідни-
ком, а й походив від аристократичного роду короля Канарських островів 
Жана де Бетанкура, що завоював ці землі для Кастильського королівства.  
В його родині на острові Тенерифе і народився Августин де Бетанкур, зго-
дом отримав європейську освіту і посів місце директора королівського 
кабінету машин та механізмів у Мадриді. Він займав посаду інтенданта 
провінцій, відкрив у Мадриді школу інженерів шляхів, побудував перший 
в Іспанії телеграф. А далі був звинувачений у зв’язку з дияволом через свій 
телеграф і став вигнанцем [1, c.20].  

У Росії Бетанкур став служити у чині генерал-майора у Відомстві 
шляхів сполучення. Завдяки його діяльності було відкрито першу військо-
во – будівельну школу, побудовано першу велику шосейну дорогу Петер-
бург – Москва. Він розробляв проекти будівництва Манежу в Москві, ка-
налу від Петербурга до Іжорського заводу, багато арочних мостів  у обох 
столицях Російської імперії. Саме Августин де Бетанкур розробив спосіб 
захисту російських грошових знаків, так зване подвійне тиснення, що ви-
користовувалось навіть у 1997 році [1, c.21].  

В Петербурзі Бетанкур  мав кохану, що народила йому дочку Авгус-
ту. Саме Августа де Бетанкур і була прабабусею Феофанії Федорівни Мак-
сименко – матері Катерини Малахової (Додаток А). Тобто Катерина Льві-
вна  - нащадок короля Канарських островів Жана де Бетанкура. За радян-
ських часів було дуже небезпечно згадувати про дворянське походження, 
тому сім’я довгі роки тримала свій родовід у таємниці. Але всі члени ро-
дини відрізнялись шляхетністю та неабиякими талантами. 

Народилась Катерина Орлова 22 травня 1939 року в місті Харкові. 
Роки її дитинства припали на період Другої світової війни, тож закінчува-
ти освіту їй довелось вже у Ворошиловградській області, де опинилась 
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сім’я після війни. У 1956 році Катерина вступила до середньої школи робі-
тничої молоді та закінчила її в червні 1957 року. 

Мати – Феофанія Федорівна Максименко, була дуже талановитою ху-
дожницею, що займалась хромолітографією (Додаток Б). 

Любов до прекрасного передалась від матері і дочці. За малювання 
Катерина взялася після відвідин театру, куди її вперше привела Феофанія 
Федорівна. «Театр, балет, співи мали на мене такий вплив, - ділиться спо-
гадами Катерина Львівна, - що, повернувшись додому, я вимагала у матері 
папір, фарби та пензлики,  потім сідала малювати. Надовго» [2].   

Катерина Орлова навчалася у Луганському художньому училищі за 
спеціальністю «викладач креслення та малювання». Саме тут Катерина 
познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком  Анатолієм Яковичем Мала-
ховим, теж художником, що навчався у Мінську після військової служби. 
Подружжя оселилося в Антрациті, а потім почали працювати в місті Свер-
дловську, отримавши від міськвиконкому квартиру. Обидва художники 
працювали в Свердловській майстерні Луганського художньо-
промислового комбінату з 1969 року. За порадою знайомих приїхало под-
ружжя до Сєвєродонецька. Місто сподобалось, знайшлася робота. Обміня-
ли квартиру у Свердловську, оселились на все подальше життя в нашому 
місті 1977 року, стали художниками Сєвєродонецького цеху Ворошиловг-
радського художньо-виробничого комбінату. 

Художня творчість стала для Катерини Малахової ділом всього жит-
тя.   «Моє діло мене захоплює, – ділиться художниця. - Створювати красу 
– це велике щастя. Я запам’ятовую красу очима, і навіть якщо не завер-
шую роботу одразу – я пам’ятаю те, що вразило, і можу малювати його 
потім по пам’яті» (Цит. за  фільмом «Щастя художника»). 

 Разом з чоловіком, Анатолієм Яковичем Малаховим, Катерина пра-
цювала 28 років у міському художньому фонді, доклала великих зусиль по 
художньому оформленню нашого міста. Тут Катерина Львівна  була атес-
тована художником творчої кваліфікації. Роботи Катерини Малахової,  
виконані як настінні розписи та гобелени, і зараз прикрашають музичне 
училище ім. С. Прокоф’єва, музей ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 
«Азот», міську дитячу бібліотеку, школи № 14 та 16.  

Окрім праці в художньому фонді, 5 років, з 2007 по 2010 роки,  под-
ружжя Малахових виховувало творчу зміну в Сєвєродонецькій художній 
школі, передаючи молодому поколінню настанови та секрети творчості, 
тож митці матимуть продовження у своїх учнях [3]. 

За ініціативою міського відділу культури в Сєвєродонецькуі в кінці 
90-х років почали створювати музей міста. Першими його співробітниками 
і стало подружжя Малахових. 1997- 2002 роки Катерина Львівна працює в 
міському відділі культури художником міського музею, а її чоловік – ди-
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ректором.  Наслідки економічної кризи та інші труднощі не дали змоги 
реалізувати цей проект і в місті музей не було відкрито. 

ТВОРЧЕ ЖИТТЯ КАТЕРИНИ МАЛАХОВОЇ 
4 листопада 1995 року   відкрита Виставкова зала народної творчості, 

яку ми тепер знаємо як Сєвєродонецьку галерею мистецтв. Тут, у стінах 
першого в місті мистецького закладу, формувався колектив місцевих ху-
дожників, глядачів, розквітав талант людей, закоханих у красу рідного 
краю. Тут склалась плеяда художників, що з 90-х років ХХ ст. багато зро-
била для формування художньої культури регіону: Романов Б. М., Горо-
шенко Ю., Кондра П. Ф, Шматко Л. Л., Тютюнник В. І.. Було серед цих 
корифеїв художньої творчості міста і подружжя Малахових.. 

Катерина Малахова – учасник 38 обласних мистецьких виставок, 3-х 
республіканських, та 1-ї міжнародної у французькому місті Сент-Ет’єн 
2002 року. 

У березні 2003 року відкрилася перша персональна виставка худож-
ниці в Сєвєродонецькій виставковій залі. Виставка отримала дуже високу 
оцінку глядачів завдяки високій майстерності та своєрідному баченню 
оточуючого світу художницею[4]. 

Травень 2005 року  - друга персональна виставка художниці Катерини 
Малахової, що розкрила багатогранний духовний світ творчої жінки [5]. 

 Листопад 2008 року –  виставка подружжя Малахових та матері Ка-
терини Малахової  Феофанії Федорівни Максименко. Ф. Ф. Максименко 
писала  портрети, в тому числі портрети своєї родини, та створила родинне 
дерево сім’ї Максименків (Додаток В) [2]. 

Творчий доробок Катерини Львівни Малахової становить понад 150 
картин, виконаних у різних техніках. Багато з них не збереглись, бо їх пе-
реробляла сама художниця, вдруге використовуючи полотно. Частина ро-
біт залишається золотим фондом Сєвєродонецької галереї мистецтв та ба-
гатьох закладів культури міста. 

У своїй творчості Катерина Малахова використовує різні жанри та 
техніки, різні стилі та тематику. Вона пише великі полотна натуральними 
фарбами, чудові картини маслом, філософські та ліричні акварелі, створює 
великі настінні гобелени та маленькі мініатюри, використовує монотипію 
та мозаїку. 

Визначальна риса  творчого напрямку художниці  Малахової К. Л. – 
корпусний та монументальний живопис. У музичному училищі ім. С. Про-
коф’єва стіни прикрашені роботами Катерини Малахової під назвами 
«Грації», «Музи» та гобелен «Катерина»; у музеї ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот» зберігається стінний розпис «Будівничі»;  міську  біб-
ліотеку прикрашає картина «Вечір»,стіни шкіл № 14 та 16 теж мають роз-
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писи стін, виконаних художницею.  У дитячий бібліотеці – розпис стіни 
«Ведмежатко», портрети Лесі Українки, Тараса Шевченка (Додаток Д). 

З особливим натхненням пише  художниця і пейзажі. Вона залюбки 
вимальовує знайомі з дитинства степову далечінь, донбаські селища, на 
сторожі яких стоять терикони, багату українську ниву та сліди минулої 
війни. Не можуть не привернути уваги цінителів художньої творчості такі 
пейзажні картини як «Березень», «Дерево при дорозі», «Ранок» (Додаток 
Е). 

Декілька робіт, виконаних у техніці пастель, носять релігійний харак-
тер. Образи святих Михайла, Гавриїла та Пречистої Діви Марії наповню-
ються внутрішнім сяйвом та небесною святістю ікони для Свято-Христо-
Різдвяного храму, що збудовано в місті 2000 року. Це подарунок художни-
ка храму і місту. 

Для художниці – жінки велике значення має краса оточуючого світу, 
тому багато уваги вона приділила  в своїй творчості квітам – різним, прос-
тим і загадковим, містичним та навіть історичним: «Іриси», « Хранителі 
скарбів», «Фараон» (Додаток Є). 

 Фантастичні роботи - «Зурбаган», «Фантазія», «Загублений світ», 
«Країна Анабар», - містять казкові сюжети, дивовижні дерева та квіти. 
Мотиви цих полотен, загадкові та дивовижні, розповідають про фантасти-
чні країни та їх небачених мешканців. Вони виконані художницею в техні-
ці монотипії (Додаток Ж). 

Особливе місце у творчості Катерини Львівни посідає портретний 
живопис. Портрети прабабусі Августи та Августина де Бетанкура написані 
нею з великою любов’ю до свого родинного коріння, а «П’ятий варіант 
Малевича» - сповнений глибокого філософського змісту автопортрет (До-
даток З). 

Роботи К. Л. Малахової несуть у собі величезний філософський зміст, 
примушують замислюватись над тим, що є сенсом життя, що знаходиться 
по той бік життя та смерті.  Художниця своїми картинами немов роздумує 
над гармонією відносин людини та вічно прекрасним  світом природи. 
Особливо це виявляється в її футуристичному триптиху «Вічність» (Дода-
ток И). 

Катерина Малахова – лауреат І обласного фестивалю «Червона кали-
на», що проходив у Луганську 2000 року, де виставлялась одна з найкра-
щих робіт художниці – триптих «Вічність» та  І Всеукраїнського фестива-
лю народної  та професіональної творчості в м. Київ у 2002 році. 

У січні 2019 року Катерина Малахова пішла з життя, залишивши нам, 
жителям міста, свій великий творчий спадок. Збережемо ж його. 
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ВИСНОВКИ 
В процесі дослідження автором вивчено всі наявні джерела з життя та 

творчості  одного з добре знаних у місті художників – Катерини Малахо-
вої.  На підставі цих джерел встановлено: 

 Творчий доробок Катерини Малахової становить понад 150 кар-
тин та розписів. 

 Витоками творчої наснаги художника стали: спадковість від 
батьків; щаслива та обдарована родина; вроджене почуття прекрасного та 
романтична натура;  любов до свого краю, до рідної української землі; 
творча професія та творча обстановка в родині, де творили 3 художники; 
підтримка творчості художника з боку колег та друзів; сприятливі умови 
для творчості, що були в молодому місті Сєвєродонецьку. 

Творчість  Катерини Малахової має наступні особливості глибока 
народність; різножанровість та використання різних технік виконання ма-
люнків; переважання у творчості  монументального живопису; улюбленим  
жанром був пленерний пейзаж, натюрморт з квітами; майстерне володіння   
технікою монотипії; яскравість фарб, різноманітність сюжетів; футуристи-
чне забарвлення зображення;   глибока інтуїція, що дозволяє проникнути 
до самої суті явищ; романтичне ставлення до рідної природи; вражаюча 
плідність творчого співробітництва з чоловіком –художником і скульпто-
ром. 

 Мистецький стиль Катерини Малахової  мав великий вплив на 
творчість місцевих  молодих художників. 

 В місті Сєвєродонецьку розписи художниці  прикрашають шко-
ли, музичне училище та інші культурні та державні заклади. 

 Подружжя Малахових Багато зробило для розвитку та популяри-
зації художньої творчості в місті, виховало молоду зміну митців різця та 
пензля. 
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Фотопортрет та автопортрет Феофанії Максименко 
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Додаток В 
 

 
Подружжя Малахових під час сумісної виставки 2008 року 

 

 
Катерина Малахова під час мистецьких заходів Галереї мистецтв 
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Додаток Д  
 

     
 

   
Монументальні роботи Катерини Малахової,  

що прикрашають обласний коледж культури та мистецтва 
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Додаток Е 
 

 

 

Пейзажні роботи К. Малахової «Дерево при дорозі» та «Березень» 
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Додаток Є 
 

 

 

 
 

Квіти К. Малахової. «Іриси» та «Хранителі скарбів» 
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Додаток Ж 
 

 

 

 

Фантастичні роботи К. Малахової 
«Зурбаган», «Втрачений світ», «Фантазія» 
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Додаток З 

 
 

 
 

Автопортрет К. Малахової  
П’ятий варіант Малевича 

 

 
 К. Малахова. Дискотека 
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Додаток И 
 

  

 
 

К. Малахова. Триптих «Вічність» 

Лисенко Анастасія 
учениця Троїцького ліцею Троїцької селищної ради  

Троїцького району Луганської області 
 Науковий керівник: учитель правознавства 

«Троїцький ліцей Троїцької селищної ради  
Троїцького району Луганської області» 

Борзілова Т.О. 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Актуальність дослідження. Питання дотримання прав людини зав-
жди матимуть  важливе значення, адже права людини – це невід’ємна 
складова її буття. За умови порушень прав та свобод неможливий повно-
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цінний розвиток як окремої людини так і суспільства в цілому, що вже 
доведено самою історією розвитку людства. Прийняття такого документу 
як Загальна декларація прав людини (далі – Загальна декларація, Деклара-
ція, ЗДПЛ) стало важливим та переломним етапом становлення міжнарод-
ної системи захисту прав людини. Це твердження є загальновизнаним. Але 
ведуться дискусії щодо правової  дієвості, декларативності, рекомендацій-
ного характеру положень Декларації, щодо проблеми недотримання про-
голошених прав державами, які схвалили цей документ. Отже визначення 
ролі Загальної декларації у сфері захисту прав людини на сучасному етапі 
є актуальним питанням.  

Дослідження проблематики імплементації положень Декларації має 
важливе практичне значення для вдосконалення національного конститу-
ційного законодавства, інституту прав людини, як в Україні, так і на між-
народному рівні, для  розвитку  науки  конституційного  права в цілому. 

Стан дослідження проблеми. Питання створення, проголошення, 
сутності, історичного значення, впливу на практику захисту прав людини 
Загальної декларації прав людини широко вивчалися в Україні та світі. Цю 
проблему досліджували Ю.М. Бисага, Ян Броунлі, В.Г.Буткевич, 
В.А.Василенко, В.Н.Денісов, В.І.Євінтов, Л.Г.Заблоцька, С.В.Ісакович, І.В. 
Ніколайко, П.О.Недбайло, А.С.Мацько, А.Ю. Олійник, В.Ф. Погорілко, 
О.Ф. Фрицький. 

Мета та основні завдання дослідження. Метою наукової роботи є 
обґрунтування дієвості положень Загальної декларації прав людини на 
сучасному етапі розвитку суспільства.  

Відповідно до цього в роботі зосереджена увага на виконанні таких 
основних завдань:  

- теоретичне вивчення історичного значення прийняття ЗДПЛ 
- аналіз впливу ЗДПЛ на розвиток міжнародного законодавства у 

сфері захисту прав людини 
- аналіз впливу імплементації положень ЗДПЛ на формування на-

ціонального законодавства у сфері прав людини  
- визначення впливу ЗДПЛ на юридичну практику у сфері захисту 

прав людини 
Об'єкт та предмет дослідження. Загальна декларація прав людини та 

вплив її положень на розвиток сфери захисту прав людини. 
Методи дослідження: метод порівняння, метод аналізу, логічний, іс-

торичний методи дослідження. 
У ході дослідження також проводилося вивчення судових рішень у 

сфері захисту прав людини. У роботі проаналізовані роботи юристів, що 
присвячені вивченню створення, історичного значення та сучасній ролі 
Декларації . 
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Прийняття 10 грудня 1948 року резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН Загальної декларації з прав людини [1] стало відправною точкою но-
вого етапу у розвитку міжнародного права. Цей документ був переведений 
на безліч мов світу (більше ніж на 300). Елеонора Рузвельт назвала Декла-
рацію «Великою хартією вольностей» для всього людства. Це перший до-
кумент, завдяки якому «на міжнародному рівні права людини набули чіт-
ких контурів та рис, вперше вони були зібрані і висвітлені у єдиному до-
кументі». [2; 178] 

«Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та пра-
вах. Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на 
рівний їх захист законом... Усі люди мають право на рівний захист від якої 
б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію». [1] Це лише де-
кілька положень, але вже тільки вони вражають своєю значущістю, зважа-
ючи на той історичний період, за якого вони були проголошені. Цей доку-
мент був прийнятий у відповідь на жахіття Другої світової війни. Саме у 
прийнятті такого документу міжнародна спільнота побачила порятунок від 
розповсюдження впливу тоталітарних режимів.  

В той же час існує точка зору, що «Загальна декларація прав людини 
в ХХІ столітті відіграє набагато меншу роль, ніж раніше. Раніше права 
людини в міжнародній політиці були головною цінністю, а зараз західні 
країни дещо переглянули ці позиції – тепер вони вважають безпеку та ста-
більність більш важливими цінностями» [3] Науковці також вказують на 
декларативність та рекомендаційний характер положень декларації. А.О. 
Кориневич у своїй роботі стверджує, що «немає одностайної думки щодо 
правового статусу і юридичної сили ЗДПЛ. Одні науковці стверджують, 
що Декларація юридичної сили не має, адже прийнята вона була резолюці-
єю Генеральної Асамблеї ООН. Інші вчені відзначають, що жодна держа-
ва-член ООН не проголосувала 10 грудня 1948 р. проти прийняття Декла-
рації, а, отже, можна стверджувати, що ЗДПЛ є міжнародно-правовою но-
рмою звичаєвого характеру». [2;178] 

Завершуючи розгляд питання щодо декларативності положень ЗДПЛ, 
необхідно зазначити, що всі її положення «були  покладені  в  основу роз-
будови  всієї системи міжнародного права». [4] Відповідно до Загальної 
декларації  з метою додержання країнами-підписантами її положень була 
прийнята Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. [5]  
Конвенція була відкрита для підписання 4 листопада 1950 року, набула 
чинності 3 вересня 1953. Вона запровадила судовий механізм захисту ви-
знаних міжнародним правом загальних стандартів політичних, економіч-
них, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ра-
ди Європи. У 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародний  
пакт  про  громадянські  й  політичні  права  [6]  та  Міжнародний  пакт  
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про  економічні, соціальні  та  культурні  права  [7]. Ці два пакти, два бага-
тосторонні міжнародні договори, є втіленням ефективної правової діяль-
ності у галузі захисту прав людини. І прообразом цих пактів стала Загаль-
на декларація прав людини. [2;178] Таким чином положення  Декларації 
набули незаперечного юридичного та практичного значення. 

Проголошені в Загальній декларації основні права і свободи розгля-
даються сьогодні більшістю країн як юридично обов’язкові договірні нор-
ми. Вміщені в Декларації принципи і норми постійно розвиваються і уточ-
нюються у процесі укладення нових міжнародних угод. [8]  

ЗДПЛ була ухвалена 48 голосами держав-членів ООН (8 утрималося) 
і, згідно зі Статутом ООН, вважається прийнятою одностайно. 

Загальна декларація стала основою більшості повоєнних конституцій 
держав світу щодо закріплення прав людини. І тому не менш як 90 націо-
нальних конституцій, прийнятих після 1948 року, містять перелік функці-
ональних прав, які відтворюють посилання Загальної декларації, або 
включені до них під її впливом. Наприклад у п.2 ст.10 Конституції Іспанії 
зазначено «Норми, що пов’язані з основними правами та обов’язками, які 
закріплені в Конституції, відповідають Загальній декларації прав люди-
ни… », у п.1 ст.4 Конституції Молдови - «конституційні положення про 
права та свободи людини тлумачаться та застосовуються відповідно до 
Загальної декларації прав людини…»[9] 

Як приклад можна навести і Конституцію нашої держави. Прийняття 
Конституції України 28 червня 1996 р. стало новим важливим кроком для 
розвитку прав людини в незалежній Україні. Зміст головних міжнародних  
документів  про  права  людини  визначив зміст другого розділу Конститу-
ції України, забезпечивши тим самим його демократичне наповнення. 
Чинна Конституція України імплементувала всі основні положення міжна-
родно-правових актів із прав людини, насамперед Загальної декларації 
прав людини. [10]. Згідно із ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнаро-
дні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, є  частиною  національного  законодавства  України. Враховуючи ви-
щенаведене,  можна  стверджувати,  що  Загальна декларація прав людини 
ООН є невід’ємною частиною національного законодавства України. [10] 

Таким чином, спираючись на норми Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, норми Загальної декларації прав людини,  
імплементовані національним законодавством, громадяни мають змогу 
захистити свої права та свободи на національному рівні, або використати 
міжнародні інституції. 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)  - міжнародний судовий ор-
ган, що діє на підставі Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод. Наразі 47 держав-членів Ради Європи ратифікували Конвен-
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цію. Таким чином, ЄСПЛ стоїть на захисті близько 820 мільйонів європей-
ців. [11;16] 

За час своєї діяльності (1959-2014 рр.) ЄСПЛ виніс близько 18 тис. 
рішень, причому 10-тисячне рішення було винесене ЄСПЛ 18 вересня 2008 
року. Суд розглядає індивідуальні (в основному) та міждержавні (рідше) 
заяви (справи) та виносить рішення стосовно стверджуваних порушень 
прав, гарантованих Конвенцією. Рішення Суду є обов’язковими для вико-
нання країною-відповідачем, щодо якої вони були винесені. Чимало рі-
шень ЄСПЛ призвели до внесення суттєвих змін у національне законодав-
ство, судову практику в багатьох сферах. Завдяки практиці ЄСПЛ Конвен-
ція залишається потужним та динамічним інструментом, який здатен від-
повідати новим викликам та зміцнювати верховенство права, а також де-
мократію в Європі. [11;17] 

Упродовж 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухва-
лив 880 рішень у справах, в яких виявив порушення Європейської конвен-
ції з прав людини, з них 86 справ стосуються України. Переважна тематика 
скарг: тривале невиконання або взагалі невиконання рішень національних 
судів, на порушення права на свободу та особисту недоторканість. 

Згідно Постанови Конституційного суду України «Про затвердження 
тексту щорічної інформаційної доповіді Конституційного Суду України за 
2017 рік» у зверненнях громадян переважали такі питання: права військо-
вослужбовців, ветеранів, чорнобильців, соціальне забезпечення скарги на 
дії установ, осіб, судові рішення.  

Згідно щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України 
від громадян України, іноземців осіб без громадянства надійшло 23 136 
звернень. У зверненнях громадян переважають порушення таких видів 
прав: громадянські права – 58%, соціальні права - 12%, політичні права – 
7,5 %, економічні – 7% тощо. [12] 

Отже, можна зробити висновок: незважаючи на те, що з дня проголо-
шення Загальної декларації прав людини минуло 70 років, даний документ 
залишається дієвим інструментом у сфері захисту прав людини.  

Загальна декларація прав людини, на думку В.Ф. Погорілка, стала ак-
том «самозбереження людства, реакцією на фашизм, тоталітаризм, дикта-
туру і подібні негативні явища, згубні для людини і людства, і разом з тим 
це якісно новий людський вимір, нова міра гідності людини, новий рівень 
людської свідомості і буття, нижче якого людина не має сходити, оскільки 
там може бути інший світ – нелюдський, із точки зору сучасної людини» 
[13] 

І чим більше років минає від означеної події, тим рельєфніше, яскра-
віше, переконливіше виявляється його невмируща актуальність. Гуманіс-
тичний вплив, який вчинила й продовжує вчиняти ЗДПЛ на хід новітньої 
історії, навряд чи можливо перебільшити. [14] 



- 312 - 

Л і т е р а т у р а  

1. Загальна декларація прав людини. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Кориневич А.О.Імплементація стандартів Загальної декларації прав людини у 
міжнародному праві.// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 83 
(Частина ІІ), 2009, стор178-182 

3. «Втілення прав». Наскільки дієвою є Загальна декларація прав людини в Укра-
їні? [Текст]// [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу:  
https://www.radiosvoboda.org/a/1358310.html 

Латковська Т. А. Загальна декларація прав людини – видатний документ історії 
людства. [Текст]// [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу:  
https://www. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.. 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод]// [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. ]// [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні. // [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

8. 60-річчя Загальної декларації прав людини: дотримання прав людини – пріори-
тет держави та суспільства[Текст]// [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
ресурсу: https://helsinki.org.ua/2008/12/60-richchya-zahalnoji-deklaratsiji-prav-
lyudyny-dotrymannya-prav-lyudyny-priorytet-derzhavy-ta-suspilstva/7/ 

9. Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Загальна декларація прав людини: історико-
правові аспекти (до 70-річчя прийняття)// Науковий вісник Міжнародного гу-
манітарного університету, 2018№36 т.2 стор.12-14  

10. Алмаші І.М.Загальна декларація прав людини як джерело Конституційного 
права України //Науковий вісник Ужгородського національного університету, 
2015 Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 1 стор 92-97 

11. Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європейська кон-
венція з прав людини та індивідуальні заяви. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 136 с 

12. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 
2018 рік// [Електронний ресурс]  – Режим доступу: https://notorture.org.ua/wp-
content/uploads/2019/04/Report-2019.pdf  

13. Рабінович П., Особа В. Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проек-
ту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини// Вісник Націона-
льної академії правових наук України №4 (75) 2013 стор. 3-10 

14. Погорілко В. Загальна декларація прав людини – одна з найважливіших загаль-
нолюдських цінностей ХХ століття.//Право України, 1999 №4 с.7-9 

 

 

 



- 313 - 

Любимова Єлизавета, 
учениця Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

Науковий керівник: доцент кафедри педагогіки і психології  
Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 
Ларіонова Н. Б. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Окупація Автономної Республіки Крим і частини Донбасу спричини-
ла вимушену масштабну міграцію в Україні й появу ще однієї вразливої 
групи населення – внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Відповідно, 
перед державою постало завдання забезпечення прав і свобод цієї катего-
рії, серед яких трудові права займають особливе місце, адже працююча 
людина не тільки самостійно забезпечує себе і своїх рідних засобами існу-
вання, сплачує податки, але й створює матеріальні й духовні цінності, що 
сприяє подальшому розвитку суспільства. Саме це ставить на порядок 
денний науковий аналіз правового забезпечення трудових прав ВПО в 
Україні.   

Метою нашої роботи є оцінка сучасного стану правового забезпечен-
ня трудових прав ВПО та розробка пропозицій щодо його подальшого 
вдосконалення. 

На сучасному етапі в Україні розроблена нормативно-правова основа 
забезпечення трудових прав ВПО: 

1) закони (Конституція України [1], Кодекс законів про працю Украї-
ни [2], «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття» [3], «Про зайнятість населення» [4], «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [5]); 

2) підзаконні акти (Постанови Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутріш-
ньо переміщених осіб на 2015-2016 роки» № 505 від 8.07.2015 р. [6] та 
«Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, по-
вернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі по-
рушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» № 696 від 
8.09.2015 р. [7]).  

Ці нормативно-правові акти закріпили ряд механізмів, що сприяють 
працевлаштуванню ВПО та підвищенню їх конкурентоспроможності на 
ринку праці: особливий порядок отримання статусу безробітного та особ-
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ливий порядок отримання дубліката трудової книжки; заборона випробу-
вання під час приймання на роботу; компенсація фактичних транспортних 
витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця 
працевлаштування, витрат для проходження попереднього медичного та 
наркологічного огляду; компенсація витрат роботодавця на оплату праці за 
працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО; компенсація 
витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з 
числа ВПО; право ВПО на одноразове отримання ваучера – документа 
встановленого зразка, який дає право на перепідготовку, підготовку на 
наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення 
кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.  

Але в цілому чинне законодавство недосконале та не містить належ-
них і ефективних правових, організаційних і процедурних механізмів за-
безпечення трудових прав ВПО.  

Таку оцінку підтверджує проведений нами аналіз ефективності забез-
печення трудових прав ВПО. 

Напливи ВПО працездатного віку на певних територіях загострили 
вже й до того погіршену ситуацію на українському ринку праці, підвищи-
вши конкуренцію за наявні робочі місця і сприяючи зниженню заробітної 
плати. 

Так, відповідно до даних моніторингу Міжнародної організації з міг-
рації зайнятість є однією з ключових проблем, що постають перед ВПО. 
Лише 41,5% особам – внутрішнім переселенцям у порівнянні з 60,1% – до 
переміщення вдалося знайти роботу на новому місці. Це безумовно впли-
ває на рівень добробуту ВПО. Загальний рівень статків більшості таких 
громадян залишається низьким: тільки 45% ВПО можуть купувати проду-
кти харчування за власні кошти [8, с.7].  

Серед складнощів із пошуком нового місця проживання та безлічі ін-
ших суттєвих проблем саме працевлаштування найбільше завдає негатив-
ного психологічного тиску на осіб цієї категорії. Згідно досліджень Луган-
ської служби зайнятості, 65% ВПО працездатного віку знаходяться у стані 
постійної тривоги, яка спровокована масштабними змінами у їхньому жит-
ті; 15% ВПО – у стадії «адаптації», тобто відбувається пристосування до 
нового соціуму, місця проживання, нової роботи та посади, що може приз-
вести до значного психоемоційного навантаження; 10% – у «стані висна-
ження» (спостерігається розчарування, апатія, невпевненість у своїх силах, 
що у крайньому разі може потребувати втручання психолога) [9]. Тому 
важливим є створення сприятливого середовища для психологічної адап-
тації ВПО на ринку праці.  

Через обмеженість у часі, коштах та напругу на локальних ринках 
праці ВПО, що мають достатній рівень кваліфікації у певних сферах, не 
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завжди можуть отримати гідну роботу. За таких умов вони зазвичай пого-
джуються на гірші умови праці та заробітну плату, що загострює, у тому 
числі житлові проблеми, адже вартість оренди житла перевищує середьно-
обласний рівень заробітної плати [10, с. 100]. Відповідно, частка ВПО 
(найбільш активна) – у пошуках більш сприятливих умов переміщується в 
інші підконтрольні регіони, а частка (більш пасивна) повертається на непі-
дконтрольну територію до власного житла.  

Якщо у першому випадку це посилює міграцію, відповідно створюю-
чи додаткові проблеми, то в другому виступає ще й політичним фактором, 
бо підриває довіру до української держави, яка не створила необхідних 
умов, а також явно не сприяє росту проукраїнських симпатій певної частки 
населення непідконтрольних територій. 

У той же час якісний аналіз безробітних з числа ВПО свідчить, що 
ефективне використання цього трудового ресурсу дозволить перетворити 
ВПО з фактору, що дестабілізує ринок праці, у фактор економічної стабілі-
зації територіальних громад і регіонів.  

Так, за даними Державної служби зайнятості, розподіл ВПО за осві-
тою суттєво відрізняється від освітнього рівня загальної кількості безробі-
тних. Особи з вищою освітою серед ВПО становлять понад 70%, із профе-
сійно-технічною – 19 %, із початковою та середньою – 11 %, у той час як 
серед числа усіх безробітних частка осіб з вищою освітою становить мен-
ше 45%, із професійно-технічною – 35 %, із середньою – 20 % [11]. 

Тим більше, що ресурси забезпечення зайнятості ВПО є в кожному 
регіоні. Наприклад, у Луганській області на ринку праці існує постійний 
попит на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
(27,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (13,6%), працівників 
сфери торгівлі та послуг (9,8%) та професіоналів (10,2%) [10, с.21]. 

Практично необмеженим ресурсом забезпечення зайнятості ВПО є 
підтримка самозайнятості і підприємницької діяльності осіб даної катего-
рії. Зокрема, за даними моніторингу соціально-економічного розвитку ре-
гіонів Луганська область має найгірший показник суб’єктів малого та мік-
ропідприємництва серед усіх регіонів [10, с. 81].   

У той же час, дані щодо зайнятості ВПО показують не покращення 
ситуації, а, навпаки її погіршення: якщо у березні 2018 року частка зайня-
тих ВПО становила 48%, то у червні 2018 року – 42%, у той час як серед 
усього населення України рівень зайнятості є помітно вищим і залишаєть-
ся стабільним (56%) [8, с. 12].  

Це тривожна тенденція, адже конфлікт, що викликав масову міграцію,  
стає все більш затяжним і кількість ВПО, які хочуть залишитись на новому 
місці проживання, збільшується. 
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Так, за даними дослідження, проведеного у березні 2017 року, лише 
1% переселенців повідомили про наміри повернутися до колишнього місця 
проживання в найближчому майбутньому; більшість ВПО відзначили, що 
планують повернутися додому лише після завершення конфлікту (39%); 
17% наголошують, що, можливо, повернуться в майбутньому, 26% респо-
ндентів висловили чіткий намір залишитися на новому місці проживання 
[12, с. 310]. 

Відповідно, державі, органам місцевого самоврядування необхідно 
зосередити увагу на довгострокових заходах забезпечення стабільного ро-
звитку, націлених на успішну інтеграцію переміщених осіб у новому сере-
довищі, основним механізмом якої, на нашу думку, є саме забезпечення 
зайнятості ВПО. Ефективне розв’язання цієї проблеми, буде, в свою чергу, 
сприяти економічній і соціальній стабілізації суспільства в цілому.  

Таким чином, аналіз ефективності існуючих на сьогодні механізмів 
забезпечення трудових прав ВПО показує на необхідність їх найскорішого 
вдосконалення, адже фактична роль держави і органів місцевого самовря-
дування у проблемах зайнятості цієї категорії є вкрай низькою. 

З нашої точки зору, для подальшого вдосконалення правового забез-
печення трудових прав ВПО в Україні необхідно: 

1) створити спеціальний структурний підрозділ Державної служби за-
йнятості, який би: зосередив єдину електронну базу ВПО працездатного 
віку з даними щодо освіти, професії/спеціальності, стажу роботи, відкриту 
для територіальних служб зайнятості, що дозволить пропонувати підходя-
щі вакансії відповідно до наявного в даному регіоні попиту; зосередив на 
своєму офіційному сайті наявні по всій Україні вакансії для самостійного 
пошуку роботи;  

2) розробити спеціальні державні програми додаткового фінансуван-
ня Луганського й Донецького регіонів з метою відновлення й розбудови 
економічної інфраструктури, що буде сприяти відкриттю нових робочих 
місць; 

3) розробити спеціальні регіональні програми сприяння зайнятості 
вимушених переселенців з урахуванням специфічних особливостей цієї 
соціальної групи, стану і перспектив розвитку регіонального ринку праці 
та потреб соціально-економічного розвитку регіону; 

4) закріпити на законодавчому рівні додаткові механізми заохочення 
для роботодавців, які відкривають підприємства з метою працевлаштуван-
ня ВПО, та ВПО, які готові до відкриття власної справи (пільгові умови 
реєстрації, податкові, кредитні, митні та страхові пільги тощо);  

5) закріпити на законодавчому рівні механізми заохочення безробіт-
них з числа ВПО, готових до переселення в трудонедостатні регіони Укра-
їни, в першу чергу – забезпечення житлом; 
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6) впровадити в роботу служб зайнятості спеціальні програми соціа-
льно-психологічної адаптації ВПО до умов ринку праці. 

7) ураховуючи обмеженість пропозицій щодо працевлаштування на 
офіційному ринку праці, їх невідповідність якісному складу ВПО, скасува-
ти норми щодо скорочення і припинення щомісячної адресної допомоги на 
оплату житлово-комунальних послуг не працевлаштованій особі працезда-
тного віку з числа цієї категорії населення. 

Узагальнення отриманих нами результатів дозволяє стверджувати, що 
на сьогоднішній день в Україні створена основа правового забезпечення 
трудових прав ВПО, яка не забезпечує здійснення цих прав і, відповідно, 
потребує негайної розробки ефективних правових, організаційних і проце-
дурних механізмів державою і органами місцевого самоврядування на на-
уково обґрунтованих засадах. 
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ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ НАРОДУ: 
 ВІД ВИСТАВКОВОЇ ЗАЛИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ  

 ТА ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ ДО ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ 

Загальна декларація прав людини у ст. 27 закріплює право кожного 
вільно брати участь у культурному житті суспільства, захоплюватись мис-
тецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами 
[1]. Робота, що  представлена, досліджує один із шляхів реалізації цього 
права в нашому місті та є початком великого проекту по створенню літо-
пису одного з важливих осередків культури нашого міста – Галереї мис-
тецтв.  

Головні задачі дослідження: зберегти історію становлення одного з 
найбільш значущих об'єктів культури міста; дослідити розвиток осередку 
культури від Виставкової зали до Галереї мистецтв;   проаналізувати фор-
ми роботи Галереї мистецтв; зібрати відомості про визначних діячів худо-
жньої культури міста; з`ясувати вплив Галереї мистецтв на розвиток куль-
тури міста та регіону, на можливості реалізації  конституційних культур-
них прав громадян. 
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Сєвєродонецьк – одне з наймолодших міст України. А молодим зав-
жди притаманна творчість. Тож і в нашому місті збирається і формується 
ще з 50-х років колектив творчих людей, що розвивають культуру та утве-
рджують культурні цінності народу. Але знайомити городян з творчим 
доробком художників не було можливості, тож і виставляли вони картини 
на стихійних виставках.  

Для реалізації права мешканців міста на вільний доступ до культур-
них цінностей виконкомом міської ради була розроблена програма культу-
рного розвитку Сєвєродонецька на 1995-1998 роки і затверджена сьомою 
сесією міської ради народних депутатів. Згідно програми повинна відкри-
тися Виставкова зала народної творчості та художніх ремесел [2]. Вистав-
ки картин існували ще в Давній Греції і називались «пінакотеки». В Украї-
ні такі культурно-мистецькі заклади почали відкриватися тільки з середи-
ни 90-х років ХХ сторіччя з утвердженням права на вільний доступ до ку-
льтурних цінностей народу [3,с. 148]. Тож Виставкова зала Сєвєродонець-
ка була одною з перших художніх галерей незалежної України. 

Для її відкриття в місті існували всі передумову, головним з яких бу-
ла робота міської художньої школи. Відкрилась школа в 1970 році. Це був 
простий барак, погано пристосований для дитячої творчості. Але виросли 
в ньому такі відомі в місті і далеко за його межами художники, як О. Єнь, 
Ю. Барабанов, Л. Шматко. Майже всі випускники школи стали художни-
ками. Всі викладачі школи зараз – її випускники.   

 Відкрилась Виставкова зала 4 листопада 1995 року, і відразу стала 
популярною. У її створенні велику роль відіграла керівник відділу культу-
ри міської ради Тетяна Тишакова, художники та майстри, чиї  роботи ста-
ли основою експозиційного матеріалу. 

Першим директором Виставкової зали був Олександр  Савченко, а 
першим екскурсоводом – Володимир Ірха, художник та голова громадсь-
кої організації «Художня рада міста Сєвєродонецька»[4] (Додаток А, рис. 
1) 

Біля витоків активного життя Виставкової зали стояли корифеї худо-
жньої творчості міста – Борис Романов, Павло Кондра, Анатолій Бєлєне-
цький, Валерій Тютюнник, Олександр Єнь, подружжя Малахових (Дода-
ток А, рис. 2) 

Спочатку зала займала лише 1 кімнату, але плідно працювала. Перші 
виставки  в осередку культури презентували жителям міста імена худож-
ників Едуарда Нальотова та Володимира Цвітного. Через рік після відк-
риття при залі почала працювати школа-студія народної творчості для об-
дарованих дітей, учні якої стали потім студентами творчих ВНЗ Донецька, 
Луганська, Єнакієвого, Києва. Так почали формуватись мистецькі традиції 
Виставкової зали [Зі спогадів О. Савченко ]. 
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Вже 2005 року зала мала 3 експозиційні приміщення – біла, блакитна 
та рожева зали. Спочатку, в 1995 році, з виставковою залою співпрацювало 
60 художників, зараз їх налічується понад 170[5]. Майже кожен презенту-
вав свої персональні виставки, брав участь у конкурсах та фестивалях, до-
стойно представляв наше місто як в межах національних, так і міжнарод-
них форумів. 

Всі ці досягнення, багатогранна робота всього колективу виставкової 
зали принесла закладу культури визнання і жителів міста, і його керівниц-
тва: рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22 жовтня 2009 року 
Виставкову залу народної творчості реорганізовано в комунальний 
заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» з музейним статусом [з 
архіву Галереї мистецтв]. Було проведено і реконструкцію приміщення. 

27. 05. 2010 року  Галерея мистецтв відкрилась після ремонту. Вона 
отримала сучасну систему підвісів, що привезена з Голандії, та нову сис-
тему направленого світла, що дозволяє якісну експозицію  картин (Дода-
ток А, рис. 3). 

Отримавши новий статус музейного закладу, Галерея підвищує і рі-
вень своєї роботи: вона приймає міжнародні делегації (зокрема з Франції, 
Великобританії, Німеччини, Японії), бере участь в організації республі-
канського фестивалю «Мальовнича Україна», присвяченого шевченківсь-
ким дням, співпрацює з Національною Спілкою художників України [з 
архіву Галереї мистецтв]. 

Кожна презентація нової виставки, незалежно від того, що експону-
ється на ній – картини, різьблення по дереву, бісероплетіння чи вишивки, 
стає значною подією в культурному житті Сєвєродонецька. Виставкова 
діяльність Галереї дає змогу  глядачам  познайомитись з широким розмаїт-
тям творчих напрямків наших митців: це і виставки картин маслом, і аква-
релі, і роботи, виконані в стилі «art sand» (картини з піску), фасадна скуль-
птура та коренепластика, ікони та художні вироби з металу, фотографія та 
вишивка і багато інших напрямків. 

Серед кращих авторів  – графік Євген Григоров, автор герба і прапора 
нашого міста Володимир Цвітний, веселий і світлий Олександр Єнь, Юрій 
Барабанов, автор монументального живопису К. Малахова, декоратор Ле-
онід Шматко. З'являються і дуже скоро стають відомими нові імена худо-
жників – В. Галімова, І. Мацюка, В. Калюжина, Гаррі Невена. 

Відкриті двері Галереї мистецтв і для художників Луганщини та всієї 
України. Добре запам'ятались глядачам виставки Миколи Волги – академі-
ка, професора Національного авіаційного інституту в Києві, - «Малюнки 
Бога на камені»; Олега Висоцького – прибалтійського художника-
косміста, - «Дихання космосу»; Олексія Леонова – київського художника, 
майстра глиняної скульптури;  Костянтина Калиновича – членкора Коро-
лівського Товариства Живописців та Граверів, - «Очікування зими»; Дени-
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са Чернова  - викладача Харківської академії дизайну та мистецтв , - «Час. 
Природа. Враження»; Олександра Ковальчука, вінницького майстра,  - 
«Образ на склі»; міжнародна виставка екслібрису, організована завдяки 
творчій співпраці Бориса Романова та Маріо де Філіппіса та багато інших. 

Галерея мистецтв організує багато виїзних виставок, де наші автори 
отримують визнання глядачів. Частіше всього виїжджали наші митці пре-
зентувати свої твори до  Луганська, Києва, Рубіжного. Географія перемог 
наших митців (Єня, Романова, Чорнобай, Смоліної, Тютюнника, Маковій 
та інших) у різноманітних конкурсах та виставках широка: Росія, Англія, 
Франція, Японія, Туреччина. Серед наших художників є й ті, чиї роботи 
знаходяться в національних галереях Іспанії, Польщі, Росії, Канади, Ки-
таю,  в музеях та виставкових залах Луганщини (Додаток А, рис. 4). 

 Багато місцевих художників стали лауреатами та дипломантами фес-
тивалів «Слобожанський спас», «Луганщина – світанок України», «Соро-
чинський ярмарок», «Червона калина». На останньому  фесті «Сорочинсь-
кий ярмарок» у 2018 році скульптура Л. Терещенка прикрасила ярмаркову 
площу і залишилась там назавжди (Додаток Б, рис. 5). А вулиці міста, за-
клади культури, храми, каплиці, торгівельні приміщення прикрашають 
твори наших митців. 

Виставкова зала стала місцем об’єднання творчої еліти міста. Тут від-
буваються вечори музики, поетичні читання. Виступали тут і місцеві бар-
ди, академічну музичну програму представляли студенти та викладачі му-
зичного училища ім. О. Прокоф’єва, юні таланти з дитячих музичних шкіл 
(Додаток Б, рис.6) Тож сплелись чудовим чином у Галереї мистецтв три 
музи: художня, поетична та музична. 

Творчість можлива лише на основі наступності в розвитку культури. 
Тож Галерея мистецтв активно виховує молодих митців. При Галереї існує 
маленька академія мистецтв для дітей 3-6 років, щонеділі організовуються 
майстер-класи,  для дітей і дорослих (Додаток Б, рис.7). Тільки за останні 3 
роки в Галереї працювало 28 майстер-класів під керівництвом визнаних 
майстрів художньої творчості [ з інтернет – сторінки Галереї] (Додаток Б, 
рис.8). 

Наслідком дослідження стали наступні висновки: 
 Виставкова зала, створена 1995 року, перетворилась на один з 

визначних осередків культури м. Сєвєродонецька; 
 завдяки багатогранній діяльності керівництва та художників Ви-

ставкова зала переросла  в  Галерею мистецтв; 
 галерея  співпрацює зі 170 художниками та народними майстра-

ми, щорічно галерею відвідує до 50 тисяч городян і гостей міста, реалізу-
ючи своє право на доступ до надбань культури; 

 Виставкова зала стала місцем об’єднання творчої еліти міста; 
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 більше 10 сєвєродонецьких художників отримали міжнародне 
визнання та брали участь у виставках за кордоном; 

 майстри образотворчого та ужиткового мистецтва Сєвєродоне-
цька багато зробили для утвердження  культурних цінностей українського 
народу. 
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Рис. 2. Колектив 
художників – засновників   

Виставкової зали
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Рис. 3. Нова система підвісів та освітлення 

 

 
Рис. 4. Країни, де знаходяться роботи сєверодонецьких митців 

 
Додаток Б 

 
 

Рис. 5. Дерев’яна скульптура Л. Терещенка в Сорочинцях 
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Рис. 6. Учасники музичних вечорів 
 

     
 

Рис. 7. Майстер – класи в Галереї 
 

 
 

Рис. 8.  Учасники маленької академії мистецтв для малят 
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 ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2 - (9) курс, 
 спеціальність «Початкова освіта» 

Науковий керівник: к. і. н., доц. кафедри політології  
та правознавства ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Бублик О. І. 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  
НА РІВНИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ 

У мене немає ніг, але є почуття, 
Я не можу бачити, але я постійно думаю. 

Хоча я не чую, я хочу спілкуватись. 
Чому люди вважають мене непотрібною, 

безмовною, бездумною? 
Як і інші, я спроможна думати про наш світ. 

Коралі Северс, 14 років, Велика Британія 
 

Протягом останнього часу як і у всьому світі, так і в Україні, внаслі-
док різних факторів, як то впливу забрудненої екології, природніх явищ, 
так і людського впливу, генетичних причин та ін., збільшилася кількість 
дітей з особливими потребами. Такі діти є дуже особливими, вони дуже 
відрізняються як від усіх інших, так і один від одного. Тож перед нашою 
країною постає гострим питання щодо захисту прав дітей з особливими 
потребами, а особливо створення відповідних умов для їх успішної інтег-
рації в суспільство. Особливим  напрямком діяльності нашої держави є 
захист прав дітей з особливими потребами на рівний доступ до освіти.  

На сьогоднішній день проблема захисту прав дітей з особливими пот-
ребами на рівний доступ до освіти є особливо актуальною. Сьогодні одним 
із пріоритетних напрямів політики нашої держави є створення інклюзив-
ного освітнього середовища. Як і в більшості країн світу, в Україні конце-
пція інклюзивної освіти застосовується, як правило, до людей з особливи-
ми потребами, яких станом на 1 січня 2013 р. налічувалося близько 2,74 
млн., що становить майже 6% від загальної кількості українців. Актуаль-
ність зазначеної проблеми зумовлена тенденцією до зростання кількості 
дітей, які потребують спеціальної освіти, яка б сприяла їхній соціальній 
адаптації та інтеграції в активне суспільне життя [1, с. 14].  

Кожна дитина – особлива, але є діти, про яких говорять «особливі» не 
для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб від-
мітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Незалежно 
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від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, 
кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрі-
зняється від якості освіти решти людей. Саме цей принцип є основним в 
організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потреба-
ми.  

Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з 
особливими потребами на інтеграцію в суспільство, основою чого є забез-
печення таким дітям доступу до якісної освіти [2, с. 310].  

Метою дослідження є висвітлення питання захисту прав дітей з особ-
ливими потребами на  доступність освіти та особливості  інклюзивної 
освіти. У вивченні даного питання важливим є ознайомлення з базовими 
законодавчими актами, зокрема з основними міжнародними документами, 
та з  українським  законодавством  щодо забезпечення права дітей з особ-
ливими освітніми потребами на якісну, доступну освіту.  

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. Бо-
ндар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко,  
А. Шевчук, О. Савченко та інші присвятили свої праці дослідженням про-
блеми залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноос-
вітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних 
норм. Значний вплив на розвиток системи спеціальних навчальних закла-
дів, удосконалення їх структури, розробку методик ранньої діагностики 
психічного розвитку дітей мали праці психологів Л. Виготського, О. Вен-
гер, О. Запорожця, О. Киричука, Г. Костюка, Б. Корсунської, С. Максиме-
нка, Н. Морозової, В. Синьова, П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка.  
В них обґрунтовано принципові положення щодо особливостей розвитку 
психічних процесiв у дітей різного віку, ролі корекційного виховання у 
підготовці до шкiльного навчання, механізмів формування їх соціально – 
комунікативної активності. В дослідженнях вчених вивчалася історiя ста-
новлення і розвитку окремих напрямків спеціальної освіти дітей шкільного 
віку з різними психофізичними порушеннями [3, с. 57].  

Важливим для осмислення інклюзивного підходу до освіти є поло-
ження Конвенції про права дитини (1989р.), яку Україна ратифікувала По-
становою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року і яка ґрунту-
ється на визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських ціннос-
тей та гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини з інва-
лідністю за будь-якими ознаками. Освітнім правам дітей присвячена стаття 
28, де зазначається, що «Держави-учасниці визнають право дитини на 
освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підс-
таві рівних можливостей вони, зокрема: 

- сприяють розвиткові різних форм освіти, як загальної середньої, 
так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають 
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таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необ-
хідності фінансової допомоги; 

- забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти 
й професійної підготовки для всіх дітей».  

З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році та вибору ку-
рсу на розбудову відкритого демократичного суспільства, Україна ратифі-
кувала низку міжнародних документів у сфері захисту прав людини, зок-
рема у сфері забезпечення права на освіту. Ці документи визначають клю-
чові стандарти прав людини, у тому числі й щодо права на здобуття освіти. 
Визнаним міжнародним законодавцем у сфері захисту прав людини є Ор-
ганізація Об`єднаних Націй, яка у своїх законодавчих актах визначила, що 
питання інвалідності стосується сфери захисту прав людини, а не лише 
реабілітації та соціального забезпечення.  

Основними  міжнародними документами у галузі прав людини є:  
Конвенція по боротьбі з дискримінацією в області освіти (1960 р.), Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Міжна-
родний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.), Конвенція про 
права дитини (1989 р.), Конвенція про права людей з інвалідністю (2006 
р.), Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяль-
ність у сфері освіти осіб з особливими потребами (1994р.) та інші[4].  

Говорячи про наше законодавство, щодо забезпечення права дітей з 
особливими освітніми потребами, то запровадження інклюзивної освіти 
регламентуються Конституцією України і відображаються в державних 
документах, законах України "Про освіту" (1991), "Про загальну середню 
освіту" (1999), Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. 
(2002) та ін.  

Конституцією України (стаття 53) громадянам України гарантовано 
повну загальну середню освіту як обов’язкову та стверджено, що держава 
забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної се-
редньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах, а також розвиток дошкільної, повної загальної сере-
дньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти 
та різних форм навчання [5].  

У Законі України "Про освіту" освіту проголошено основою інтелек-
туального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 
суспільства й держави. У документі визначено, що метою освіти є всебіч-
ний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспіль-
ного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культу-
рного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпе-
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чення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Укра-
їні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, 
взаємоповаги між націями і народами. У статті 3 цього закону встановлено 
право громадян України на безкоштовну освіту в усіх державних навчаль-
них закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального й май-
нового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належ-
ності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 
проживання та інших обставин [6].   

Що ж являє собою інклюзивне навчання?  Інклюзивне навчання – це 
комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям 
з особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно 
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливос-
тей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Воно передбачає ство-
рення освітнього середовища, яке відповідало б потребам і можливостям 
кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку, 
забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, навча-
льного методичного забезпечення [7, с. 5].  

Мета інклюзивного навчання – реалізація права дітей з особливими 
освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та 
інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному 
процесі. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 
- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відпо-

відного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного 
стандарту загальної середньої освіти; 

- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібнос-
тей; 

- створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволен-
ня освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку; 

- створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому на-
вчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжо-
собистісного спілкування дітей з особливими освітніми 

- потребами з іншими учнями; 
- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного су-

проводу дітей з особливими освітніми потребами; 
- надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення інди-
відуальних планів та програм навчання. 

Головні засади інклюзивної освіти чітко визначені в Саламанській де-
кларації (1994 р.). У документі зазначено, що всі діти, незалежно від наяв-



- 329 - 

них відмінностей між ними, мають право отримувати знання разом з ін-
шими. Інклюзивні заклади освіти повинні використовувати різноманітні 
методи навчання та виховання, розробляти індивідуальні плани навчання з 
урахуванням будь-яких потреб своїх вихованців [8, с.24].  

У Концепції розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН № 912 від 
01.10.10 р.) наголошується, що інклюзивна освіта в Україні має запрова-
джуватися, починаючи з дошкільних навчальних закладів, де відбувається 
головним чином виховна діяльність щодо підростаючого покоління [9, с. 
4]. 

Ми досліджували питання захисту прав дітей з особливими потреби 
щодо надання їм належного навчання і дізналися, що міжнародні нормати-
вні документи відіграють вагому роль у становленні національного зако-
нодавства у сфері забезпечення прав інвалідів, у вирішенні конкретних 
питань стосовно цієї категорії осіб. Говорячи про нашу законодавчу базу, 
то вона також має неабиякий вплив на розвиток інклюзивного навчання. 
Тобто реалізація міжнародної та української законодавчої бази з питань 
інклюзивної освіти приведе до низки позитивних зрушень у системі розви-
тку інклюзивного навчання, що сприятиме забезпеченню права дітей з 
особливими потребами на рівний доступ до освіти незалежно від стану 
здоров’я чи місця їхнього проживання. А також розвиток нових типів зага-
льноосвітніх навчальних закладів та ін.  

Отже,  перехід до інклюзивного навчання, як до найбільш сучасної 
форми соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами, 
– має стати  одним із пріоритетних напрямів у розвитку національної осві-
ти для особливих дітей. У виконанні і забезпеченні правових  норм рівного 
доступу до освітніх послуг важливу роль може відіграти новий напрям 
освітньої реформи «Нова українська школа», яка акцентує особливу увагу 
на розвиток толерантного ставлення учнів і суспільства в цілому до дітей з 
особливими потребами.  
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РОЗВИТОК ИНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ЗЛОЧИНЦІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ  

ІМПЕРІЇ У ХVІІІ – 60-і роки ХІХ ст. 

На сучасному етапі державотворення в Україні відбуваються активні 
зміни в системі судоустрою і правосуддя. Зокрема на порядку денному 
стоїть проблема розбудови ювенального судочинства. У зв’язку із цим є 
необхідність вивчення закономірностей розвитку та історичного, в тому 
числі вітчизняного, досвіду правової реакції на неповнолітню злочинність. 

Метою нашої роботи є розкриття тенденцій розвитку інституту пока-
рання неповнолітніх злочинців на українських землях Російської імперії у 
ХVІІІ – 60-ті роки ХІХ ст. 

Свого часу О. Ф. Кістяківський виділив у розвитку науки кримінально-
го права та кримінального законодавства два етапи, актуальні в зазначених 
нами хронологічних рамках: 
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1) розвиток кримінально-правової науки вченими, які вказали на не-
спроможність старих і необхідність нових засад кримінального права (зок-
рема, Монтескʼє і Беккаріа); 

2) перебіг науки кримінального права наприкінці XVIII – у XIX ст., 
коли були сформовані ці нові засади, які полягали в тому, що в них «узято 
за єдину основу кримінального права потреби, благо та щастя людини як 
істоти суспільної, звідки виникають ідеї гуманності й корисності» [1, с. 52]. 

Італійський правник Чезаре Беккаріа у своїй роботі «Про злочини і 
покарання» (1564 рік) окреслив мету покарання як запобігання новим зло-
чинам, визначив презумпцію невинуватості (ніхто не може бути названий 
злочинцем до винесення обвинувального вироку), виступив проти смерт-
ної кари і широко практикованих тортур, наголосив на значенні виховного 
моменту для уникнення та профілактики злочинів [2, с. 38 – 39; 3, с. 111]. 

Отже, для кримінального права у ХVІІІ столітті характерна тенденція 
до гуманізації й зміна в розумінні призначення кримінального покарання – 
від покарання й залякування до перевиховання й виправлення. 

В історії розвитку ювенального права України на засадах такого кри-
терію як формування юридично-нормативного ставлення до дитини та ди-
тинства Н. М. Крестовська виділяє зокрема етап постсередньовіччя – XVIII 
– середина XIX ст. [4, с. 78 – 79]. 

На цьому етапі зміни у поглядах на призначення покарання й самої 
системи покарань, викликані гуманістичною ідеологією Просвітництва, 
дали поштовх до зміни ставлення суспільства до дитини: від «маленького 
дорослого» до особливої істоти, яка не може осмислено діяти й, відповід-
но, нести таке ж суворе покарання за злочин, як і людина доросла [2, с. 38; 
3, с. 111; 4, с. 112].  

Така зміна, в свою чергу, ставила перед законодавцем наступні за-
вдання: 

1) встановлення вікової межі повноліття як віку настання криміна-
льної відповідальності; 

2) визначення засобів покарання неповнолітніх злочинців.  
Основними досягненнями цього періоду було: 

- уведення вперше до пам’ятки українського права – кодексу 
«Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 рік) дефініції 
неповнолітньої особи («недорослые дети»; «лета жє совєршєнныє исчитаю-
тся мужєску осмнадцать, а жєнскому полу тринадцять, или поки в замужєство 
будуть виданы» (гл. 11, арт.1, п. 1)), закріплення в ньому норм опікунсько-
го права (глава 11) [5]; 

- встановлення Кодексом 1743 року особливостей кримінальної 
відповідальності неповнолітніх: звільнення неповнолітньої особи, яка вчи-
нила злочин, від катувань та смертної кари, обов’язок батьків відшкодува-
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ти завдані збитки, встановлення покарання таким особам за розсудом суду 
(гл. 23, 25) [Там само]; 

- поява спеціальних нормативно-правових актів щодо розгляду 
справ і покарання неповнолітніх злочинців – Указів Сенату «О наказании 
преступников малолетних» 1744 року [6] та «О производстве дел уголов-
ных, учиненных несовершеннолетними и о различии наказания по степени 
возраста преступников» 1765 року [7]. Останній законодавчо закріпив вік 
настання кримінальної відповідальності у повному обсязі у 17 років і для 
хлопців, і для дівчат, що значно випереджало загальноєвропейське судо-
чинство того часу, та встановив дві вікові градації кримінальної відповіда-
льності неповнолітніх (10-15 та 15-17 років) з відмінністю в покараннях; 

- встановлення імперськими нормативно-правовими актами (Се-
натський указ «О производстве дел уголовных, учиненных несовершенно-
летними и о различии наказания по степени возраста преступников» 1765 
року [7], «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 ро-
ку [8] тощо) принципу нерозуміння й неосудності дітей у віці до 10 років 
та принципу обов’язкового пом’якшення покарання неповнолітньому; 

- винесення проблематики покарання неповнолітніх злочинців в 
окреме провадження – до юрисдикції совісних судів – спеціальних судів, 
створених у результаті адміністративно-територіальної реформи Катерини 
ІІ («Учреждения для управления губерниями Всероссийской  империи», 
1775 рік) [9].  

Совісні суди відрізнялися особливою гуманістичною спрямованістю 
діяльності, визначеною на законодавчому рівні (відповідно до статті 397 
згаданого вище Указу вони повинні були виявляти гуманність узагалі, по-
шану до людської гідності й відвертати пригноблення як таке) [Там само]. 

Опрацювання матеріалів судових справ, які розглядалися в совісних 
судах протягом їх діяльності, доводить, що при розгляді злочинів, скоєних 
неповнолітніми, совісні суди: 

А) ретельно досліджували усі обставини скоєння злочину; 
Б) виходили з принципу пом’якшення покарання; 
Б) демонстрували гнучкість у прийнятті рішень щодо покарання не-

повнолітнього злочинця, враховуючи обставини, які обтяжують покарання 
(пряме й опосередковане невизнання своєї провини; втеча з-під варти; ре-
цидив), та обставини, які пом’якшують покарання (визнання своєї прови-
ни; сімейний стан злочинця; особливості скоєння злочину / особистості 
злочинця); 

В) при винесенні покарань використовували: 
1) кримінальні види покарань (найчастіше призначали тілесні по-

карання, як правило, у пом’якшеній, порівняно з дорослими злочинцями 
формі); 
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2) некримінальні види покарань (зокрема майнові покарання, які за 
розсудом суду були альтернативними або додатковими до тілесного пока-
рання й носили характер відшкодування батьками або опікунами неповно-
літнього нанесених злочинцем збитків, нерідко у кратному розмірі); 

3) примусові міри виховного характеру (церковна покута) [3; 10, с. 
122 – 143].  

Отже можна стверджувати, що розвиток інституту покарання непов-
нолітніх злочинців у Російській імперії в цілому та на українських землях 
зокрема у ХVІІІ – 60-х роках ХІХ ст. відображає загальну гуманізацію кри-
мінального права, властиву добі Просвітництва, та свідчить про тенденцію 
до усвідомлення дитинства як особливого етапу життя людини, цінності 
дитини як особливого суб’єкта суспільного життя й правових відносин, 
винесення неповнолітньої злочинності в окрему проблематику криміналь-
ного законодавства та кримінального судочинства, становлення принципу 
розуміння у ставленні до неповнолітнього злочинця.  

Совісні суди – перший в історії вітчизняної судової практики випадок 
винесення в окрему компетенцію судочинства щодо злочинів, скоєних не-
повнолітніми. Судівництво здійснювалось на максимально гуманістичних 
засадах, можливих в умовах існуючої на той час законодавчої бази, що 
дозволяє оцінити діяльність совісних судів щодо неповнолітніх злочинців 
на українських землях Російської імперії як зародження ювенального пра-
восуддя. 
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МАҐДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  
ЯК ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

На сучасному етапі в Україні маґдебурзьке право, яке діяло на наших 
землях більше ніж п’ятсот років, знаходиться в центрі уваги представників 
юридичних, історичних і політичних наук. Це пояснюється багатьма при-
чинами. 

По-перше, вивчення історичного досвіду поширення європейських 
правових норм на українських землях набуває особливого значення в умо-
вах входження України в європейський простір. 

По-друге, аналіз маґдебурзького права як моделі міського самовряду-
вання, яке довгий час функціонувало на українських землях, може сприяти 
вдосконаленню місцевого самоврядування в сучасній українській державі, 
що важливо в умовах децентралізації системи державного управління. 

По-третє, маґдебурзьке право, незважаючи на його широке застосу-
вання в Україні, є однією з найменш досліджених тем у вітчизняній істо-
рико-правовій науці.  
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Мета нашої роботи – систематизація сутнісних характеристик маґде-
бурзького права на українських землях як історико-правового феномену.  

Логічно розпочати наше дослідження із з’ясування історії виникнення 
маґдебурзького права.  

Маґдебурзьке право походить із саксонського міста Маґдебурґ. Звідси 
й назва. У 1118 році це німецьке місто отримало право на міське самовря-
дування від архієпископа Віхмана – власника міста [1, с. 13]. 

З часом маґдебурзьке право оформилось як система середньовічного 
міського права, яка регулювала різноманітні політичні, соціально-
економічні та правові відносини того часу. 

Маґдебурзьке право встановлювало певну систему правових норм: 
юридично закріплювало права й волі громадян, а також їхнє право на са-
моврядування. Крім самостійного управління, міста, наділені маґдебурзь-
ким правом, мали податковий і судовий імунітет, право власності на зем-
лю, торговельні пільги та звільнення від феодальних повинностей. Маґде-
бурзьке право встановлювало порядок виборів і функції органів міського 
самоврядування, суду, купецьких об’єднань, цехів, основні норми карного 
й цивільного законодавства, регулювало питання торгівлі, судочинство та 
оподаткування [2, с. 15; 3, с. 114]. 

Науковці підкреслюють таку його особливість як охоплення значної 
кількості галузей права – цехового, торгового, цивільного і  цивільно-
процесуального, кримінального і кримінально-процесуального, зо-
бовʼязального, сімейно-шлюбного, спадкового [3, с. 117].  

До особливостей маґдебурзького права слід також віднести: 
1) некодифікованість – відсутність єдиного акту, а отже множин-

ність джерел, серед яких М. Кобилецький виділяє три групи: автентичні, 
не автентичні та праці європейських дослідників XVI–XVII ст. [1, с. 16 – 
17]; 

2) наявність декількох різновидів (крім власне маґдебурзького 
права науковці виділяють кульменське (хелмінське) та новомарктське 
(шредське) право, які діяли, в тому числі, на українських землях) [1, с. 15 – 
16]; 

3) масштабне поширення за межі місця виникнення.    
Що стосується розповсюдження маґдебурзького права на українських 

землях, то дослідники підкреслюють таку особливість як його поширення 
в межах різних епох, ареалів і державних утворень [3, с. 114]. 

І дійсно, спочатку маґдебурзьке право функціонувало на українських 
землях у Галицько-Волинській державі, а після припинення її існування – 
на українських землях, що увійшли до складу Польського королівства, 
Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Російської імперії. 
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Маґдебурзьке право було впроваджене на українських землях разом із 
появою німецьких колоністів. Їхня кількість значно збільшилася після мо-
нголо-татарської навали та у результаті політики короля Данила Галицько-
го. Німецьких колоністів запрошували і наступні галицько-волинські во-
лодарі [1,  с. 15; 4, с. 34].  

М. Кобилецьким доведено, що майже у всіх містах України, які вхо-
дили до складу Польського королівства, Великого князівства Литовського 
і згодом Речі Посполитої, діяло маґдебурзьке право [1, с. 15 ].  

На Лівобережній Україні маґдебурзьке право стала поширюватись 
наприкінці ХVІ ст. [4, с. 34].  

Усі міста України, що володіли маґдебурзьким правом, українські до-
слідники поділили на три групи: 

1) міста з так званим повним маґдебурзьким правом (Львів, Камя-
нець-Подільський, Київ), що мали самоврядування на основі 2 колегій: 
міська рада у складі радників і бургомістрів, що виконували в основному 
адміністративні функції, та війт і лавники, що здійснювали судові функції; 

2) міста з неповним маґдебурзьким правом – де діяла спільна коле-
гія з бургомістрами, радниками, війтом і лавниками, що виконували адмі-
ністративні та судові функції (саме ця група складала основну кількість 
міст України, що володіли маґдебурзьким правом); 

3) приватновласницькі міста, які формально мали органи міського 
самоврядування, аналогічні до міст із неповним маґдебурзьким правом, 
але у своїй діяльності перебували під цілковитим контролем власника чи 
його представника [4, с. 34].  

Окрему групу становили західноукраїнські села, що володіли маґде-
бурзьким, кульменським (хелмінським) або новомарктським (шредським) 
правом на чолі з солтисом або війтом та лавниками [1, с. 20 – 21; 4, с. 34]. 

У містах Західної України, які після першого поділу Польщі (1772) 
відійшли до Австрії, маґдебурзьке право було ліквідоване до кінця 18 ст., 
зокрема у Львові у 1786р., в Україні – у 1831 р., у Києві – у 1834 р. [3, с. 
114]. 

Виникає питання, чому маґдебурзьке право виявилося таким затребу-
ваним на українських землях? 

Частка дослідників даної проблеми на перше місце ставлять німецьку 
колонізацію [1, с. 15; 3, с. 114 – 115]. Але чи можна вважати її основною? 

Науковцями доведено, що поширення маґдебурзького права проходи-
ло в трьох зонах: 

1) Німеччина та Пруссія; 
2) чеські, словацькі, угорські та польські землі, де значну частину 

городян становили німецькі колоністи; 
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3) литовські, білоруські й українські землі, на яких німецькі коло-
ністи не мали значного впливу (1, с. 15; 3, с. 114). 

Тому ми погоджуємося з точкою зору С. Водотики та Л. Савенок, що 
основною причиною функціонування маґдебурзького права майже на всіх 
українських землях протягом такого довгого часу є його відповідність ін-
тересам і потребам (економічним, соціально-політичним, духовно-
культурним) жителів українських міст (3, с. 114). 

Запровадження маґдебурзького права на українських землях мало ве-
лике значення.  

Перш-за-все, це забезпечило включення України в європейське пра-
вове поле [5, с. 363]. 

Таке включення, безумовно, впливало на  формування в українців єв-
ропейської правосвідомості і правової культури. 

Крім того, маґдебурзьке право відіграло значну роль у становленні 
української системи права. Українські дослідники вважають маґдебурзьке 
право на українських землях, що перебували у складі Великого князівства 
Литовського і Гетьманщини, українським міським правом, оскільки відбу-
вся взаємовплив маґдебурзького права з Литовськими статутами і україн-
ським звичаєвим правом [4, с. 35].   

Беззаперечною є роль маґдебурзького права у кодифікації українсько-
го права у XVIII – на початку XIX ст. 

Зокрема, свого часу дослідник А. Яковлів довів, що маґдебурзьке 
право стало основним джерелом права при створенні кодексу ”Прав, за 
якими судиться малоросійський народ” 1743 р. [5, с. 368 – 369]. 

У дослідженнях М. Кобилецького доведено значення і роль маґдебур-
зького права у створенні ”Прав, за якими судиться малоросійський народ” 
1743 р., ”Процесу краткого приказного” 1734 р., ”Суду і розправи в правах 
малоросійських” 1750 р.,  ”Екстракту малоросійських прав” 1767 р., ”Екст-
ракту із указів, інструкцій і установлень” 1786 р., ”Зібрання малоросійсь-
ких прав 1807р.” та ін.; хелмінського права (різновиду маґдебурзького) – у 
створенні ”Прав, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. та ”Зі-
бранні малоросійських прав 1807 р.” [1, с. 21]. 

Зокрема, серед коротких цитат,  на які посилались автори ”Прав, за 
якими судиться малоросійський народ” основну частину становили джере-
ла маґдебурзького права. З-поміж 3 031 цитат 1 580 – на книги маґдебурзь-
кого права, 1 006 – на Литовський Статут і 445 – на українське звичаєве 
право. [4, с. 35].  

Але найбільше значення функціонування маґдебурзького права на 
українських землях – це закладення демократичних традицій самовряду-
вання, які продовжують існувати і до сьогодні. 
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Зокрема, А. Бортнікова зазначає, що значна кількість принципів орга-
нізації та діяльності місцевого самоврядування за маґдебурзьким правом, 
зберегла свою практичну значимість, і ці принципи покладено в основу 
діяльності органів місцевого самоврядування на сучасному етапі українсь-
кого державотворення [6, c. 21]. У своєму дослідженні на матеріалах Во-
линської області вона довела, що з шістнадцяти основних принципів міс-
цевого самоврядування, характерних для часу функціонування маґдебур-
зького права, на сучасному етапі одинадцять (народовладдя; законність; 
гласність; колегіальність; субсидіарність; поєднання місцевих і державних 
інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова 
самостійність в межах повноважень, визначених законом; підзвітність та 
відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадо-
вих осіб; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судо-
вий захист прав місцевого самоврядування) проявляються в більш значній 
мірі [Там само, c. 20 – 21]. 

Отже, маґдебурзьке право як німецьке міське право відповідало укра-
їнським економічним, соціально-політичним та духовно-культурним запи-
там, регулювало основні сфери суспільного життя, сприяло включенню 
України в європейське правове поле, формуванню в українців європейсь-
кої правосвідомості і правової культури, відіграло значну роль у станов-
ленні української системи права та в закладенні демократичних традицій 
самоврядування на наших теренах, які продовжують існувати й до сьогод-
ні.  
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ПРОБЛЕМА ЕГОЇЗМУ: БІБЛІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Проблема егоїзму як причини гріхопадіння людини, як відходу від 
Бога і світу, і сутності первородного гріха, гостро поставлена в Біблії, ра-
зом з пов’язаними з нею проблем свободи, як свого вибору і відповідаль-
ності (за свій вибір), не тільки не втратила своєї актуальності сьогодні, але, 
без сумніву, стала буквально животрепетною проблемою сучасного суспі-
льства. «Шкаралупа» его є бар’єром, іноді непереборним, між людиною і 
Богом, людиною і людиною, людиною і навколишнім світом. Саме егоїзм 
є причиною найрізноманітніших, інколи дуже гострих конфліктів у всіх 
сферах буття. Більш того, замкнувшись у собі, людина, за природою суспі-
льна, прирікає тим самим себе на вмирання. Про це не раз розповідається в 
Біблії, про це постійно міркують і говорять Отці і Вчителі Церкви, на це 
звертають увагу всі дослідники проблеми егоїзму. 

Первородний гріх 
Однією з головних проблем в Біблії є проблема добра і зла, гріховно-

сті людини. Людина, на відміну від тварин, має волю. Це вищий дар, який 
дав Бог людині, що робить її богоподібною, і свобода, як усвідомлений 
вибір, виявляється, перш за все, у виборі між добром і злом.  

Через те, що людина за своєю природою свободна, вона несе повну 
відповідальність за свої вчинки перед Богом, іншими людьми і світом, 
який вона повинна «зберігати і обробляти». Праведність – це «ходіння пе-
ред Богом», життя в злагоді з Ним, людьми і світом за заповідями, що дав 
Бог. Гріх – це свідомий чи несвідомий відхід від Бога, від виконання Його 
волі. 

У першій книзі Мойсея «Буття» розповідається про гріх Адама та 
Єви, яких спокусив змій з’їсти плід з дерева пізнання добра і зла. Єва і 
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Адам відступили від Бога, пішли за словом змія, бо думали тільки про се-
бе. Так, Єва, коли стояла під деревом пізнання думала, «що дерево добре 
на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання» (Бут 3: 
6) [1]. Для чиєї їжі добре? Їжі для Єви. Для чиїх очей принадне? Для очей 
Єви. Для кого цей плід пожаданий? Для Єви. Кому дасть знання? Єві! Тоб-
то вона думала тільки про себе. Адам, якому вона дала скуштувати цей 
плід також, міг відмовитися, послухатися Бога, але він теж думав лише про 
себе... Сенс первородного гріха полягає в егоїзмі, печатка якого лежить на 
людях до сьогоднішнього дня.  

Більш того, коли Бог запитав їх: чи не їли вони з дерева пізнання доб-
ра і зла, то вони замість каяття переклали свою відповідальність на інших: 
Єва – на змія, Адам – на Єву і Бога, кажучи, що «жінка, що дав Ти її, щоб 
зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв» (Бут. 3: 12). Тобто це 
Бог винний, це Він дав Адаму таку дружину, ще й сказав при цьому: «й 
пристане до жінки своєї» (Бут. 2: 24), ось Адам і «пристав». Слід зазначи-
ти, що ситуація Адама і Єви – це, перш за все, ситуація, характерна для 
людського життя і для сучасних людей, справжніх дітей Адама і Єви в се-
нсі аналогічного егоїзму і безвідповідальності. Адам і Єва протиставили 
себе Богу, свою, людську волю – божественної волі і не скористалися шан-
сом, який їм дав Бог, покаятися, щоб повернутися до Бога. Скоєний гріх і 
відмова від каяття порушує спілкування людини і Бога. 

Проблема егоїзму 
І люди, які є істинними дітьми Адама і Єви, з давніх-давен до сьогод-

нішнього дня думають лише про себе і забувають про Бога, світ і інших 
істот. Існує точка зору, згідно з якою егоїст – це той, хто любить тільки 
себе. Але це не так. Егоїст не любить нікого, і навіть себе, бо він просто не 
вміє любити. Він думає тільки про себе, а думати і любити – це не одне й 
теж, любить не голова, а серце. Егоїстична людина, яка не відчуває болю 
Іншого своїм серцем, здатна холоднокровно, ретельно продумавши всі 
вигоди для себе, знищити все і вся. Але чи не обернеться для егоїста ця 
«вигода» стражданнями і, навіть, смертю? Адже, згідно із законом бумера-
нга – все повертається. За все доводиться відповідати. 

Однак егоїстові все мало. Йому вічно чогось не вистачає: влади, ува-
ги, пошани, любові, мирських благ і т.д. Він, як спрут, простягає щупальця 
до оточуючих і тягне все до себе. Чому? Тому, що його постійно, й іноді 
болісно, гризе відчуття неповноцінності. Егоїст – це істота, що має ком-
плекси неповноцінності. Воля до влади, будучи однією з домінанти сучас-
ної цивілізації, є в більшості випадків проявом саме комплексу неповно-
цінності. 

Комплекси неповноцінності породжують агресію. Хмара агресивності 
і злоби парить над сучасним світом, згущується іноді в хмари, з яких ллє 
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злива агресії, що виявляється в різного роду конфліктах: від особистих і 
сімейних до міждержавних і міжрелігійних. Але агресія, ненависть і інші 
негативні емоції і почуття – лише гілки дерева, корінням якого є комплек-
си неповноцінності.  

Егоїзм є ядром усіх деструктивних духовних процесів в людині і 
людському суспільстві. Егоїст відгороджується від світу «шкаралупою» 
свого Его, свого «Я». Світ у всій його таковості  залишається поза занепа-
лої людини – егоїста. Думаючи лише про себе, людина прирікає себе на 
самоізоляцію, бо, якщо ти не любиш світ, то світ не любить тебе. І, добро-
вільно (вільно) вибираючи само-ізоляціонізм-егоїзм, людина «задихаєть-
ся» в шкаралупі свого Его, в нiй гасне світло душі.  

Проблема свободи, відповідальності і егоїзму 
Одним з вищих дарів, які Бог дав людині, був дар свободи як вибору. 

Але той, хто вибирає, повинен нести відповідальність за свій вибір. Однак 
тягар своєї відповідальності перші ж люди не змогли винести на своїх 
«плечах», вони переклали її на «плечі» інших: Адам – на Бога, Який дав 
йому таку дружину, Єва – на змія, який її спокусив. І печатка цієї безвід-
повідальності лягла на весь рід людський, пронизуючи світовідчуття лю-
дей занепалого світу з давніх-давен до наших днів. 

Якщо поруч з людиною знаходиться істота, яка вища за її, то існують 
два засоби зрівнятися з нею: 

1) піднятися самому; 
2) принизити іншого.  
І люди нашої цивілізації, занепалої цивілізації, використовують в бі-

льшості випадків другий шлях, «обливаючи брудом» інших для піднесення 
себе. А коли приходить час відповідати, то простягають «вказівний палець 
руки» в сторону «не-Я». «Не Я в цьому винен (не в мені причина), а він 
(вони, воно і, навіть, Він (Бог))», повторюючи жест Адама і Єви. 

Людина, «приречена на свободу» (Ж.-П. Сартр) і не може не вибира-
ти. «Навіть в тому випадку, якщо нічого не вибираю, тим самим я все-таки 
вибираю» [2, с. 338], вибираю пасивність і повинен нести за неї таку ж 
відповідальність, як і за будь-який спосіб активності. Але «діти» Адама і 
Єви не думають про наслідки свого вибору і не бажають нести за нього 
відповідальність.  

Чому ж люди, як і їх «прабатьки» Адам і Єва, не хочуть нести відпо-
відальність «на власних плечах»? Бояться. Ними рухає страх –  страх по-
карання. Тут спрацьовує інстинкт самозбереження, але не людський, а тва-
ринний інстинкт. Бо справжня людина, що живе в Богові, усвідомлює всім 
своїм єством, що найстрашніше покарання не фізичне, а духовне, що не 
можна «втекти» від відповідальності за свій вибір і за все рано чи пізно 
доводиться розплачуватися. І страшний не гріх, бо лише Бог безгрішний, 
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більш того, іноді, щоб піднятися, треба впасти. Страшне байдуже став-
лення до свого гріха. 

Христос учив: «Ви – світло світу. Не може сховатися місто, що стоїть 
на верху гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посу-
дину, але на свічник, і світить вiн всім у домі» (Мф. 5: 14-15). Не ставити 
його під посудину, але на свічник. Відкрити себе світові, «проклюнутися» 
крізь шкаралупу свого Его, роздути в собі ту іскру Божого Світла, яка є в 
кожній людині (бо за образом Божим створені ми) і створити Дім людсь-
кого буття. 

Дім. Дім – це там, де тебе люблять. Дім – це там, де тобі тепло і зати-
шно. Сучасний світ –  це бездомів’я, де незатишно і холодно душі людсь-
кої, бо в ньому віють протяги і вітри злоби і агресії, ненависті, спраги сла-
ви і влади. У сучасному світі панує культ Золотого Тельця, культ фізичних 
задоволень, егоїзму і, як наслідок, безвідповідальності. Бо егоїст думає 
лише про себе і своє життя (задоволення і блага для себе) і його життєвий 
вектор спрямований всередину, а відповідальність – це, перш за все, век-
тор зовні 

Сучасні люди продовжують будувати Вавилонську вежу, рухомі жа-
гою слави і влади. «І сказали вони: Тож місто збудуймо собі, та башту, а 
вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення» (Бут. 11: 4). І вчинімо 
для себе ймення... Вчинити собі, для себе, а іншим, для інших? Адже Бог і 
божественне проявляються саме в спрямованості зовні, а не в себе. Хрис-
тос вчив в Нагірній проповіді: «Щоб вам бути синами Отця вашого, що на 
небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ 
посилає на праведних і на неправедних» (Мф. 5: 45). Сонце світить іншим, 
дощ поливає інше, а людина хоче світити і «поливати» тільки себе, своє 
«Я», своє Его. Его ... Ось що є, на мій погляд, наріжним каменем усіх про-
блем сучасного людства. 

Сьогодні в світі, на жаль, часто лише говорять про Бога, але реально 
«править балом» Сатана. Сучасна цивілізація магічна за своїм характером, 
бо її лейтмотивом протягом усього існування є воля до влади, до пануван-
ня, бажання зробити собі ім’я. І це світовідчуття пронизує більшість лю-
дей, їм «просякнута» земна атмосфера. 

Про нерозривну єдність людини з Богом і наслідки, що осягають лю-
дей, які відійшли від Бога, говорив св. Ігнатій Брянчанінов: «Людина не 
може не бути тією, якою вона створена. Не дано їй перебувати єдино з са-
мою собою. Вона може бути з самою собою тільки за допомогою Божест-
венної благодаті – без неї вона робиться чужою до самої себе і підпоряд-
ковується мимоволі переважанню занепалих духів за довільне усунення з 
себе благодаті, за нехтування мети Творця» [3, с. 10]. 
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Висновки  
Що ж робити? Як жити далі? 
Уявляється, що можна виділити два шляхи подальшого розвитку 

людства: 
1. Продовжувати від-хід від Бога до Его («Я»), від теоцентризма і 

пантеїзму до антропоцентризму і менталоцентризму. Це шлях самогубства 
людства. Бо відхід від Бога є відхід від божественного, духовного начала в 
людині, від людського в людині, так як саме духовне, божественне начало 
робить людину людиною і виділяє її  з усього створеного світу. Відхід від 
Бога, духовного до матеріального, породжує невтомну спрагу матеріаль-
них і фізичних задоволень, комфорту і, як наслідок, породжує індустрію 
матеріальних благ, засобів комфорту, техногенну цивілізацію. Всує прого-
лошуючи свободу, людина добровільно (вільно!) стає рабою техніки, ра-
бою Золотого Тельця, на вівтар якого вона готова покласти будь-які жерт-
ви.  

Вже на початку ХХ століття осмислення цього процесу призводить 
М. Бердяєва до наступних думок: «Життя робиться все більш технічним. 
Машина накладає відбиток свого образу на дух людини... У цивілізації 
саме мислення робиться технічним, всяка творчість і будь-яке мистецтво 
набуває все більш і більш технічний характер... Цивілізація є підміна цілей 
життя засобами життя, знаряддями життя... панування над людськими ду-
шами неприродного сил, ... а магічного царства машинности і ме-
ханiчности, що підмінює справжнє буття» [4, с. 168, 169, 172]. На початку 
ХХІ століття це «магічне царство машинності» сформувало кіберпростір, в 
якому відбувається процес «перевертання» віртуального на реальне і реа-
льного на віртуальне, розмивання меж між ними. 

2. Повернення до Бога, відхід від Его («Я»), що ведуть до божествен-
ної свободи, божественної любові до всього сущого і, тим самим, до боже-
ственної, тобто вселенської, відповідальності кожної людини. Це шлях 
життя і розквіту людства, людяності. 

І занепалі люди, як це не абсурдно, обирають перший шлях. «Можна, 
мабуть, сказати, – писав Ж.-Б. Ламарк, – що призначення людини ніби по-
лягає в тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробивши земну кулю не-
придатною для проживання» [5, с. 704]. 

Жага слави, панування, влади, прагнення «зробити собі ім’я» прони-
зує всю людську історію і є причиною численних воєн, конфліктів і кон-
фронтацій як на релігійному, так і на політичному ґрунті. Егоїстична при-
рода людини, формула якої: «Чому не я? Чому не мені?», породжує конку-
рентну боротьбу, в ході якої жертвами стають найчастіше невинні люди 
(згадаємо хрестові походи, католицьку і сталінську інквізицію) і навіть 
немовлята (вбивство немовлят царем Іродом, що бачив в Христі конкурен-
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та, і вбивство немовлят, зокрема єврейських, фашистами, і сьогодні в чис-
ленних військових конфліктах жертвою корисливих домагань, спраги вла-
ди «великих дядьків» стають діти, немовляти).  

І відповідь на питання: бути чи не бути, жити чи не жити людству на 
Землі залежить від вільного вибору самих людей: чи  задихнутися в шка-
ралупі свого «его», чи «проклюнутися» з нього назустріч світу і людям, 
полюбити їх. 
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Слєсарєв Арсеній 
учень Нижньотеплівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Науковий керівник:  вчитель з основ правознавства й історії 
Нижньотеплівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Кашталанова Т. А. 

ІСТОРІЯ ПРАВА. КРІЗЬ ШИРМУ ВІКІВ ДО НАШИХ ЧАСІВ 

«Право та справедливість полягають у тому, 
                                  щоб кожний мав і робив своє так, 

аби ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого». 
(Конфуцій) 

 
Серед багатьох правил, що існують у людському суспільстві, є особ-

ливі, які встановлює держава. Такі правила отримали назву норми права. 
Що таке право? Це слово має два значення. З одного боку, право ро-

зуміють, як можливість людини щось робити (тобто можливість особи за-
довольняти свої потреби законним шляхом). Саме цю можливість  назива-
ють суб’єктивним правом. 

З іншого боку, право має ще одне, ширше значення. Об’єктивним 
правом називають систему загальнообов’язкових, формально визначених 
норм, правил поведінки, що встановлюються й підтримуються державою 
та регулюють важливі суспільні відносини [7]. 

Право дуже схоже на живу істоту. Як і організми, право постійно ево-
люціонує, пристосовується до нових умов людського середовища. У цьому 
можна переконатися, простежуючи хронологію появи правових пам’яток, 
їх цілі та значення для суспільства. 

Хочу почати з короткої характеристики звичаєвого права. Цей вид 
права було сформовано на основі звичаїв та традицій, які існували ще в 
додержавний період. Звичаєве право було досить розвинутим у рабовлас-
ницькому та ранньофеодальному суспільствах.  

У практиці багатьох народів застосовувалися такі звичаї, як кровна 
помста, принцип таліону, табу, шлюбні обряди тощо. Цих неписаних пра-
вил поведінки дотримувалися добровільно, їх виконання забезпечувалося 
силою суспільної думки. Спеціальних органів, наділених власними повно-
важеннями, які б слідкували за виконанням звичаїв не було. До порушни-
ків застосовували  переконання, іноді примус.  

Звичаєве право України сягає своїм корінням правових звичаїв Київ-
ської Русі, основну частину якого записано в «Руській правді». У пізніші 
часи місцем відродження давніх і виникнення нових правових звичаїв ста-
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ла Запорозька Січ. Козацьке право не знало писаних джерел і пропанувало 
за будь-яких обставин керуватися нормами звичаїв та здоровим глуздом. 

Існує теорія, що право виникло разом із державою. Де, коли і як була 
утворена перша держава ніхто не знає. Прийнято вважати, що одними з 
найперших держав були Єгипет і Месопотамія, принаймні між цими двома 
державами уклалися відносини, що вже мали правовий характер. Але схо-
жий прояв права складався ще у часи первіснообщинного ладу, коли між 
племенами й союзами племен закріплялися правила переговорів. Найдав-
нішим договором, що дійшов до наших днів є угода між правителями ме-
сопотамських міст Лагаш і Умма, який було укладено приблизно у 3100 р. 
до н. е. [4]. 

Ще однією з найдавніших правових пам’яток людства є закони царя 
Хаммурапі, які було створено в середині XVIII ст. до н. е. Вони були пер-
шими писаними законами; саме ці закони прийшли на зміну звичаєвому 
усному праву, яке існувало за часів родового ладу [9]. 

Цей звід законів регулював відносини між шарами суспільства. Зако-
ни були висічені на базальтовому стовпі. Звід складався з 282 статей, у 
яких були прописані покарання за різні кримінальні злочини.  

Тексти законів збереглися й до наших днів. Ми знаємо, що держава 
намагалася зберегти та зміцнити майнове становище селян. Їм надавалися 
пільги. Якщо селянин потрапляв у рабство за борги, закон вимагав його 
звільнення через три роки. За військову службу селяни отримували землю 
від імені царя. Але найцікавішою рисою зводу було те, що існувала наявна 
система встановлення справедливості – таліон. 

Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Це рівна міра пока-
рання або рівнозначна відплата. Таліон у звичаєвому праві (принцип), за 
яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, 
тобто «око за око, зуб за зуб». Якщо під час первіснообщинного ладу існу-
вала система кровної помсти, то у державі вже була система нанесення 
винуватцю тієї ж шкоди, що наніс він сам [4]. 

Отже, головна перевага державного права полягає в установленні та 
підтриманні  єдиного для всього суспільства правового ладу. 

Свої певні особливості мало право Стародавньої Греції. Як відомо, 
Стародавня Греція являє собою сукупність міст-полісів. Право будувалося 
на системі Афінської полісної демократії, а його основними джерелами 
вважалися звичай і закон, які нерідко ототожнювалися. Поліси між собою 
часто укладали угоди, а інколи й воювали. 

У містах-державах Північного Причорномор’я функціонували суди. В 
судочинстві брали участь судді, обвинувачені, свідки. Судовий процес мав 
змагальний характер, вирок суду був остаточним. Найтяжчими вважалися 
злочини проти держави (змови, спроби повалення демократичного ладу, 
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державна зрада, розголошення державної таємниці). Щодо цих злочинів 
застосовувалися смертна кара, штраф, конфіскація майна [3].  

У греків існувало поняття законної війни − урочистість у її оголо-
шенні, що супроводжували релігійні обряди. Тобто норми права Греції 
були пов’язані  з канонами релігії [4]. 

Але найдосконалішою, на мій погляд, була система права у Римській 
імперії. Вона покладена в основу європейської континентальної правової 
культури. Римські юристи зазначали: «Право є мірилом правильного, і все, 
що суперечить мірилу правильного, є несправедливим» [8]. 

Основним принципом Римського права є твердження, що держава є 
результатом встановленої домовленості між громадянами у цілях вирі-
шення усіх правових питань держави. Цей принцип пізніше став фундаме-
нтом такої форми влади як республіка, що зараз є найпоширенішою фор-
мою влади у світі. Римський юрист Ульпіан розділив право на дві частини: 
публічне і приватне. Перше  має відношення  до стану держави, а друге – 
до окремих осіб. Публічне право Риму не залишило значущого сліду в іс-
торії, а от приватне право зіграло іншу роль. Воно характеризувалося рів-
ноправністю усіх осіб, крім рабів. Раби у Римському праві ніколи не 
сприймалися як суб’єкти права [1]. 

Коронували Римське право «Закони дванадцяти таблиць». Доскона-
лий звід законів регулював відносини майже в усіх галузях. Це було перше 
писане джерело права Стародавнього Риму, але, на жаль, до наших днів 
дійшли тільки уривки. За згадками, у інших документах цей звід мав ви-
гляд дванадцяти дерев’яних дощечок. Вказана система правового регулю-
вання відносин діяла у Візантійській імперії до самого моменту її падіння 
у 1453 році. 

Варварські народи, що осіли на території колишньої Західної Римсь-
кої імперії зберігали свої правові звичаї. Вони передавались усно та змі-
нювалися дуже повільно. Із виникненням у варварів держав повстала пот-
реба письмово фіксувати свої звичаї. На це вплинуло також і співіснування 
з римлянами, що знали письмо та мали закони. Таким чином, протягом V-
IX століть у варварських державах з’являлися свої зводи законів (так звані 
варварські правди). Найвідомішими є «Бургундська правда», «Саксонська 
правда» та «Салічна правда».  

Звід законів, що діяв у королівстві франків, «Салічна правда», вклю-
чав у себе ордалії – випробування вогнем, водою, а також катування для 
встановлення вини. Випробування вогнем являє собою ходіння із 
зав’язаними очима по вугіллю, або злодій повинен був пронести розпече-
ний меч голими руками на певну дистанцію. Якщо він витримував випро-
бування та не зазнав тяжких ушкоджень, його виправдовували. Ще одним 
способом було занурення рук в окріп. Найгуманнішим було покарання 
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хлібом: підозрюваний повинен був з’їсти шматок хліба не запиваючи во-
дою. Вважалося, що злодій завжди подавиться ним. Чиновники могли 
уникнути випробувань, відрядивши замість себе підлеглого [6]. 

Між тим, на українських землях був і свій звід законів. Найдавнішим 
зводом законів Русі-України була «Руська правда» XI ст. Вона складалася 
з трьох частин: кримінальна, приватна, процесуальна. Автором її був князь 
київський Ярослав Мудрий. Усі громадяни Русі перебували під опікою 
«Руської правди», головним завданням якої було надавати можливість 
сторонам боронити свої права на життя, здоров’я і майно, а судові – підс-
таву до справедливого вироку. Особливістю «правди» була еволюція у бік 
гуманності. Так, за вбивство селянина ніхто не вбивав винуватця, а штра-
фували у розмірі 12 гривень. Цей звід був актуальним навіть після розпаду 
Русі-України, наприклад, у Галицько-Волинському князівстві. 

Також у Середньовіччі було поняття Божого суду. Це був поєдинок 
між обвинувачуваним і кимось із сім’ї потерпілих. Якщо підозрюваним 
була жінка, то за неї міг заступитися будь-який лицар. Принципом Божого 
суду була «смерть правопорушника та перемога невинного».  

Лише у XIII ст. Божий суд та ордалії було скасовано. Їм на зміну при-
йшов суд присяжних, коли 12 вільних осіб вирішували долю підсудного на 
основі доказів [6]. 

Як відомо, право – це система норм. Як з’являються та як закріплю-
ються правові норми? Способи, форми вираження й закріплення правових 
норм називають джерелами права. До них належать: правовий звичай, пра-
вовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, 
релігійно-правовий акт та міжнародно-правовий акт. 

Висвітлювати питання розвитку права не можливо без характеристи-
ки правової системи. У кожній державі в силу її правової культури та зви-
чаїв історично складається своя правова система, яка має досить розгалу-
жену структуру [2]. 

Правова система – широке поняття, до якого входить не лише право 
та його джерела, а й юридична практика та інші елементи. Існує чимало 
класифікацій правових систем. Деякі з них складають одну правову сім’ю. 
Вважають, що XV-XVI століття є періодом, коли склалися певні правові 
сім’ї. Кожна з них має свою власну практику застосування. 

Однією з них є романо-германська правова сім’я. Її утворюють краї-
ни, у яких право склалося на основі римського права. Основний елемент – 
правові норми, котрі визнаються як норми поведінки, що відповідають 
вимогам моралі й справедливості та регулюють відносини у суспільстві. 
Структура цієї правової сім’ї складається з двох елементів – публічного та 
приватного права. Виникла вона в континентальній Європі. Внаслідок ко-
лонізації набула поширення у багатьох країнах світу.  
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Друга правова сім’я – англо-саксонська (англо-американська). В її ос-
нові лежить англійське право. У ньому не існує поділу на публічне та при-
ватне право, але англійське право поділяють на загальне й право справед-
ливості. Норма англійського права більш конкретна. Основною формою 
права є правовий прецедент. За традицією закони в англійському праві 
відіграють другорядну роль. Поширена в Англії, Канаді та США, але після 
здобуття незалежності в США правова система розвивалася незалежно від 
Англії.  

Третя правова сім’я – релігійна. Прикладом може бути мусульманське 
право. Воно зафіксоване у шаріаті. Ґрунтується на обов’язках, що покла-
даються на віруючу людину, а не на правах, які вона може мати. До релі-
гійного типу належить індуське та іудейське право. 

Традиційне право притаманне країнам Африки. Люди багато століть 
виконували існуючі звичаї та дотримувалися традицій. Гарантом їх дотри-
мання був не примус, а страх перед надприродними силами.  

Перелік правових сімей не є вичерпним. Існує скандинавське, латино-
американське, китайське, японське право та інші правові сім’ї [2]. 

Отже, стає зрозуміло, що діюче у державі право пов’язане з правосві-
домістю громадян. Норми права створюються людьми, у цих нормах пок-
ладено знання, розум, правові погляди, ставлення людей до правапевної 
історичної епохи [5]. 

Сучасне право не є виключенням. Під час формування основ правової 
держави, головна правова вимога щодо зміцнення законності та правопо-
рядку, водночас має бути вимогою моралі. Саме тому Рада Європи вимагає 
скасування смертної кари, яка є нелюдяним, жорстоким, принижуючим 
гідність людини явищем. До того ж смертна кара суперечить природному 
праву людини на життя. Вона не має доведеного стримуючого ефекту та 
робить судові помилки невиправними. За останні 20 років у державах-
членах Ради Європи не було жодного випадку застосування смертної кари. 

Дослідивши задану тему, можна впевнено зробити висновок, що пра-
вотворчий процес має еволюційний характер і без його подальшого розви-
тку не можливе формування сучасних правових держав. 
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СВОБОДА СЛОВА ЯК СКЛАДОВА ПРАВ ЛЮДИНИ 

Повна свобода висловлювань — необхідна умова,  
щоб виправдати претензії на істину [1] 

 
Свобода слова - одна з найбільш часто згадуваних і разом з тим супе-

речливих свобод людини і громадянина. Свобода слова — право людини 
вільно висловлювати свої думки, отримувати та поширювати інформацію. 
По всьому світу право вільно висловлюватись затверджено у різних декла-
раціях, пактах, конвенціях та хартіях. Країни намагаються слідкувати за 
виконанням законів. Чи вдається підтримувати права людини про свободу 
слова в Україні? 

Зі становленням України незалежною державою, українцям стало ле-
гше дихати, у плані встановлення Конституції у кордонах України. За Ра-
дянської Союзу було багато заборон щодо вільного викладення своїх ду-
мок. Була встановлена сувора цензура, що забороняла у віршах, книгах, 
статтях, картинах, публічних виступах та ін. негативні вислови щодо вла-
ди, пропаганду української культури; національні настрої українців приг-
нічувалися, патріотів своєї країни карали вбивствами, засланнями, позбав-
ленням волі або активістів переманювали на сторону влади для покращен-
ня рейтингу серед народу. 
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Багато речей змінилося після прийняття Конституції України. Свобо-
да слова поширювалася на політиків, письменників, публічних персон, 
художників та на засоби масової інформації. Ми наче закричали на весь 
світ: «УКРАЇНА ВІЛЬНА!» 

Здавалося, що тепер все чудово, що мрія мільйонів виповнилася, нам 
здавалося, що ми тепер вільні висловлювати всі свої думки. Чи так це на-
справді? Чи можливо ми живемо лише ілюзією свободи? 

З дня становлення України незалежною нас було 5 президентів, не 
рахуючи виконуючого обов’язки. Кожен з них намагався допомогти Укра-
їні піднятися на ноги, кожен вкладав щось у розвиток країни. Але чомусь 
Україна занепадає, населення виїжджає. Скоріше за все це через тенденцію 
людей здаватися кращими, ніж вони є, ціною введення в оману народ не-
важливо якими методами. 

І один з них це контролювання ЗМІ. Хоча Конституцією України за-
боронена цензура, в нашій країні вона прогресує. Для початку, незалежні 
канали, що висловлюють думку народу, занепадають через намагання ко-
рупціонерів припинити розповсюдження інформації, що начебто є накли-
ком, але просто демонструє їх «благі» діяння. Також існують державні 
телеканали, вони провідні в телебаченні України. Для їх існування і розви-
тку з державного бюджету виділяються достатньо коштів. Хоч в країні і 
свобода слова, ми хоч коли-небудь бачили на державних каналах розкрит-
тя корупційних схем чи чогось неприйнятного для влади? А телеканали чи 
газети, що спонсуються політиками, лише рекламують нам своїх власни-
ків. 

Звичайно ми можемо говорити все, що заманеться поки це не набуває 
важливості на національному рівні. Далі нас будуть намагатися підкупити, 
а потім знищити нашу точку зору. 

Коли приходить час чергових виборів, неважливо на яку посаду, нам 
подають все в найкращому вигляді про кандидатів, навіть, коли це неправ-
да. Чомусь люди, що мають вплив, ведуть інформаційну війну між собою 
або навіть проти нас. Чому ЗМІ піддаються підкупу? Чому вони не продо-
вжують справу, для якої були створені з самого початку, а саме для розпо-
віді правди простому народові? Скоріше за все вони бояться давління зі 
сторони влади. «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань» [2] – але цей закон 
має захищати їх. Незрозуміло чому керуючі країною самі порушують за-
кони про цензуру та свободу слова. Можливо це замкнуте коло? 

Скільки випадків з телеканалами та заможними людьми, коли одні 
публікували щось шокуюче про других, а ті в свою чергу намагалися ство-
рити перешкоди для діяння телеканалу. Нещодавно це сталося з найпопу-
лярнішим каналом України. Багато видавництв закривалися через конфлі-
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кти з впливовими людьми. Чи мало трагічних випадків сталося за останні 
20 років з людьми, що працювали у ЗМІ. На початку століття і Україну, і 
світ сколихнуло вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, пов'язане з його 
професійною діяльністю, яке недорозслідувано досі. У 2003 році в Меліто-
полі був знайдений повішеним на ручці холодильника голова Незалежної 
спілки журналістів Запорізької обл. Володимир Караченцев. Його смерть 
правоохоронці назвали нещасним випадком і не стали розслідувати як 
вбивство. Події Помаранчевої революції вплинули на багато каналів, мов-
лення "5 каналу" блокували в Закарпатській, Донецькій, Луганській і Хар-
ківській областях. На мітингах в Луганській і Донецькій областях били 
журналістів, у цих регіонах закривали газети і припиняли трансляцію те-
леканалу "Ера". У серпні 2010 у Харкові зник журналіст, головний редак-
тор місцевого видання "Новий стиль" Василь Климентьєв. На мітингу в 
Києві побили журналістів "5 каналу". Пізніше почався конфлікт Нацради з 
питань телебачення і радіомовлення та телеканалу "112 Україна", якому 
відмовляють у продовженні ліцензії і виносять попередження. Мовлення 
одного з провідних інформаційних телеканалів опинилося під загрозою 
[3]. 

Цим не можна сказати, що у всьому винні заможні люди чи політики. 
В цьому винні також і інтереси людей, що суперечать між собою. Спочат-
ку ми боремося за заборону дискримінації, потім за свободу слова, за від-
новлення правдивої української історії, а потім боремося проти нашої іс-
торії та просто викреслюємо її частину. Закон про декомунізацію супере-
чить закону про свободу слова та заборону цензури («Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» ) [4]. Вже з 
назви зрозуміло, що цим законом нам вводять цензуру на символіку Ра-
дянського Союзу. На мирних демонстраціях, де народ виступав проти від-
мови від частини нашої історії, було задіяно силу проти людей, що висло-
влювали свою точку зору. Чи це не є порушенням свободи слова? Тим 
більш, країни союзники України не погоджувалися з дійсним президентом 
щодо потреби підписувати цей закон. У науковому середовищі також ви-
словлювали побоювання стосовно того, що закон обмежуватиме право на 
свободу слова у питаннях суперечливої історії України. На цю тему на-
віть з'явився лист істориків із США, Канади, Німеччини та України до пре-
зидента Порошенка із закликом не підписувати закон, оскільки він "полі-
тизує історію". 

Також актуальною темою є свобода в школі. Ми, діти, теж маємо 
свою думку про якісь речі, що відбуваються у нас в країні, так як ми теж є 
її громадянами. Але пишучи есе чи готуючи власний вислів на якусь тему 
про нашу країну, ми не можемо торкатися політичної складової. Вчителі 
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говорять, що ми ще замалі для такого і, якщо ми висловимося якось дуже 
негативно, то вчителі можуть понести покарання у вигляді догани. Тобто 
громадянину, що не досяг повноліття, не можна вільно говорити на якісь 
теми?  

Як отримати відповіді на вище вказані питання та вирішити проблеми 
з забезпеченням свободи слова українцям? Щоб це зробити нам потрібно 
пройти довгий шлях. Для початку, спираючись на приведені факти, потрі-
бно допрацювати закони про свободу слова та цензуру,  зробити упір на 
захист прав журналістів та телеведучих. Потрібно звернути увагу на зло-
чини що кояться проти них, та покарати винних, а також створити конку-
рентне середовище для ЗМІ і забезпечити незалежність редакційної полі-
тики та менеджменту від втручання з боку публічної влади. Також потріб-
но переглянути закони що забороняють висловлюватися про комуністичну 
символіку та використовувати її у демонстраціях, бо вони якоюсь мірою 
суперечать свободі слова. Треба більш детально опрацювати закони, а са-
ме підпункти, та вказати особливості і виключення, щоб уникнути проти-
річ між народом та правоохоронцями. Звичайно треба прояснити ситуацію 
щодо школи та політиків, бо заборона вільно висловлюватися на політичні 
теми робить учнів невпевненими, що вони потрібні своїй країні, та є її ві-
льними громадянами. Можливо з обранням нового президента України 
питання щодо свободи слова швидше просуватиметься до вирішення, ін-
формаційні війни завершаться і нам стане жити краще. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ, ЧИ Є ВОНИ НАСПРАВДІ? 

У сучасному світі дуже часто обговорюється це питання. Бо інколи, а 
навіть і часто, багато хто сумнівається в цьому, задаючись питаннями: 
«Права, де вони? Чи є права насправді? Яка їх реалізація? Чи можуть вони 
нас захистити?» 

З самого початку всі люди народжуються вільними і рівними у своїй 
гідності та правах. Ніхто не може їх ущемити . Ми всі повинні ставитися 
один до одного у дусі братерства, незважаючи на колір шкіри, вік, мову, 
стать, наше походження, майнове або інше становище. Ми потребуємо 
рівності в усіх аспектах життя.  Це розуміли скрізь та завжди всі члени 
людської сім’ї. Тому і була створена «Загальна декларація прав людини» 
[1]. У ній встановлюються правила, яких повинен дотримуватися кожен 
громадянин держави, яка її підписала. У сучасних реаліях кожна країна, 
яка турбується про своїх громадян, підпорядковується цій декларації. У 
ній міститься 30 важливих для всіх людей статутів, беручи до уваги, 
що загальне розуміння характеру цих прав i свобод має величезне значен-
ня для повного виконання цього зобов'язання. Кожний з них підкреслює і 
не дає порушувати права людини. Не можна виділяти найважливіші чи 
головніші за інші. Кожна  з них дає безпеку нормальному існуванню лю-
дині. На мою думку, якби в 1948 році не було підписано цей документ, то 
все одно він був би підписаний. Бо люди, як не крути, розумні. Вони хо-
чуть почувати себе безпечно, надійно та, насамперед, дати зрозуміти всім 
навколо, що, якими б ми не були, ми все одно залишаємося рівними. 

Для дотримання та підкріплення цих важливих статутів, зараз створе-
но та впроваджено  велику кількість програм захисту прав людини в ціло-
му. Одна з визначних всесвітніх  програм це MATRA [2]. Вона буде діяти  
з 15 по 24 травня 2019 року з питань верховенства права на тему «Захист 
прав людини та національних меншин» (м. Гаага, Королівство Нідерлан-
ди). Головна мета програми – зміцнення інституційної спроможності дер-
жавних органів у сфері верховенства права у країнах: Албанія, Вірменія, 
Боснія і Герцеговина, Грузія, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, 
Україна та Чорногорія.  
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Також однією з визначних програм є п’ятирічна програма USAID 
«Права людини в дії» (з 2017 по 2022 рр.) за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), яка виконується Українською Гельсін-
ською спілкою з прав людини. 

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвит-
ку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу 
понад 50 років. В Україні допомога USAID надається в таких сферах як: 
економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціа-
льний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного роз-
витку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 
1,8 мільярда доларів. І це є велика допомога для нашої держави. Але коли 
ми будемо запроваджувати такі чудові речі? 

Так, дуже добре, що весь світ запроваджує програми відносно до прав 
людини. Але найбільш цінними та бажаними  для мене є програми саме 
українського запровадження. На мою думку, однією з найкращих програм 
є «Всеукраїнська програма зі встановлення контролю за дотриманням прав 
людини працівниками МВС» [3]. Її відображення є в студентській інфор-
маційно-освітній програмі «Захист і охорона: точки взаємодії з молоддю», 
спрямованій на зменшення кількості випадків неправомірних дій поліції 
(незаконного затримання, допиту, огляду, насильства) по відношенню до 
молоді в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорі-
зькій областях Україні. 

Завдання проекту – підготовка групи молодіжних лідерів для прове-
дення студентського моніторингу, розробка концепції та інструментарію 
моніторингу, проведення інформаційно-просвітницької кампанії, прове-
дення моніторингу та оприлюднення його результатів. 

Незважаючи на те, що дії співробітників правоохоронних органів в 
Україні (поліції, прокуратури, СБУ) зараз оцінюються з урахуванням їх 
відповідності стандарту в галузі дотримання прав людини, правозахисна 
спільнота регулярно фіксує випадки перевищення службових повнова-
жень, порушень при затриманні, незаконного насильства з боку співробіт-
ників МВС Україні. За даними моніторингу незаконного насильства в ор-
ганах внутрішніх справ України майже 1300 000 осіб ставали жертвами 
незаконного насильства з боку працівників поліції. Найбільш вразливою 
групою, яка постійно стикається з неправомірними діями поліції, є мо-
лодь.  Про негативні тенденції свідчать заведення 39 справ проти України 
в Європейському Суді з приводу поганого поводження щодо особи, яка 
утримується під вартою, а також неналежного розгляду скарг від осіб на 
погане поводження з боку представників держави під час затримання або 
утримання під вартою, неналежні умови утримання, а також ненадання 
належної медичної допомоги в місцях попереднього ув'язнення. 
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  У зв'язку із загостренням ситуації  в Україні пройшов ряд акцій про-
тесту, приводом для яких стало вбивство студента Ігоря Індила в Шевчен-
ківському РВВС міста Києва і перешкоджання проведенню мирних акцій у 
регіонах. 

Ці дії були спрямовані на привернення уваги громадськості та керів-
ництва МВС до проблеми підвищення рівня обізнаності молоді у сфері 
захисту своїх прав при контакті з поліцією та зменшення випадків непра-
вомірних дій поліції відносно молоді, але вони вимагають більш системно-
го підходу. 

І результати не змусили на себе чекати. Все, що було заплановано 
програмою, здійснилось. Хоча вона не є цілком новою, але й досі прово-
дяться заходи з питань прав молоді. Для мене дуже приємно, що ця про-
грама не є лише пустими обіцянками на папері, а й насправді виконується, 
бо я сама дуже часто беру участь у такого роду заходах. Мені безмежно 
радісно, що молоде покоління не перестає навчатися таким важливим ре-
чам. 

Молодь розуміє свої права і в таких випадках вона більш рішуча. Я 
пишаюся, що саме Україна зробила та провела програму такого типу.  

 Бо я вважаю, що це цілком правильне рішення. 
У сучасному світі  люди мають свої права, можливо, не всюди та не 

всі знають про це, але це все-таки прогрес. Навіть якщо ми будемо порів-
нювати з початком 20 століття, а це було якихось 100 років тому – для іс-
торії це є порівняно недавно. У ті часи в усьому світі половина населення, 
а саме жінки, зовсім не мали ніяких прав. Лише в 1906 р. виборче право 
для жінок досягло континентальної Європи. Але почнемо з початку. Пат-
ріархальний устрій більшості суспільств передбачав, що жінки та чоловіки 
виконують різні соціальні функції й, відповідно, надавав їм різні набори 
прав та обов'язків. Жінки, зазвичай, перебували у залежності від батька 
або чоловіка, й тому їхні майнові та громадянські права, у тому числі пра-
во обирати й бути обраними, часто були суттєво чи повністю обмежені.  

У різних країнах жінки отримали право голосу в різні часи. У бага-
тьох країнах це відбулось до запровадження загального виборчого права, 
через що жінки певних рас і соціального положення не мали можливості 
голосувати. Але жінкам це не подобалось. З тих пір і по сьогодення вони 
борються за своє визнання, як повноцінні члени людської спільноти.  

Починаючи з 18 століття, коли жінка зрозуміла, що чоловіки не кращі 
за неї, а в деяких речах вона сильніша та розумніша, незважаючи на це, їй 
не давали можливості голосувати (приймати важливі рішення) тільки то-
му, що вона «жінка». Навіть і зараз, як не дивно, є країни, в яких жінки не 
можуть голосувати. Наприклад, Ліван. Там обмежене жіноче виборче пра-
во. Жінки, на відміну від чоловіків, мають надати свідоцтво про початкову 
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освіту. Голосування для чоловіків є обов'язковим, для жінок – за бажан-
ням. Тобто тільки освічена жінка може голосувати. 

А щодо чоловіків – все одно. До таких країн також відноситься Сау-
дівська Аравія. На місцевих виборах жінки не мають права голосу. Вперше 
місцеві вибори в Саудівській Аравії відбулись у 2005 році. Жінки в них 
участі не брали. У 2009 році очікувалось запровадження жіночого вибор-
чого права, однак змін у законодавстві поки не відбулось [4]. Дозвіл жін-
кам на участь у виборах з 2015 було оголошено у 2011 році.  Загалом це 
країни мусульманської віри. Бо з самого початку існування  їхньої  віри 
люди підпорядковуються всьому, що в ній сказано. Можливо, і самим жін-
кам у тих країнах не хочеться, щоб у них були права, можливо, їм так зру-
чніше. Вони так звикли. Я не осуджую їхню віру, я просто не до кінця ро-
зумію їх вибір. З часом в названих країнах буде рівноправ’я і вони зрозу-
міють, як це чудово та прекрасно. 

Права людини в усьому світі неоднозначні. Хтось ставить себе вище 
за інших, забуваючи, що від народження ми всі рівні. Про це потрібно 
пам’ятати. Якщо ти народився багатим, гарним, розумним, то не треба 
зневажати людей, які, на твою думку, не такі, як ти. Вони можуть бути 
набагато кращими за тебе, їм просто доля не так сильно допомогла. У мене 
завжди є порив змінити цю ситуацію. Я сподіваюся, що кожна людина, 
якою б вона не була, буде ставитися до інших добре та з повагою незалеж-
но від її статі, статусу в суспільстві, віруванні та інших факторів, які роб-
лять нас різноманітними та неповторними. А різні програми  допомагають 
людям толерантно відноситися один до одного. І я щиро вірю, що, можли-
во, через кілька десятків років, моє покоління приведе наш світ і людське 
розуміння в суспільство, в якому будуть ставитися один до одного з пова-
гою і розумінням. 
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