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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 
Формування в Україні правової держави, в якій визнається 

та діє принцип верховенства права неможливе без фахових, 
високо освічених правників. Правнича освіта в Україні може та 
повинна розвиватись відповідно до кращих європейських 
стандартів, відповідно до яких особливу роль у професійній 
компетенції правника займає наукова складова.  

Проведення на юридичному факультеті Міжнародної 
студентсько-аспірантської конференції за участі іноземних 
учасників вже вісімнадцятий рік поспіль підтверджує високі 
стандарти та довготривалі традиції львівської правничої школи. 
Результати систематичної студентської та аспірантської 
наукової роботи свідчать про зміцнення зв‘язку правничої науки 
та освіти, наступність у формуванні наукового потенціалу, 
розширення міжнародного співробітництва юридичного 
факультету.  

Цей збірник містить стислий виклад доповідей учасників 
конференції, насамперед тез доповідей студентів та аспірантів, 
які підготовлені в межах діяльності студентських наукових 
гуртків, Студентського наукового товариства та Молодих 
науковців юридичного факультету. Значну частину збірника 
становлять англомовні матеріали, в яких висвітлюються 
актуальні питання функціонування не лише правової системи 
України, але й іноземних та міждержавних правових систем. 

Вітаємо усіх учасників XVІІІ Міжнародної студентсько-
аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав 
людини, держави та правової системи» та бажаємо творчих 
успіхів у науково-дослідницькій діяльності! 

 
 
 

Голова Оргкомітету конференції,  
декан юридичного факультету  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка, професор               В. М. Бурдін 
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ 

 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА 

Мар’яна Андриц (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Грищук О. В.) 

 
Однією з центральних проблем юридичної науки, протягом тривалого 

часу, залишається дослідження принципів права. На основі принципів 
відбувається формування усієї системи права, видання юридичних актів, 
здійснення правозастосовної діяльності, тлумачення правових норм. Принципи 
права уособлюють дух права, визначаючи при цьому специфіку правової 
культури та характер сутності права. 

Принципи права являють собою найбільш загальні начала права, які 
виражають його природу як найбільш вагомий регулятор суспільних відносин. 
Принципи права займають важливе місце у процесі регулювання суспільних 
відносин, вони визначають напрями та особливості впливу права на суспільство 
і суспільні відносини зокрема. Крім того, вони можуть вирішити результат 
конкретної юридичної справи на основі принципу аналогії права. 

Дослідження принципів права уже декілька років привертає увагу 
науковців різних галузей права. Загальні принципи та галузеві принципи права 
розглядалися у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: С.П. Погребняк, А.М. 
Колодій, О.В. Грищук, О.О. Уварова, П.М. Рабінович, Т.І. Фулей, С.С. Алексєєв, С.Л. 
Явич та інші. 

Спробуємо дати визначення поняття «принцип», яке походить з 
латинської мови. Отже, дослівно перекладаючи, цей термін означає – основні 
положення, що визначають природу і соціальну сутність явища, також 
спрямованість цього явища і його найсуттєвіші властивості. 

Багато науковців стараються дати визначення поняття принципів права, 
але їхні погляди розділяються. Одні дотримуються концепції, яка будується на 
теорії позитивізму. Відповідно до неї науковці Л.С. Явич, А.М. Васильєв та інші 
вважають, що принципи права варто розуміти як ідеї, нормативно-керівні 
положення виду людської діяльності, які знаходять свою конкретизацію в змісті 
правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами існування 
суспільства. Друга концепція, якої дотримуються такі дослідники як П. М. 
Рабінович, О. Ф. Скакун, В. С. Грекул, розкривають поняття принципів права через 
визначення ідей, які є керівними, незаперечних вимог (позитивних зобов’язань), 
які ставляться до учасників суспільних відносин з однією метою – гармонійного 
поєднання групових, громадських та індивідуальних інтересів, а також 
визначають зміст і спрямованість правового регулювання, зображають 
найважливіші закономірності соціально-економічної формації.  

В загальному розглядаючи принципи права можна побачити спільний 
критерій через який науковці пробують розкрити поняття принципів права. 
Доходимо до висновку, що принципи права – це керівні (основні, засадничі, 
головні, відправні) положення. 

Наприклад, професор С.П. Погребняк у своїй праці звертає увагу, що 
принципи права – це основні положення, засадничі, фундаментально-вихідні, 
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керівні. А от професор О.О. Уварова під принципами права розуміє систему вимог 
до поведінки людей. Науковець вважає ці вимоги відображають у суспільстві 
цінності й утворюють єдність, при цьому забезпечуючи єдність системного 
правового регулювання. Науковець зазначає, що кожна з вимог, що становить 
зміст певного принципу права, може набувати характер принципу, але нижчого 
рівня.  

Слід погодитися з тим, що за усієї багатоманітності визначень поняття 
принципів права, усі наявні підходи в юридичній літературі щодо цього поняття 
можна звести до двох основних: відповідно до першого – принципи права 
розглядають як основоположні ідеї, вихідні (керівні) засади, згідно з другим – 
принципи права є нормативними засадами права, що визначають загальну 
спрямованість, основні особливості та риси правового регулювання. 

Відповідно, у науковому світі відсутня одностайність щодо розуміння 
сутності принципів права та їхнього впливу на законодавство. Виходячи з 
багатоманітності поглядів вчених щодо праворозуміння, можна виділити 
принаймні два підходи до розуміння принципів права. Так, згідно з 
переконанням прихильників природної концепції права, – принципи права є 
визначальними та зумовлюють зміст правових норм. Щодо прихильників 
позитивістської концепції праворозуміння, вони впевнені у тому, що принципи 
права виходять саме із норм права. 

 
 

НОРМАТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО ПОВИННОГО В ПРАЦЯХ ВЕРНЕРА 
МАЙХОФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ КРИТИКИ ТА 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Ірина Бесага (аспірант) 

Львівський державний університет внутрішніх справ  
(науковий керівник: проф. Рабінович С. П.) 

 
Ті чи інші способи інтерпретації права і правового на практиці 

використовуються як засіб обґрунтування та виправдування існуючих 
суспільних відносин. Вони також нерідко слугують знаряддям світоглядної 
критики панівних або ж опозиційних політичних, економічних чи власне 
правових поглядів та ідей. 

У радянський період питання права було досить однозначно вирішено 
історичним матеріалізмом з позицій економічного детермінізму: вимоги до 
науковості, обґрунтування класового характеру та соціально-економічного 
наповнення права давали конкретні відповіді на запитання про світоглядно-
методологічні підходи до обґрунтування права. 

Правові погляди німецького правознавця Вернера Майхофера у 
радянський період, з огляду на методологічні та ідеологічні позиції його 
коментаторів, пов’язувалася з різними типами праворозуміння – відносилися 
або до онтологічних природно-правових концепцій, заснованих на філософії 
екзистенціалізму (В. П. Желтова, В. К. Забігайло, Г. Кленнер, В. Пешка), або до 
екзистенціалістських правових учень, що існували паралельно з природно-
правовими чи навіть протиставлялися останнім (І. Б. Зільберман, М. Д. 
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Шаргородський), або ж до доктрин, які перебувають на межі екзистенціалізму та 
феноменології (В. О. Туманов, В. О. Четвернін).  

Така багатозначність була викликана кількома чинниками. Головними з 
них є, як видається, світоглядні та теоретичні протиріччя між західною 
(«буржуазною») філософією права і радянською, марксистсько-ленінською 
теорією права, а також відсутність належної уваги до низки методологічних 
особливостей відродженого природного права ХХ ст. 

 Радянськими вченими вже констатувалися зміни, які відбувалися у 
підходах до осмислення природного права в європейській правовій думці цього 
періоду: перехід від праворозуміння статичного до динамічного, заперечення 
абсолюту розуму, заміна «вічного» змісту права змістом, що змінюється чи 
становиться тощо. Однак, гадаємо, що це були лише зовнішні прояви більш 
глибокого процесу переходу від так званого «метафізичного» (М.Хайдеггер) до 
«постметафізичного» (О.В.Стовба) способу осмислення права. 

Розглянемо це на прикладі обґрунтування В. Майхофером нормативності 
правового повинного, наведеного у його працях.  

Прихильники онтологічних концепцій природного права, до яких 
належить і В. Майхофер, нормативність правового повинного доводять 
здебільшого через категорію природи (природи речей, природи людини) – 
необхідної обумовленості буття, його упорядкованості. В. Майхофер 
безпосередньо не звертається до поняття нормативності, але обґрунтовує його 
через категорію «природи справи» ‒ необхідної взаємообумовленості сущого 
(сущих) у відношенні одне до одного, викликаної певними життєвими 
обставинами. 

Радянські критики, методологічний інструментарій яких мав власну 
специфіку, обумовлену пануючою ідеологією, розробили диференційовані 
підходи щодо трактування поняття нормативності у розвідках німецького 
правознавця. 

Перший підхід пов'язаний із об’єктивним, раціоналістичним критерієм 
дійсності права. З таких позицій В. П. Желтова, Л. Г. Грінберг та В. О. Четвернін 
доходять до висновку про недоліки в обґрунтуванні нормативності 
майхоферівського правового повинного. На думку згаданих правознавців, 
локалізація останнього у суб’єктивній реальності – у розумності емпіричного 
суб’єкта, заперечує об’єктивний зміст дійсного права, а разом з цим і його 
нормативність. 

Інший підхід застосовувався для оцінки ідей В. Майхофера в руслі 
критики класичного юснатуралізму. Найбільш виразно це прослідковується при 
аналізі категорії природи речей, що активно використовувалася теоретиками 
класичного природного права та відображала, зокрема і переважно, матеріальні 
основи правового буття. На підставі цієї позиції аналізує розвідки В. Майхофера 
правознавець з НДР Г. Кленнер, який звертає увагу на негативні наслідки 
«дематеріалізації» поняття «природи речей». 

Необхідність існування критеріїв оцінки правильності прийнятого 
рішення як головна умова нормативності правового повинного становить ще 
один методологічний підхід. Неврахування соціально-економічних факторів (В. 
Пешка, В. О. Туманов), недоліки у майхоферівському тлумаченні природи речей 
як шкали об’єктивності прийнятого правового рішення (В. О. Четвернін) чи повна 
відсутність можливості перевірки на правильність (В. О. Туманов) 
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констатуються радянськими правознавцями як брак справедливого критерію 
належного вирішення життєвої ситуації, з якої виводиться правове повинне та, 
як наслідок, втрата останнім нормативного характеру. 

На сучасному, пострадянському етапі розвитку українського 
правознавства особливо актуалізуються проблеми забезпечення верховенства 
права. Це спонукає до поглиблення наукового інтересу до природно-правових 
концепцій ХХ сторіччя, зокрема, правового екзистенціалізму. На цьому етапі в 
працях філософів права уже відсутня ідеологічна заангажованість, концепція 
німецького правознавця розкривається без характерного для попереднього 
періоду гносеологізму, без протиставлення права та екзистенції, з 
обґрунтуванням взаємозв’язку екзистенцій між собою та зі сферою права. В 
Україні цей взаємозв’язок досліджувався С. І. Максимовим та О. В. Стовбою, які 
будували власні концепції, відповідно, правової реальності та темпоральної 
онтології права з опертям, зокрема, на інтерсуб’єктивний підхід, покладений в 
основу правової онтології німецького правознавця. О. В. Стовба акцентує увагу на 
прогалині у майхоферівському осмисленні характеру взаємозв’язку повинного і 
сущого, а саме динаміки випливання права з життєвих фактів. Неспроможність 
В. Майхофера до кінця обґрунтувати правову специфіку «природи справи», на 
думку згаданого українського філософа права, пов’язана із неврахуванням 
категорії часу. 

 
 

ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 

ПРАВ ЛЮДИНИ) 

Ірина Бочкур (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Стецик Н. В.) 

 
Згідно з дослідженням Європейської спільноти репродукції людини і 

ембріології станом на березень 2017 року 25 млн. громадян ЄС, а загалом кожна 
шоста пара світу за статистикою страждала безпліддям. Безпліддя – це 
нездатність зрілого організму в репродуктивному віці народжувати потомство. 
Однією з методик лікування безпліддя відповідно до українського 
законодавства є застосування допоміжних репродуктивних технологій. Станом 
на вказаний період зафіксовано близько 6,5 млн випадків народження дітей із 
застосуванням даної методики у світі. 

Складні питання щодо застосування допоміжних репродуктивних 
технологій (далі – ДРТ) поставали і в практиці Європейського суду з прав 
людини(далі – Суд).  

Вважаємо, що можливості людини, пов’язані із застосуванням ДРТ, варто 
розглядати як самостійний різновид репродуктивних прав людини. В 
прецедентній практиці Суду репродуктивні права визначені як одна з категорій 
прав, що підпадають під безпосередній захист статті 8 «Право на повагу до 
приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Опосередковано права у галузі репродукції людини 
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захищаються статтею 2 «Право на життя», а в окремих аспектах – статтями 12 
«Право на шлюб» та 14 «Заборона дискримінації» Конвенції. 

Щодо права на застосування ДРТ, то у своїй практиці Суд висловив чітку 
позицію, що у даній сфері держави володіють широкою свободою розсуду. При 
цьому Суд не допускає дискримінаційних проявів у політиці країн Ради Європи, 
наприклад, щодо права окремих груп населення на використання ДРТ (справа 
«Dickson проти Сполученого Королівства»). 

У практиці Суду з правом на застосування ДРТ пов’язані такі суміжні 
питання, як право на преімплантаційну діагностику, право на донацію та 
використання донорського генетичного матеріалу, право на розпорядження та 
захист ембріонів та право на сурогатне материнство. 

Важливим аспектом застосування ДРТ є використання генетичного 
матеріалу та захист ембріона. Ембріони, які не можуть бути трансплантовані в 
матку, підлягають кріоконсервації. У випадку, якщо у батьків (одного з батьків) 
надалі не виникає потреби у використанні і подальшому зберіганні 
кріоконсервованих ембріонів, такі ембріони може бути знищено або передано 
для використання іншими особами як донорський матеріал. Існує також 
можливість передачі невикористаних гамет або ембріонів для генетичних 
наукових досліджень. Визнання законною будь-якої з цих можливостей – 
компетенція національних законодавств, що визнано Судом у справі «Parrillo 
проти Італії». 

Проблема захисту ембріонів проявляється і в питаннях правового 
регулювання і етичної оцінки преімплантаційної генетичної діагностики. 
Більшість європейських держав обмежують проведення такої діагностики з 
метою захисту ембріона та з огляду на моральні і етичні аспекти. При цьому 
питання визначення переліку підстав для проведення преімплантаційної 
генетичної діагностики є дискусійним. У своєму рішенні у справі «Costa and 
Pavan проти Італії» Суд визнав порушенням статті 8 Конвенції дозвіл 
італійським законодавством процедури преімплантаційної генетичної 
діагностики виключно парам, які страждають безпліддям, щодо пари заявників, 
які є здоровими носіями генетичної хвороби і прагнуть завдяки такій 
діагностиці народити здорову дитину. 

Застосування ДРТ породжує численну кількість моральних та етичних 
проблем. Неоднозначним є ставлення серед європейських країн до дозволу 
донорства генетичного матеріалу, зокрема репродуктивних клітин. Закріплення 
на законодавчому рівні донорства репродуктивного матеріалу призводить до 
проблем, пов’язаних із анонімністю. Щодо цього питання світова спільнота ще не 
дійшла консенсусу. Так, наприклад, законодавчі акти Великобританії, Фінляндії, 
Швеції та багатьох інших держав містять детальну процедуру отримання 
інформації про біологічних батьків особи, народженої завдяки застосуванню ДРТ 
після досягнення відповідного віку. В Україні донори можуть бути як 
анонімними, так і неанонімними, в Росії забезпечується абсолютна анонімність. 
При цьому законодавства багатьох країн містять заборону для донорів будь-
яким чином розшукувати дітей, народжених завдяки їх генетичному матеріалу. 
Право на доступ до дитини, народженої із використанням його репродуктивних 
клітин, відстоював заявник, неанонімний донор еякуляту, у позові до 
Європейської комісії з прав людини «J.R.M. проти Нідерландів». З огляду на 
необґрунтованість скарг заявника Суд визнав заяву неприйнятною. 
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Дискусійним залишається питання сурогатного материнства. Внаслідок 
того, що більшість держав світу негативно ставиться до такого виду ДРТ, 
поширення набуває так званий репродуктивний туризм. Народження дитини 
шляхом виношування сурогатною матір’ю закордоном призводить до проблем 
реєстрації дитини в країні походження батьків. Суд розглянув проблему 
невизнання іноземного свідоцтва про народження дитини через підозру про 
застосування послуг сурогатного материнства і, відповідно, невизнання 
батьківства того з батьків (обидвох батьків), який не має генетичної 
спорідненості з дитиною у справах «Mennesson проти Франції», «Labassee проти 
Франції» та «Paradiso and Campanelli проти Італії». 

Звертаючись до правового регулювання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні, варто зазначити, що національне законодавство держави є 
досить ліберальним і відкритим до легалізації застосування наукових 
відкриттів у галузі репродукції людини. Опираючись на досвід європейських 
країн, практику Європейського суду з прав людини і ситуацію, яка склалась в 
Україні у галузі застосування ДРТ, можна зробити висновок, що національне 
законодавство у цій сфері потребує вдосконалення, а зокрема встановлення 
більш жорстких вимог для застосування окремих процедур, вимог до сурогатної 
матері, встановлення регламентації процедури анонімного та неанонімного 
донорства репродуктивних клітин та деяких інших аспектів. 

 
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Ярина Головчак (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Раданович Н. М.) 

 
«Сім'я починається з дітей», – так сказав ще у XIX ст. Олександр Герцен. 

Продовження роду – одне з основних призначень людини. На жаль, не всі люди 
можуть відчути на собі щастя материнства та батьківства. З певних причин вони 
можуть бути позбавлені можливості мати дітей природним шляхом. У таких 
випадках особи можуть звернутися до медичних установ з метою застосування 
щодо них методів допоміжних репродуктивних технологій. 

Проблема безпліддя лікарі намагалися подолати з давніх часів. Але лише 
в 1776 р. шотландському хірургу Дж. Хантеру це вдалося. У його пацієнта 
(чоловічої статті) була вроджена гіпоспадія (аномалія анатомічної будови 
статевих органів у чоловіків). Хірург порадив провести подружжю штучну 
інсемінацію, внаслідок чого народилася здорова дитина. 

На сьогоднішній день основоположниками сучасного методу запліднення 
in vitro вважають британських вчених-ембріологів Роберта Едвардса та акушер-
гінеколог Патріка Степта, які у 1978 році вперше у пацієнтки Леслі Браун успішно 
провели операцію запліднення in vitro, у результаті якої народилася перша у світі 
дитина «з пробірки» Луїза Браун. У 1979 році народився перший хлопчик Алістер 
Макдональд. Це були результати їхньої десятирічної важкої праці та 
співробітництва.  
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Британський уряд у 1982 році створив комітет з розслідування під 
головуванням Мері Уорнок (Mary Warnock) і з липня 1982 року комітет (Warnock 
Committee) розпочав свою роботу, займаючись вивченням нових розробок в 
галузі медицини та у сфері запліднення людини і ембріології з метою 
напрацювання відповідних правових та етичних рекомендацій. Із появою і 
розвитком ДРТ у Великобританії інші країни також розпочали дослідження, як у 
медичній галузі так і у сфері правового регулювання відносин з ДРТ та прав 
людини, які пов’язані із застосування ДРТ. 

 У світі робота над екстракорпоральним заплідненням також просувалася. 
В Австралії у квітні 1980 року народилася четверта у світі дитина, Кендіс Рід- 
результат роботи команди вчених професора Карла Вуда та доктора Алана 
Троунсона. Перша дитина після використання методу ЕКЗ у США, Елізабет Карр, 
народилася 28 грудня 1981 року після співпраці докторів Говарда та Джеордани 
Джонс. 

Загалом вищезазначені події стали революційними у світі медицини. 
Водночас варто наголосити, що не завжди явище екстракорпорального 
запліднення сприймалося у світі позитивно, крім цього й у сьогоднішньому 
суспільстві ЕКЗ має противників. Існує безліч дискусій у галузі медицини, етики, 
теології, юриспруденції щодо таких нетрадиційних методів боротьби із 
проблемою безпліддя. У спеціальному зверненні Папи Римського Пія XII йшла 
мова про гріховність втручання у небесний акт творіння нової людини, 
перетворюючи його у співпрацю подружжя та лікаря. У 1987 році католицька 
церква оголосила аморальним усі методи допоміжної репродукції та наукові 
дослідження на ембріонах людини. 

Водночас існують і медичні проблеми, які стосуються правильного 
вибору донора, запобіганню виникненню захворювань, які можуть передаватися 
статевим шляхом, контролю якості генетичного матеріалу, а також багато інших 
акушерських та гінекологічних труднощів.  

О.В. Григоренко зазначає, що існують соціальні негаразди, які включають: 
складні взаємовідносини між генетичними та юридичними батьками, захист 
інтересів нащадків, підвищення віку потенційних батьків, що призводитиме до 
конфліктів на ґрунті різниці у віці, нерозуміння поколінь тощо. 

У колишньому Радянському Союзі ЕКЗ яйцеклітин людини як медичну 
проблему почали розробляти з початку 70-х років ХХ ст. в Інституті акушерства 
та гінекології ім. Д.О. Отта АМН СРСР. А в середині 80-х цього ж століття вже були 
народжені хлопчик і дівчинка у результаті вдалого застосування методу 
екстракорпорального запліднення. 

Важливим в сфері розвитку репродуктивних прав можна вважати 
реалізацію на теренах СНД програми сурогатного материнства у 1989 році. 
Результатом цієї програми стало те, що 48-річна жінка виносила вагітною 
дитину та народила її для своєї доньки, у якої були відсутні анатомо-фізіологічні 
можливості для виношування вагітності. Після перенесення ембріонів 
сурогатній матері наступила успішна вагітність. Варто зазначити, що у ті часи 
родині довелося докласти багато зусиль для правильного оформлення 
документів новонародженої дитини. 

На території України завдяки зусиллям наукових співробітників відділу 
Інституту проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук 
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України зимою 1991 року у Харкові народилася здорова дитина (дівчинка), 
зачаття якої вперше для України відбулося in vitro. 

На початку ХХІ ст. допоміжні репродуктивні технології почали 
розвиватися досить стрімко. Про це свідчить статистика відповідно до якої, на 
світ з'явилося вже більше мільйона дітей, які були зачаті in vitro, а в деяких 
країнах кількість дітей зачатих в результаті застосування ДРТ сягає до 3 % від 
загальної кількості народжених дітей. Сьогодні ДРТ – це не лише спосіб 
подолання безпліддя – це базова технологія для профілактики спадкових і 
хромосомних хворіб, клонування та інші перспективні напрямки біології та 
медицини. Водночас майже всі існуючі підходи до лікування безпліддя 
потребують ретельного правого опрацювання, яке повинно забезпечити захист 
прав як пацієнтів, так і лікарів. 

 
 

ЗГОДА ПОТЕРПІЛОГО НА ЗАВДАННЯ ШКОДИ В КОНТЕКСТІ 
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Божена Дроздовська (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Стецик Н. В.) 

 
Питання згоди потерпілого на завдання шкоди в контексті юридичної 

відповідальності породжують жваві дискусії та суперечливі позиції у юридичній 
літературі. Адже юридична відповідальність за загальним правилом настає за 
вчинення правопорушення, яке презюмується таким, що завдає негативних 
наслідків, шкоди проти волі суспільства в цілому, та окремих осіб зокрема. 
Відтак проблемні питання постають саме тоді, коли потерпіла особа добровільно 
надає згоду на завдання їй шкоди. 

Одним із способів розв’язання цієї проблеми є законодавче визнання 
згоди потерпілого як обставини, що виключає правопорушність (злочинність) 
поведінки. В цьому вбачаю логічність, адже якщо закон не визнає 
правопорушність (злочинність) знищення власного майна чи самогубство, то чи 
можна кваліфікувати як правопорушення завдання шкоди потерпілому не ним 
особисто, але за його згодою чи проханням?  

Проте, варто звернути увагу і на те, що згода потерпілого є обставиною, що 
виключає правопорушність (злочинність) поведінки, лише під час посягання на 
ті права й інтереси, що належать до сфери вільного використання потерпілим 
внаслідок лише правомірних дії. До таких можна віднести насамперед майнові 
права та інтереси особи. 

Якщо шкоду спричинено власності особи за її добровільною згодою, на 
підставі договірної угоди сторін, а також на підставах, визначених законом, 
особа, яка заподіяла шкоду, не визнається винною, а юридична відповідальність 
не настає. Так, законний власник дає свою згоду на знищення належного йому 
майна з метою очищення певної території. Відповідно, таке знищення не матиме 
жодних юридичних наслідків.  

Щодо фізичної шкоди, то у юридичній літературі висловлюється інша 
позиція. Фізична шкода повинна каратися лише у тому випадку, коли згода 
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потерпілого на завдання такої шкоди суперечить важливим соціальним 
інтересам, що зазвичай охороняються кримінальним правом, Наприклад, в одній 
справі Армін Мейвес вбив потерпілого Бернда Брандеса, який бажав померти, а 
потім їв його плоть. Коли Мейвес вбив його, тим самим право на життя Брандеса 
порушене не було. Однак, він не тільки посягнув на найважливіший інтерес 
Брандеса (продовження життя), а й використовував в якості об’єкта та засобу 
задоволення своїх каннібалістських потреб, чим понехтував гідністю Брандеса. 
(В. Бергельсон) 

Не менш гостро постають питань щодо законодавчого реагування на 
поведінку, коли потерпілий надає згоду на завдання суттєвої шкоди своєму 
здоров’ю. Якщо здоров’ю потерпілого завдана шкода, і при цьому він добровільно 
на це погодився, юридичної відповідальності заподіювач шкоди не несе.  

Наприклад, у ході спортивних змагань нерідко завдають невідтворотньої 
шкоди здоров’ю особи. Так сталося у 1860 році, коли англійський боксер Джон 
Оуен у бою з Лупе Пинтором отримав серйозні травми, внаслідок чого протягом 
7 місяців лежав в непритомному стані, а згодом помер. Оскільки спортивні 
змагання відбувались за правилами, були законним, а потерпілий погодився на 
участь в таких змаганнях, Лупе Пинтор не поніс жодної юридичної 
відповідальності. Також варто згадати справу Ласкі, Джаггард і Браун проти 
Сполученого Королівства. У якій заявники стверджували, що їх засудження у 
зв'язку із заняттям жорстокими садомазохістськими актами, є порушенням 
права на повагу до приватного життя. ЄСПЛ відхилив заяву та визнав 
необхідність захисту здоров’я у зв’язку з жорстокістю та масштабністю дій 
заявників. 

Ці приклади свідчать про необхідність чіткого законодавчого 
регламентування статусу згоди потерпілого як обставини, що може виключати 
правопорушність діяння. 

Щодо питання позбавлення людини життя за її згодою чи проханням, в 
українському законодавстві існує чітка заборона щодо цього (ч.4 ст.286 
Цивільного кодексу України). Більшість країн щодо цього питання вирішили, про 
кваліфікування смерті за згодою або прохання потерпілого як навмисне 
вбивство. У справі «Мічиган проти Кеворкіана», держава переслідувала доктора 
Кеворкіана за те, що він ввів смертельний укол колишньому водію гоночного 
автомобіля, який через хворобу не міг самостійно рухатись, їсти чи дихати. 
Навіть родина пацієнта надала згоду на припинення страждань повільною 
смертю. Рішенням суду першої інстанції штату Мічиган, залишеним без змін 
апеляційним судом, лікар Кеворкіан був визнаний винним у вбивстві. 

Необхідно звернути увагу і випадки, коли згода потерпілого на завдання 
шкоди немає жодних юридично сприятливих наслідків для особи, яка її 
заподіяла і помилково оцінюється нею як така, що виключає злочинність 
поведінки. Так, у 2014 р. набула розголосу справа, коли у Чернігівській області 
вітчим вступив у сексуальні зв’язки з неповнолітньої дочкою. Підсудний 
стверджував, що дівчинка добровільно погодилась на такі зносини, крім того, 
часто була ініціатором таких дій. Дівчинка, хоч і підтвердила факт надання такої 
згоди, але згодом довідалась, що вітчим фактично шляхом примусу і 
залякування змушував її до цього. 

Таким чином, згода потерпілого як обставина, що виключає 
правопорушність (злочинність) діяння лише у певних випадках (коли це 
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стосується майнових прав, фізичної шкоди). У інших випадках, згода потерпілого 
не є достатньо правомірною підставою для заподіяної шкоди, особливо коли ця 
шкода є невідворотною.  

 
 

ІНТЕРЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ 
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД: ДЕЯКІ ЗАУВАГИ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ 

СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ 

Наталія Ільчишин (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Гудима Д. А.) 

 
Як відомо, для встановлення балансу публічного інтересу у забезпеченні 

національної безпеки та приватних інтересів у реалізації певного права дії 
держави щодо захисту такої безпеки мають бути підпорядковані гарантіям прав 
і основоположних свобод людини. 

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) застосовує поняття 
національної безпеки, встановлюючи наявність підстав для втручання держави 
у деякі з прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) та протоколами до неї. 

Ні Суд, ні Європейська комісія з прав людини, яка діяла згідно з 
Конвенцією до 1 листопада 1998 року, не сформулювали загальне визначення 
поняття національної безпеки, залишивши державам-учасницям Конвенції 
достатньо широкі межі свободи розсуду щодо оцінки загроз національній безпеці 
та стосовно вибору засобів обмеження конвенційних прав і свобод з огляду на ці 
загрози. 

Суд виробив загальні критерії перевірки обґрунтованості втручання 
держави у конвенційні права («триступеневий тест»): щоби не суперечити 
Конвенції, втручання має відбуватися «згідно із законом», переслідувати 
легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для 
досягнення цієї мети. 

Термін «закон» у розумінні Суду охоплює акти писаного та неписаного 
права, приписи законів й інших нормативно-правових актів, усталену судову 
практику. Конвенція вимагає від держав не лише певного рівня обґрунтування 
підстав втручання у права та свободи в інтересах національної безпеки, але й 
належної якості акта, що передбачає можливість такого втручання. Тобто, 
вимагає чіткості, доступності та передбачуваності цього акта. Зокрема, мова йде 
про мінімальний рівень передбачуваності меж дискреційних повноважень 
органів влади, які забезпечують національну безпеку, та створення адекватних і 
ефективних гарантій проти зловживань цих органів їхніми повноваженнями. 

Перелік легітимних цілей, для досягнення яких держава згідно із законом 
може обмежити конвенційні права та свободи, визначається у відповідних 
статтях Конвенції та протоколів до неї і є вичерпним. Зміст кожної з таких цілей, 
зокрема й інтересів національної безпеки, визначає держава у межах її свободи 
розсуду з урахуванням практики Суду. 
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Крім того, не будь-яке втручання у реалізацію конвенційних прав, яке 
здійснюється згідно із законом, зокрема в інтересах національної безпеки, буде 
сумісним з Конвенцією. Суд перевіряє також, чи була необхідність означеного 
втручання у демократичному суспільстві, а саме: чи було таке втручання 
нагальним, і чи обрала держава для досягнення легітимної мети засоби, які є 
пропорційними цій меті. 

У практиці Суду питання обмеження прав і свобод в інтересах 
національної безпеки найчастіше розглядаються у справах, пов’язаних із 
порушенням зобов’язань держав-учасниць за статтями 8 («Право на повагу до 
приватного і сімейного життя»), 10 («Свобода вираження поглядів») і 11 («Свобода 
зібрань та об'єднання») Конвенції. Крім того, є незначна практика Суду щодо 
застосування обмежень в інтересах національної безпеки прав і свобод, 
гарантованих статтею 6 («Право на справедливий суд») Конвенції, статтею 2 
Протоколу 4 («Свобода пересування») та статтею 1 («Процедурні гарантії, що 
стосуються вислання іноземців») Протоколу 7 до Конвенції. 

Для прикладу, Суд не встановив випадки обмеження публічності 
судового розгляду з метою забезпечення інтересів саме національної безпеки, 
однак доступ до правосуддя в таких інтересах може бути обмежений згідно з 
пунктом 1 статті 6 Конвенції. 

Натомість, під час здійснення в інтересах національної безпеки заходів 
таємного спостереження, зокрема таємного нагляду, вилучення інформації з 
каналів зв’язку, приватного листування тощо, Суд достатньо детально визначив 
гарантії прав, захищених статтею 8 Конвенції (див. рішення у справах «Weber and 
Saravia v. Germany» від 29.06.2006, § 93-94; «Malone v. the United Kingdom» від 
02.08.1984, § 66, 68; «Kruslin v. France» від 24.04.1990, § 30, 33). 

Стосовно застосування пункту 2 статті 10 Конвенції Суд визнає, що межі 
розсуду держави під час оцінки загроз національній безпеці є вужчими щодо 
обмеження на цій підставі свободи вираження поглядів приватних осіб (див. 
рішення у справі «Bucurand Toma v. Romania» від 08.01.2013, § 120). Проте, якщо мова 
йде про таку свободу державних службовців (див. рішення у справі «Vogt v. 
Germany» від 26.09.1995, § 53) межі розсуду держави стосовно втручання у цю 
свободу в інтересах національної безпеки є ширшими. За будь-яких умов певні 
дії або слова не можуть автоматично вважатися такими, що становлять загрозу 
національній безпеці, а таке обмеження свободи вираження поглядів ставитиме 
під загрозу існування демократії (див. рішення у справі «Stankov and the United 
Macedonian Organisation «Ilinden» v.Bulgaria» від 02.10.2001, § 97). 

Суд вважає, що обмеження стосовно створення або діяльності політичної 
партії, якщо її створення чи діяльність є законними і відповідають 
демократичним принципам, не може застосовуватися згідно з пунктом 2 статті 
11 Конвенції в інтересах національної безпеки (див. рішення у справі «Socialist 
Party and Others v. Turkey» від 25.05.1998, § 57). 

Розглядаючи справи за статтею 2 Протоколу 4 до Конвенції, Суд 
констатував, що незалежно від професійної діяльності особа не може бути 
позбавлена права вільно залишити свою країну лише тому, що їй відома 
інформація, віднесена до державної таємниці, розголошення якої може 
зашкодити інтересам держави, навіть якщо цю особу повідомили про таке 
обмеження (див. рішення у справах «Bartik v. Russia» від 21.10.2006, § 49; «Soltysyak 
v. Russia» від 10.02.2011, § 49; «Berkovich and Others v. Russia» від 27.03.2018, § 93). 
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Пункт 2 статті 1 Протоколу 7 до Конвенції допускає можливість вислання 
іноземця до того, як він реалізує права, передбачені у підпунктах «a», «b» та «c» 
пункту 1 цієї статті, але, зокрема, тоді, коли таке вислання ґрунтується на 
міркуваннях національної безпеки. І ці міркування мають бути підтверджені 
доказами (див. рішення у справі «Nolan and K. v. Russia» від 06.07.2009, § 113-115) та 
не зумовлювати сумніви щодо тих загроз, які іноземець може становити для 
національної безпеки у майбутньому (див. рішення у справі «C.G. and Оthers v. 
Bulgaria» від 24.04.2008, § 43). 

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що обмеження 
конвенційних прав і свобод в інтересах національної безпеки може 
застосовуватися державами-учасницями стосовно визначеного переліку таких 
прав і свобод та за умови дотримання вимог «трискладового тесту». Крім того, 
особа повинна мати можливість оскаржити до незалежного органу, який 
компетентний оцінювати докази й ухвалювати обов’язкові рішення, 
застосування до неї в інтересах національної безпеки правообмежувальних 
заходів. 

 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМИ (НА 
ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРАКТИКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ) 

Катерина Мошкола (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Стецик Н. В.) 

 
Законодавчі прогалини, юридичні колізії та інші правові дефекти 

зумовлюють суттєві труднощі у процесі правозастосування, призводять до 
неправильного тлумачення норм права, і тим самим до порушення прав та 
законних інтересів. Це зокрема підтверджується великою кількістю 
оскаржуваних судових рішень, причиною чого може бути таке правове явище, як 
виключна правова проблема.  

Актуальність дослідження полягає у визначенні критеріїв виключної 
правової проблеми, з’ясуванні причин її виникнення, змісту та способів її 
розв’язання. Значимість цих питань підвищується з огляду на те, що це поняття 
є малодослідженим у юридичній літературі, хоча його наукова розробка була б 
корисною для судової практики. 

Сам термін «виключна правова проблема» є новелою процесуального 
законодавства. Так, у п. 5 ст. 346 Кодексу адміністративного судочинства України 
передбачено, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі 
колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати 
Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову 
проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та 
формування єдиної правозастосовчої практики. Аналогічні положення 
передбачені також у ч. 5 ст. 434-1 Кримінальному процесуальному кодексі 
України, ч. 5 ст. 302 Господарському процесуальному кодексі України та ч. 5 ст. 
403 Цивільного процесуального кодексу України.  
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Після запровадження цього терміну у процесуальне законодавство він 
набуває значного поширення і в практиці Верховного Суду (далі – ВС), однак його 
нормативне визначення не закріплено в жодному нормативно-правовому акті. З 
огляду на це важливим питанням є розробка критеріїв ідентифікації цього 
явища, оскільки постає питання, яким чином суд касаційної інстанції визначає, 
чи має місце у конкретній судовій справі виключна правова проблема, а Велика 
Палата встановлює її прийнятність чи неприйнятність?  

Варто звернути увагу на те, що Велика Палата ВС вже сформувала певну 
практику стосовно відповідного обґрунтування та прийнятності справ, які 
володіють ознаками тих, у яких наявна виключна правова проблема. Так, в одній 
з Ухвал ВС обгрунтовується, що для віднесення справи до категорії спорів, що 
містять виключну правову проблему, така справа повинна мати декілька з 
наведених ознак: справа не може бути вирішена відповідним касаційним судом 
у межах оцінки правильності застосування судами нижчих інстанцій норм 
матеріального права чи дотримання норм процесуального права; встановлена 
необхідність відступити від викладеного в постанові ВС правового висновку, 
який унеможливлює ефективний судовий захист; існують кількісні критерії, що 
свідчать про наявність виключної правової проблеми, а саме значний перелік 
подібних справ (зокрема, між тими ж сторонами або з однакового предмета 
спору), які перебувають на розгляді в судах; існують якісні критерії наявності 
виключної правової проблеми, зокрема: немає усталеної судової практики у 
застосуванні однієї і тієї ж норми права, в тому числі, наявність правових 
висновків суду касаційної інстанції, які прямо суперечать один одному; 
невизначеність законодавчого регулювання правових питань, які можуть 
кваліфікуватися як виключна правова проблема, в тому числі необхідність 
застосування аналогії закону чи права; встановлення глибоких та 
довгострокових розходжень у судовій практиці у справах з аналогічними 
підставами позову та подібними позовними вимогами, а також наявність 
обґрунтованих припущень, що аналогічні проблеми неминуче виникатимуть у 
майбутньому; наявність різних наукових підходів до вирішення конкретних 
правових питань у схожих правовідносинах. (Ухвала ВС від 26 березня 2019 у 
справі № 804/15369/13-а) 

Таким чином, у практиці ВС на даний час сформоване положення, 
відповідно до якого виключна правова проблема має оцінюватися з 
урахуванням кількісного та якісного вимірів. Кількісний ілюструє той факт, що 
вона наявна не в одній конкретній справі, а невизначеній кількості спорів, які 
або вже існують, або можуть виникнути з урахуванням правового питання, щодо 
якого постає проблема невизначеності. За якісним критерієм про виключність 
правової проблеми свідчать такі обставини: 1) касаційна скарга мотивована тим, 
що суди допустили істотні порушення норм процесуального права, які 
унеможливили розгляд справи з дотриманням вимог справедливого судового 
розгляду; 2) норми матеріального права були застосовані судами нижчих 
інстанцій так, що постає питання дотримання принципу пропорційності, тобто 
забезпечення належного балансу між інтересами сторін у справі. 

 Що ж стосується послідовності ідентифікації Великою Палатою ВС 
наявності виключної правової проблеми, то у практиці спостерігається те, що 
спочатку роз’яснюється зміст певного нормативно-правового припису, в аспекті 
його реалізації на практиці із вказівкою на обставини, що потрібно враховувати 
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при застосуванні певної норми права. Насамперед на основі аналізу попередніх 
судових рішень встановлюється проблемна ситуація, визначаються обставини, 
які призвели до оскарження судових рішень, а в результаті – до передачі справи 
на розгляд Великої Палати ВС. Якщо Велика Палата ВС встановить, що справа 
характеризується хоча б декількома вищезгаданими ознаками, то справа 
приймається до розгляду і, навпаки, – дійде висновку про відсутність підстав 
для передачі справи на її розгляд, то справа повертається (передається) 
відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що 
постановляється ухвала.  

Вирішення виключної правової проблеми дає змогу забезпечувати 
реалізацію права на справедливий суд та принципу правової визначеності, Адже 
вимога визначеності, ясності і однозначності правової норми передбачає 
необхідність розв’язання виключних правових проблем, що сприятиме 
забезпеченню одноманітного правозастосування та єдності судової практики.  

 
 

THE STANDARDS OF LEGITIMATE HUMAN RIGHTS RESTRICTION IN THE 
EUROPEAN COURT’S OF HUMAN RIGHTS JUDGEMENTS 

Andrii Ilchyshyn (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
A modern democratic state shall protect itself and the society which this state 

serves to. The actions of such a state must be subordinated or properly balanced with the 
guarantees of rights and fundamental freedoms. 

Human as a member of society at any stage and in all forms of social development 
has always possessed a certain scope of rights, freedoms and obligations. The issue of 
human rights and freedoms was lying only in their scope and protection. The scholars 
point out that if the whole previous mankind history could be regarded as the history of 
the struggle for human rights, then the modern history – as the history of the struggle for 
human rights limits. 

P. Rabinovych, I. Pankevych, Y. Figel, S. Shevchuk, A. Strekalov, B. Sidorets, Y. 
Irkha, N. Bezsmertna, A. Samotuha, O Osyns’ka, N. Savinova, M. Selivon in their scientific 
works have comprehensively highlighted the issue of the legitimate human rights 
restriction. 

P.M. Rabinovych notes, “Article 29.2 of the 1948 Universal Declaration of Human 
Rights is an original, fundamental, international legal document, establishing the 
grounds of state and legal human rights restriction”. Pursuant to it, “In the exercise of his 
rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as determined by 
law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and 
freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the 
general welfare in a democratic society”. 

The next important document is the European Convention on the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 (hereinafter – the Convention), which 
establishes a special protection mechanism for its guaranteed rights and restrictions. 
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The Council of Europe Member States, that have signed the Convention, are 
obliged to guarantee to each person within their jurisdiction the rights and freedoms 
determined in section I of this Convention and the Protocols thereto. 

Implementation of these rights imposes certain obligations on the Member States 
of the Convention, and their violation, in turn, leads to legal responsibility. The European 
Court of Human Rights (hereinafter – the Court) is an international judicial body that 
deals with individual (mostly) and interstate (rarely) applications and makes judgments 
regarding the alleged violations of the rights guaranteed by the Convention and the 
Protocols thereto. 

In its judgements, the European Court of Human Rights repeatedly affirmed that 
“In order not to contradict the Convention, any interference must be under the law, have 
a legitimate aim and be necessary in a democratic society to achieve the aim pursued”. 

The Court has developed a standard approach to verify the reasonableness of any 
interference in a person’s right, namely a “three-level test”, under which it is necessary 
to answer the questions: was the interference prescribed by law, whether it pursued a 
legitimate aim, and was it necessary in a democratic society (the principle of 
proportionality). 

The first criterion “under the law” requires the following conditions to be met: 
1. A corresponding measure shall have certain grounds in the national legislation. 

Wherein “the law” in the meaning of the European Court of Human Rights covers written 
and unwritten law, case law and legal provisions of lower rank than legislative acts. In 
the other words, it is understood, to a greater extent, in a substantial not a formal 
meaning. 

2. “The law”, providing for the possibility of interference, shall meet such 
qualitative requirements as precision, accessibility and foreseeability, and therefore, it 
shall be obligatory compatible with the rule of law principle. 

Consequently, in the judgement “Sunday Times v. United Kingdom”, the Court 
noted two most important requirements arising from the expression “provided by law”. 
Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an 
indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given 
case. Secondly, a legal norm cannot be regarded as “a law” unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able – if need 
be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the 
circumstances, the consequences, which a given action may entail.  

In the case “Hashman and Harrup v. The United Kingdom”, the Court pointed out 
that one of the requirements following from the expression “provided by law” is 
foreseeability. A legal norm cannot be regarded as “a law” unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct. At the same time, whilst 
certainty in the law is highly desirable, it may bring, in its turn, excessive rigidity and the 
law shall be able to keep pace with changing circumstances. The level of precision 
required of the national legislation – which cannot in any case provide for every 
eventuality – depends, to a considerable degree, on the content of the instrument in 
question, the field it is designed to cover and the number and status of those whom it is 
addressed to. 

According to the following criterion, the interference is considered the violation 
of the Convention’s article if it is committed with a purpose other than that provided for 
by the relevant article of the Convention. In determining whether the aim is legitimate, 
the European Court of Human Rights takes into account the right to freedom of discretion 
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granted to the national legislature and the judiciary. Such a right is not identical for each 
of the purposes determined by the Convention. 

The interference is considered the violation of the Convention’s article if it is not 
consistent with the necessity requirement in a democratic society. 

It is for national authorities to make the initial assessment of the pressing social 
need, which underlies in the basic sense of the term “necessity”. 

In the Court’s view, the protection mechanism established by the Convention is 
auxiliary to the state systems protecting human rights. The Convention leaves, first and 
foremost, for each Member State the task to guarantee the rights and freedoms protected 
by it. 

The Convention does not confer to the States, Parties to the Convention, the 
unrestricted freedom of discretion. It is for the Court to make a final judgement as to 
whether a certain restriction is consistent with the legitimate aim protected by the 
Convention and whether such severe restrictions were appropriate and necessary in 
each particular case. 

 
 

HUMAN AND CITIZEN`S SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS AND 
FREEDOMS. THE LIMITS OF POSITIVE OBLIGATIONS OF A STATE 

Roksolana Zaranska (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
Having certain powers to positive obligations, the state has a positive impact on 

processes in society, contributing to its improvement. Obviously, they influence human 
and citizens` rights and freedoms which are the most precious social values and the main 
subject of most constitutional and legal relations. Keeping to the point, the definition is 
as follows: 

Human and citizen`s social and economic rights and freedoms are self-dependent 
kinds of rights and freedoms in a uniform system of constitutional rights which means 
abilities of а human and citizen to possess, use and dispose of economic benefits, 
actualize their abilities, acquire livelihood and protect them in accordance with the 
limits, forms and means provided by the Constitution and laws of Ukraine, as well as the 
ability to access to spiritual achievements of the mankind, their assimilation, use and 
participation in their further development.  

Economic rights include: 
1) private property right; 2) public property right; 3) the right to freedom of 

economic activity (including freedom of choice of socially useful activity, choice of 
employment and enterprising, the right of protection against unfair competition etc.); 4) 
right to work (the right to free choice of work, prohibition of slavery and forced labor, 
protection against unlawful dismissal and unemployment, the right to safe working 
conditions, the right to proper payment of wages; the right to equal pay for work of equal 
value etc.); 5) inheritance right (including freedom of inheritance – the right to accept an 
inheritance or renounce it entirely, the right to secrecy of a will; 6)the right to 
entrepreneurial activity (including the right to participate in the privatization, the right 
to participate in the distribution of the enterprise profits); 7) the right to rest and leisure 
; the right to strike.  
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The institute of private property is based on the natural human desire to 
own/possess it and the protection of private property right. 

The right to economic activity provides individuals with free use of one`s abilities 
and property for entrepreneurial and any legal economic activity within the limits of the 
law. 

Enterprising activity is considered to be an independent activity in question at 
its own risk directed to systematical derivation of profit from the usage of property, sale 
of goods, the execution of tasks or provisions of services by certain individuals. 

Labor rights and freedoms protect from the employers` arbitrariness, give an 
opportunity to protect one`s dignity and interests. 

The freedom of labor- is the right of every person to freely dispose of one`s 
abilities to work, choose occupation and profession, the right to work as well as the 
opposite. 

The right to social unemployment insurance- provides a State's obligation to 
conduct economic policy that contributes to, if possible, a full-time employment 
alongside with free assistance to citizens, who don`t work, with employment. The right 
to strike coincides with the right to individual and collective labor disputes with the 
application of the ways to their solution, defined by law. Yet there is a prohibition of 
general, political strikes, strikes of solidarity, picketing.  

Moving to the next point, it is logical to give definition of social rights, these are 
opportunities of a human and citizen to provide proper social living conditions. 

1) The right to social protection (article 46); 2) the right to housing (47); 3) the right 
to an adequate standard of living for themselves and their families (48); 4) the right to 
health, medical aid and medical insurance (49). 

Social insurance is guaranteed everyone by age, in the event of illness, disability, 
the loss of breadwinner, for the upbringing of children and in other cases defined by law. 

Health care – is an integrated institute, which includes the training of medical 
personnel, numerous social, economic, scientific and medical, sanitary and 
epidemiological and preventive measures a State is obliged to take in the interests of its 
citizens. 

The right to medical aid is a subjective human right to treatment in outpatient 
clinics, hospitals and special medical institutions. 

The right of citizens to favorable living conditions provides real opportunities to 
live in a healthy, responding to international and state standards, environment. 

Another relevant issue on the agenda is Positive obligations limits of a State that 
is State's obligations to engage in an activity, which requires from national authorities to 
apply necessary guarantees, security measures to human rights protection (article 3 of 
the Constitution of Ukraine), contributing to the effective implementation and 
enjoyment, the mechanism of legal and judicial protection of fundamental rights, 
prevention of their violation, protection of individuals in general within the limits of law 
and order, specified in the practice of the European Court of Human Rights. 

The most fully positive obligations are developed in the jurisprudence of the 
European Court of Human Rights (ECHR). This approach gradually develops the position 
regarding the spread of the positive obligations of a State on every fundamental right that 
mainly belongs to civil and political rights, thus, is negative. The main normative base is 
the ECHR`s judgements. The general legal ground of the positive obligations of a State 
within the European system of law enforcement is article 1 " The obligations to respect 
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Human Rights" of the European Convention. Types of positive obligations are: criteria for 
delineating is the disposition of the actions expected from a State. 

• Substantive obligations require subjective means for the full ownership and 
enjoyment of the guaranteed human rights (the consolidation of relevant rules 
(instructions), regulating cases of interference by the police and prohibiting abuses or 
forced labor). 

• Procedural obligations of States require the appropriate organization of legal 
procedures in order to provide better protection of individuals, to ensure legal means of 
responding to human rights violation cases. 

Taking into consideration all the things mentioned above and many of the issues 
raised today, it is worth making the conclusion about a real necessity of government 
intervention in social relations regulation. Generally, these issues should be always 
studied and researched since they have always been and will be relevant and actual. 
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 
 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ 

Лілія Бойко (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.) 

 
Внаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) Галичина перейшла до складу 

Австрії, а 1774 р. за Кючук-Кайнарджійським (поблизу м. Сілістри у Болгарії) 
миром, укладеним між Росією і Туреччиною, вона захопила Буковину. Ще у 
першій половині XVI ст. (1526 р.) Австрія поширила владу на Угорщину, в складі 
якої перебувало Закарпаття. Отже, у другій половині XVIII ст. усі 
західноукраїнські землі опинилися під владою Австрійської монархії. 

На українських землях австрійський абсолютизм зберіг панівне 
становище польських феодалів, які стали опорою Габсбургів у краї. Абсолютною 
більшістю маєтків, що нерідко складалися з одного або декількох сіл, володіла 
середня і дрібнопомісна переважно польська шляхта. Економічна політика 
загалом зводилася до експлуатації їх природних багатств та мала колоніальний 
характер. Так, один з перших губернаторів Галичини граф П. Гесс відверто 
заявив, що вона разом з Буковиною може бути тільки постачальником хліба для 
західної частини Австрії. 

У період загарбання краю Австрією східногалицьке селянство перебувало 
в кріпосній залежності від феодалів. Воно обробляло своїми руками, робочою 
худобою та інвентарем усі поміщицькі землі. За свідченнями першого 
австрійського губернатора Галичини А. Пергена (1773 р.), у більшості 
поміщицьких маєтків селяни працювали на панщині цілий тиждень. Лише на 
галицькому Поділлі повнонадільний селянин щотижня виконував панщину: 3 
дні літом і 2 дні зимою. Поряд з виконанням панщини селянство мусило здавати 
феодалам чимало продуктів натурою: зерно, мед, птицю, яйця, волокно та 
сплачувати великі суми чиншів (натуральний або грошовий податок, що його 
платили поміщикам чи на державу в феодальній Європі) грішми. Селянське 
господарство за характером було переважно малоземельним, внаслідок чого 
близько половини всіх селянських господарств стали нерентабельними. Нерідко 
доходило до продажу селянських (переважно малоземельних) господарств з 
молотка. На початку XX ст. великого розмаху набули страйки 
сільськогосподарських робітників. 

Австрійська влада провела ряд аграрних реформ протягом 70-80 рр. XVIII 
ст., які мали бути спрямовані на покращення становища малоземельних та 
безземельних селян. Зокрема закон від 3 червня 1775 р. забороняв поміщикам 
вимагати від селян повинності понад записані в інвентарях, панщину в неділю і 
свята, примусову роботу за гроші без згоди селян, продаж дворові зерна та інших 
продуктів за цінами, встановленими паном, штрафи, процент за борги. Дещо 
обмежувалося застосування тілесних кар до кріпаків. Законом від 5 квітня 1782 
р. формально скасовувалась залежність селян від поміщиків і їм надавалися 
елементарні громадянські права. Закон від 16 червня 1786 р. обмежив панщину, 
встановив її розмір диференційовано для окремих майнових груп селян і 
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скасовував дарові повинності кріпаків. Декретом надвірної канцелярії від 18 
лютого 1788 р. поміщикам заборонялося бити селян.  

Попри те, що реформи формально були направлені на підтримку 
соціально-правового становища сільського населення, прийняті закони 
(патенти) так і не внесли істотних змін і не поліпшили умови життя селянства. 

Протягом першої половини ХІХ ст. поглиблювався процес соціальної 
диференціації селянства. Більшість (в 1819 р. – 60.6%, в 1847 – 1859 рр. – 68.3%) 
становили селяни малоземельні з наділами менше 10 моргів (середньовічна 
загальноєвропейська одиниця вимірювання площі ґрунту, переважно у 
рільництві, для вимірювання земельних наділів. Дорівнював 0.5755 га), які не 
завжди забезпечували прожитковий мінімум для сім’ї. Значна кількість селян 
безземельних і бездомних не піддавалась обліку. Саме ця маса сільської бідноти 
(загродники, городники, халупники, коморники) і служила джерелом додаткової 
робочої сили для господарств селян-багатіїв (в 1819 р. – 12.5%, в 1847 – 1859 рр. – 
8.3%).  

Правовий та соціально-економічний гніт, якого зазнавало 
західноукраїнське селянство, тісно переплітався з національним гнобленням. 
Народна освіта в краї перебувала в занедбаному стані. Саме селянство 
намагалося, за рахунок свого самоврядування, подекуди створювати 
парафіяльні школи. Дітям українських селян фактично закривався доступ до 
міських шкіл, які обслуговували, головним чином, багату верхівку 
територіальної одиниці. 

Сільське населення Західної України у першій половині ХІХ ст. по-суті 
було головною тягловою силою і, експлуатуючи селянство, держава значно 
поповнювала свою скарбницю, в той же час використовуючи їхню робочу силу 
для виконання тих чи інших повинностей. В умовах соціальних та правових 
обмежень активно набирали обертів антикріпосницькі настрої селянства та 
загострення антифеодальної боротьби, що і спонукало до селянського руху в 
західноукраїнських землях кінця XVIII – першої половини ХІХ ст..  

 
 

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУНР ТА УНР В ЄДИНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ДЕРЖАВІ 

Олег Булак (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Бойко І. Й.) 

 
Доба Української революції 1917-1921 рр. залишила в спадок наступним 

покоління явища та події, які, незважаючи, на вікову давність, потребують 
осмислення у сьогоденні. Об’єднання Української Народної Республіки (надалі – 
УНР та Західно-Української Народної Республіки (надалі – ЗУНР) 22 січня 1919 р. в 
одну державу юридично затвердило прагнення українського народу мати єдину 
соборну Українську державу, ту державу, про яку вони мріяли впродовж століть. 
Акт злуки став могутнім виявом волі українців до територіальної й етнічної 
консолідації, доказом їх динамічної самоідентифікації, становлення нації.  
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Перед розглядом самих подій зазначеного періоду, варто порівняти стан 
та суспільні настрої населення УНР та ЗУНР, щоб усвідомити всі тонкощі та 
складність об’єднання. 

Перш за все, в основі політикуму УНР були молоді громадські діячі, 
натхненні революційним романтизмом. Верхівка ЗУНР складалась з 
представників української аристократії та інтелігенції, яка мала ґрунтовний 
досвід у парламентській діяльності, що відповідало стандартам тогочасних 
європейських держав. Також, різнилися основні питання, які потребували 
якнайшвидшого врегулювання: в УНР – соціальна рівність та права меншин, у 
ЗУНР – національне питання. 

Проте ці розбіжності не були серйозними перепонами до об’єднання, 
оскільки, досить швидко постала небезпека втрати такої бажаної державності.  

Проголошення акту соборності українських держав було детерміновано 
низкою вагомих міжнародних і внутрішньополітичних причин: 

По-перше, це одвічне прагнення українства до соборного життя, яке 
залишалося духовним імперативом тривалого бездержавного існування. 

По-друге, потужна регенерація соборницької ідеї в умовах розпаду 
Російської, Австро-Угорської імперій та утвердження української державності по 
обидва береги Збруча. 

По-третє, нагальна потреба об’єднаного військового захисту від зовнішніх 
посягань. 

По-четверте, гостра необхідність скоординованих дипломатичних зусиль 
по відстоюванню українських інтересів на світовій мирній конференції. 

І нарешті, це усвідомлене прагнення національно-територіальної 
консолідації з боку правлячих еліт обох держав. 

Стрімкий натиск польських військ змусив уряд ЗУНР взяти на себе роль 
ініціатора об’єднання. «Передвступний договір», який був підписаний 1 грудня 
1918 року в Фастові розпочав процес об’єднання двох держав. 

У відповідності до умов договору ЗУНР заявляла про “непохитний намір 
злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною 
Республікою”. У свою чергу, УНР проголошувала, що вона дає згоду “прийняти 
всю територію і населення Західно-Української Народньої Республіки як 
складову частину державної цілости в Українську Народну Республіку”. 
Враховуючи певні історичні, соціально-політичні та духовні етнічні відмінності 
населення ЗУНР, угода зазначала також те, що Республіка галичан отримує 
територіальну автономію в межах УНР. 

Галицька делегація у кількості 36 осіб 16 січня 1919 p. відбула зі Станіслава 
(зараз Івано-Франківськ) до Києва. В її складі були авторитетні представники 
ЗУНР – члени уряду та Національної Ради: Л. Бачинський (голова), С. Витвицький, 
Д. Вітовський, Л. Цегельський, Р. Перфецький, Т. Старух, письменник Василь 
Стефаник та інші. Наступного дня галичан урочисто зустріли у Києві. З 
вітальною промовою виступив голова уряду УНР В. Чехівський, а національний 
гімн “Ще не вмерла Україна” виконав оркестр корпусу Січових Стрільців. 
Делегати відвідали земляків – галичан, старшин і стрільців Січового корпусу, де 
їх вітали щирими словами полковники Є. Коновалець та Р. Дашкевич. Перед 
вояками виступали міністри Т. Старух і Л. Цегельський, які доповіли про 
становище на батьківщині, напружену збройну боротьбу проти польської агресії 
Галицької Армії, а 19 січня делегація взяла участь у панахиді у Володимирському 
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соборі та похороні січовиків, серед яких був відомий у Галичині сотник Федір 
Черник, колишній старшина Легіону УСС, який загинув під Мотовилівкою. 

Святковий Акт Злуки розпочався 22 січня 1919 р. На Софіївському майдані 
в Києві урочисто оголосили про об’єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну 
відповідно до якого було проголошено: «…Віднині воєдино зливаються 
століттями відірвані одна від одної частини єдиної України — Галичина, 
Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для 
яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна 
незалежна Українська Народна республіка. Віднині український народ 
увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі 
зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української 
держави, на добро і щастя українського народу». 

На жаль, об’єднання відбулося лише формально. Наступ Червоної армії 
змусив Директорію покинути Київ через декілька днів, після проголошення акту 
Злуки. Подальша політика УНР, яка була спрямована на покращення стосунків з 
Польщею, була болісно сприйнята галичанами. Наприкінці 1919р. Є. Петрушевич, 
який на той час виконував обов’язки президента і глави уряду ЗУНР, денонсував 
Акт Злуки. 

У подальшому 22 січня 1919 р. в Україні було проголошено державним 
святом – Днем Соборності. Свято встановлено на честь проголошення Акту 
возз’єднання УНР та ЗУНР, що відбувалося в 1919 року. Офіційно в Україні День 
Соборності відзначалося з 1999 року, коли було видано та оприлюднено Указ 
Президента України «Про День Соборності України» «враховуючи велике 
політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної республіки для утворення єдиної (соборної) 
Української держави». 30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора 
Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано, натомість 
встановлено «День Соборності на Свободи України». Однак 13 листопада 2014 року 
указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено. 

Отже, об’єднання УНР та ЗУНР в єдиній соборній державі було вершиною 
боротьби українців за незалежність на початку XX століття. Це було яскравим 
свідченням їх самоідентифікації, становленням політичної нації. Також, 
об’єднання мало б зміцнити військову силу та збільшити шанси на закріплення 
влади на етнічних українських землях.  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ-МІСТА 
ВАТИКАН 

Богдан Гутів (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Тищик Б. Й.) 

 
За формою правління Ватикан – виборна теократична монархія, в якій, 

попри юридичне закріплення в Основному Законі 2000 р. поділу влади на 
виконавчу, законодавчу і судову, а також права її делегування, уся повнота влади 
належить Папі. Це випливає із норм Кодексу канонічного права та відповідає 
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єрократичній концепції, згідно з якою Верховний Понтифік є намісником Ісуса 
Христа на землі. 

Однак, окрім Папи, виконавча влада в Державі-місті Ватикан 
здійснюється її вищим органом виконавчої влади – Римською курією, яка 
складається зі своєрідних прототипів міністерств – конгрегацій, які очолюють 
кардинали або архієпископи. Римська курія також вважається центральним 
урядом Вселенської Католицької Церкви, до складу якої входять три трибунали і 
дев’ять священних конгрегацій, декілька папських рад і комісій. Члени Римської 
курії повинні йти у відставку зі смертю Папи або після досягнення віку 75 років. 

Римська курія складається з двох секретаріатів – Державного 
секретаріату і Секретаріату у справах господарства, дев’ятьох конгрегацій, трьох 
трибуналів (Апостольська Пенітенціарія, Трибунал Римської Роти, Найвищий 
Трибунал Апостольської Сигнатури), дев’ятьох папських комісій (у справах 
Латинської Америки, священної археології, катехизму, дисциплінарна комісія 
Римської курії, з перегляду Вульгати (латинського перекладу Біблії), Ecclesia Dei, 
Біблійна та Теологічна комісії, комісія у справах Держави-міста Ватикан, п’ятьох 
міжвідомчих комісій та дванадцятьох папських рад (міжрелігійного діалогу, 
інтерпретації законодавчих текстів, сприяння новій євангелізації, у справах 
мирян, культури, сприяння єдності християн, сім’ї, справедливості і миру, 
масових комунікацій, душпастирської опіки мігрантів І подорожніх, 
душпастирської опіки працівників охорони здоров’я, Cor Unum). 

Головним відомством Римської курії, покликаним сприяти Верховному 
Понтифіку у виконанні його функцій, виступає Державний секретаріат Ватикану 
або Папський секретаріат (Secretaria Status se Papalis). Його очолює Державний 
секретар у сані кардинала, якого призначає особисто Римський Понтифік. Ця 
інституція наділена правом координувати діяльність кардиналів-префектів – 
керівників відомств Римської курії. У випадку вакантності Святого Престолу, 
Державний секретар покидає займану посаду, а секретаріат очолює його 
заступник, підзвітний Колегії кардиналів. Функції Державного секретаріату 
регламентовані § 1 ст. 171 Апостольської Конституції Івана-Павла II Pastor Bonus 
(«Добрий пастор») від 28 червня 1988 р. 

Державний секретаріат складається з Відділу загальних питань і Відділу 
відносин з державами (тобто міжнародного відділу). Перший відділ піклується 
повсякденними справами служіння Папи, розглядає питання, які не належать 
до компетенції інших відомств Римської курії. Відділ відносин з державами 
займається дипломатичними питаннями Святого Престолу, редагує та розсилає 
за дорученням Папи необхідні документи, публікує офіційне видання Святого 
Престолу тощо. 

Вищою посадовою особою виконавчої влади у Ватикані, за Основним 
Законом 2000 р., є Голова Комісії, який іменується Президентом Губернаторства. 
Йому зобов’язані допомагати Державний секретар і заступник Державного 
секретаря (ст. 5 Основного Закону 2000 р.). Найбільш значущі питання Голова 
повинен виносити на Комісію для додаткового розгляду. У важливих ситуаціях 
вимагалася згода Державного секретаріату (ст. 6). Згідно з п. 1 ст. 8 Основного 
Закону 2000 р. Голова Комісії має представляти на міжнародній арені, за умови, 
що це не суперечить ст. 1 і 2 цього ж закону (тобто прерогативі Папи). Якщо ж 
йдеться про звичайну адміністративну діяльність, то йому надано право 
делегувати свої повноваження Державному секретарю Голові Комісії 
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підпорядковані центральні дирекції і департаменти, які, власне, і становлять 
комплекс установ Губернаторства. 

До складу Губернаторства належать: Дирекція державної бухгалтерії, 
Дирекція головних служб, Дирекція служб безпеки і захисту громадян, Дирекція 
охорони здоров’я і гігієни, Дирекція музеїв, Дирекція технічних служб, Дирекція 
телекомунікацій, Дирекція економічних потреб, Дирекція Понтифікальних вілл. 
Центральні департаменти (юридичний, персоналу, запису актів цивільного 
стану, обліку населення і нотаріальних дій, філателії і нумізматики, 
інформаційних систем, державний архів, паломництва і туризму, обсерваторія) 
підпорядковуються безпосередньо керівникові Губернаторства. 

У Конституції від 30 травня 1929 р. було зазначено, що Ватикан, хоч і є 
частиною Римської діоцезії, проте має власне духовне управління. Водночас 
Римський Понтифік призначив Генерального Вікарія управлінцем 
Апостольських палаців, надавши йому юрисдикцію, що поширювалася на 
Латеранський палац, палац Кастель Ґандольфо. 

Таким чином, центральний виконавчий апарат Держави-міста Ватикан, 
попри неодноразові зміни і вдосконалення упродовж всього часу існування, 
нагадує ієрархічну владну піраміду, на чолі якої стоїть Верховний Понтифік. 
Правовими засадами діяльності виконавчих органів влади – Римської курії 
(уряду), куріальних конгрегацій, Державного секретаріату, Губернаторства, 
Папської канцелярії, міжвідомчих комітетів і рад та ін, є конституції, папські 
motu proprio та Основний Закон Ватикану від 2000 р. 

 
 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТРИБУНАЛ АВСТРІЇ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА 
ПОВНОВАЖЕННЯ 

Максим Дзіковський (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.) 

 
Утворення Адміністративного Трибуналу в Австрії було передбачено у 15 

статті Конституційного Закону Австрії від 21 грудня 1867 р. «Про встановлення 
судової влади». Даний конституційний закон став одним з п’яти конституційних 
законів, що складали Конституцію Австрії від 2 грудня 1867 року:1) Основний 
закон від 21 грудня 1867 року на заміну закону від 26 лютого 1861 року про 
імперське представництво: 2) Основний закон від 21 грудня 1867 року про права 
громадян для королівств і країв , що представлені у Рейхсраті 3) Основний закон 
від 21 грудня 1867 року про створення Державного трибуналу. 4) Основний закон 
від 21 грудня 1867 року про здійснення урядової і виконавчої влади. У ст. 15 
Конституційного закону «Про встановлення судової влади» вказувалось: «В усіх 
випадках, в яких адміністративна влада видає нормативно-правові акти особи, 
які вважають, що їхні права порушені можуть звертатись за захистом порушених 
прав». Стаття передбачала два способи оскарження порушеного права внаслідок 
скасування адміністративного акту на основі прийнятого судового рішення 
(Rechtssache) або скасування адміністративного акту вищестоящим органом 
влади в адміністративному порядку . 
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На основі основного закону « Про встановлення судової влади» від 21 
грудня 1867 року планувалось прийняти закон щодо утворення та 
функціонування Адміністративного Трибуналу як суду найвищої інстанції по 
розгляду адміністративних справ. Робота над законом про утворення 
Адміністративного Трибуналу розпочалась у 1869 р. згідно з декларацією 
складеною палатою депутатів Австрійського парламенту (Рейхсрату) .Метою 
створення Адміністративного Трибуналу, на думку австрійських юристів, мало 
метою утворення судового органу у якому можна було оскаржити рішення 
органів публічної влади. До питання прийняття даного законопроекту 
повернулись у 1871 році після проведення нових виборів та відставки 
консервативного уряду Голови ради міністрів Астрії Гогенварта. Сформований 
імператором та парламентом новий ліберальний уряд підтримував ідею 
створення Адміністративного Трибуналу та перетворення Австро-Угорщини з 
поліцейської держави на правову державу. Підготовку проекту закону про 
створення Адміністративного Трибуналу займався міністр без портфеля Йозеф 
Унгер, який до співпраці запросив Карла Лемаєра – керівника відділу у 
міністерстві освіти віросповідання і релігії та одного з керівників ліберальної 
партії у палаті депутатів австрійського парламенту (Reichsrath) Карла Гіскри. У 
грудні 1871 р. було обговорено першу редакцію проекту закону «Про 
Адміністративний Трибунал» , а у січні 1872 року проект закону було передано до 
парламенту.  

Найбільша дискусія серед авторів закону велась щодо юрисдикції 
Адміністративного Трибуналу відносно податкових справ, проти чого виступало 
керівництво австрійського уряду. До розгляду проекту закону «Про 
Адміністративний Трибунал» палата депутатів змогла повернутись лише у 
лютому 1873 року . Перше читання проекту закону відбулось 18 лютого 1873 року . 
Після чого парламентом було обрано комісію у складі дев’яти депутатів для 
удосконалення проекту закону. В усіх засіданнях комісій брав участь Йозеф 
Унгер, як автор даного законопроекту. Після довгих обговорень законопроекту 
комісією було вилучено положення щодо юрисдикцій Адміністративного 
Трибуналу відносно податкових справ. Друге читання законопроекту відбулося 
у березні 1874 року. У січні 1875 року закон був прийнятий палатою панів 
Рейхсрату, а у березні 1875 року палатою депутатів. Тільки 22 жовтня 1875 року 
закон «Про створення Адміністративного Трибуналу» був підписаний 
австрійським імператором та набув чинності .  

Структурно Адміністративний Трибунал складався з першого і другого 
(від 1894 року) президента, президента сенату і радників. Судді 
Адміністративного Трибуналу на зразок інших суддів Австро-Угорщини не 
могли займатись іншою діяльністю, окрім наукової і творчої та обіймати будь-
які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування . Члени 
Адміністративного Трибуналу володіли таким самим статусом і отримували 
таку ж заробітну плату, як і судді Найвищого судового і касаційного Трибуналу, 
який був найвищою судовою інстанцією Австро-Угорщини. Судді 
Адміністративного Трибуналу призначались австрійським імператором за 
поданням Ради Міністрів Австрії. Не менше половина складу Адміністративного 
Трибуналу були професійними суддями , а інші державними службовцями, які 
також призначались австрійським імператором за поданням Ради Міністрів. 
Члени Адміністративного Трибуналу, володіли, як і інші судді Австро-Угорщини, 
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конституційними гарантіями незалежності і незмінності та дотримання у своїй 
діяльності конституції Австрії та її законів . Звільнення з посади могло 
відбуватись виключно у випадках визначених у Конституції та законах на основі 
рішення дисциплінарної комісії. До складу дисциплінарної комісії входив 
перший або другий президент Адміністративного Трибуналу , чотири радники і 
двоє їхніх заступників. Дисциплінарна комісія створювалась щороку і не менше 
половина її складу були професійними суддями. 

Роботою Адміністративного Трибуналу керував перший президент або 
другий президент. До його повноважень відносилась робота суддів і радників 
Адміністративного Трибуналу та допоміжного апарату суду. Перший президент 
Адміністративного Трибуналу утворював у його складі сенати , встановлював 
час і місце проведення засідання суду. При розгляді фінансових справах діяв 
постійний склад сенатів. Сенати були зобов’язані подавати президентові 
Адміністративного Трибуналу протоколи своїх засідань. Президент 
Адміністративного Трибуналу на початку кожного календарного року утворював 
фахові сенати у складі двадцяти осіб зі складу суду з метою дотримання позицій 
суду при вирішенні аналогічних справ. Дане положення було внесене до 
регламенту Адміністративного Трибуналу в 1907 році. На основі регламенту 1876 
року дані функції виконував увесь склад Адміністративного Трибуналу. 
Протягом 1876-1878 р.р. щорічно кількість судових справ становила від 300 до 600. 
У наступні роки кількість розглянутих судових справ почала значно зростати і 
під кінець діяльності Адміністративного Трибуналу складала щорічно понад 
4000 справ. Також було збільшено склад Адміністративного Трибуналу з 12 осіб у 
1876 році до 49 осіб у 1918 році. 

 
 

АКТ ПРО БРИТАНСЬКУ ПІВНІЧНУ АМЕРИКУ 1867 Р. 

Михайло Запотоцький (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Сипко Б. В.) 

 
Акт про Британську Північну Америку став наслідком жвавих дискусій 

між канадськими політичними елітами у 1860-х рр. Цей документ має цікаву 
особливість, адже він був політичною угодою або ж компромісом між 
канадськими діячами, які мали своє бачення стосовно майбутнього 
конституціоналізму Канади. Сам акт не був обговорений з громадськістю та став 
своєрідною “джентльменською угодою” декількох політиків. Вважалося, що 
громадське обговорення є недоречним в умовах загрози військової інтервенції 
США. Важливим є те, що створення домініону стало можливим не тільки завдяки 
допомозі метрополії, а й готовності громадськості до створення єдиної держави. 

Акт про Британську Північну Америку засвідчив виникнення нового 
політичного утворення під назвою “домініон”. Цей термін має релігійне 
походження і в сучасному науковому дискурсі означає самостійну у внутрішній 
та зовнішній політиці державу у складі Великої Британії. Варто зазначити, що 
таке політичне утворення, як домініон, характерне лише для Британської 
політичної системи, про що свідчить українська термінологія і наведене вище 
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твердження. Західна наукова традиція наводить практично ідентичну 
дефініцію, додаючи до цього поняття лише факт контролю над країною під 
зверхністю певного правителя, що і засвідчив Конституційний акт 1867 р. 
Цікавим є твердження, що на такому політичному статусі наполягали як 
британська влада, так і канадські федерати, котрі побоювались, що 
запропонований Дж. А. Макдональдом статус нового політичного утворення – 
“Королівство Канада” може викликати незадоволення у США. 

Акт про Британську Північну Америку складається з преамбули, 11 
розділів та 147 статей. Вступна частина акту містить положення про об’єднання 
трьох канадських провінцій в один домініон – Канаду, яка до 1840 р. складалася 
з Онтаріо та Квебеку, Нью-Брансвіка та Нової Шотландії. У даній частині 
Конституційного акту вказується на те, що вищезгадані провінції самі виявили 
бажання об’єднатися в одне політичне утворення. 

Канада в силу зовнішніх обставин і внутрішніх дискусій була утворена як 
федерація дуже централізованого типу. На користь вищезазначеного 
твердження може свідчити те, що в ст. 9 акту вказувалося, що главою держави є 
британська королева (на той час Вікторія). Монарх Великої Британії, згідно з 
Конституційним актом 1867 р. залишався надалі головнокомандувачем 
збройних сил Канади. Він також очолював виконавчу гілку влади, а його 
політику на території домініону втілював у життя призначуваний ним генерал-
губернатор, котрий походив і з числа британської знаті. 

Досить велику залежність Канади від Великої Британії можна 
спостерігати на прикладі механізму затвердження законодавства. Будь-який 
нормативно-правовий акт мав бути погоджений парламентом із генерал-
губернатором. Для санкціонування законодавства необхідний був дозвіл або 
генерал-губернатора, або монарха. Якщо нормативно-правовий акт був 
затверджений генерал-губернатором, то він мав передати копію британському 
правителю, який протягом двох років мав право накласти вето, якщо знайшов у 
ньому неточності. 

В Акті про Британську Північну Америку спостерігається спроба 
вирішення етнічного та мовного питань, шляхом поділу провінції Канада, котра 
існувала з 1841 р. Ст. 5 Першої канадської Конституції розділила Канадську 
Конфедерацію на чотири провінції: Онтаріо, Квебек, Нью-Брансвік та Нова 
Шотландія. З XVIII ст. в Канаді спостерігалася асиміляція франко-канадців, які 
розчинялися у англо-канадському середовищі. Франко-канадці схвалили проект 
канадської Конституції, адже, як вважає львівський історик Р. Сіромський, Акт 
про Британську Північну Америку був визнаний католицькою церквою, як 
фактично досконалий тільки через те, що цей документ містив необхідну 
кількість умов для мінімуму, що були потрібні для збереження французької 
ідентичності в умовах англізації Квебеку. 

Попри свій центризм, Акт надавав певні повноваження провінціям. 
Наприклад, представники Квебеку могли у федеральному парламенті і судах 
виголошувати промови французькою мовою. Провінції також мали у своїй 
компетенції податки та створення регіонального законодавства. Акт засвідчив 
існування на практиці квазі-федералізму, адже в ньому була відчутність чіткого 
розмежування повноважень між центром та провінціями. Це пояснюється тим, 
що Канада творилася за Британським взірцем, де ігнорувалися регіональні 
особливості. 
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Акт про Британську Північну Америку 1867 р. посідає вагоме місце в 
канадській історії. Цей документ став завершальним етапом тих об’єднавчих 
процесів, котрі мали місце в канадських провінціях у 1840-х – 1860-х рр. Він був 
результатом компромісу між лібералами та консерваторами, з одного боку, та 
між англоканадцями та франко-канадцями, з другого. Водночас Перша 
канадська Конституція засвідчила перемогу канадських центристів, що 
підтримували унітарну державу, ідеї яких можна побачити в Акті про 
Британську Північну Америку на прикладі повноважень центру відносно 
провінцій, а сам документ став основою для сучасного канадського 
конституціоналізму. 

 
 

ІСТОРИКО-ПРАВОВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА У 
ГАЛИЧИНІ (II ПОЛ. XVIII – ПОЧ. XIX СТ.) 

Іван Ковальчук (аспірант) 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Бойко І. Й.) 

 
У сучасних умовах розвитку суспільства, реальне забезпечення прав 

людини неможливе без участі правової та соціальної держави. Становлення 
правової та соціальної держави в Україні безпосередньо пов’язане з розбудовою 
демократичних інституцій та громадянського суспільства, що базується на 
принципах верховенства права і закону, законності та соціальної 
справедливості.  

Сучасне реформування судочинства України неможливе без глибокого 
наукового обґрунтування, без історико-правового досвіду становлення та 
розвитку судочинства на українських землях. У цьому аспекті цінний досвід 
надає, зокрема, дослідження становлення та розвитку правового регулювання 
здійснення судочинства в Австрійській імперії у XVIII на поч. XIX ст.  

У XVIII – на початку XIX ст. відбувалася радикальна і систематична 
трансформація монархії Габсбурґів у напрямку побудови ліберальної держави, 
яка намагалася гарантувати своїм громадянам певне коло особистих, 
економічних і політичних прав. Це, зі свого боку, неодмінно вело до 
реформування (фактично, модернізації й удосконалення) судово-правової 
системи. Разом із тим, попри внесені новації під час кодифікацій австрійського 
цивільного процесуального законодавства (1768, 1788, 1797 і 1803), залишалася та 
ж сама інквізиційна модель процесу з окремими середньовічними 
пережитками. Інакше було з кримінальним процесом, еволюція якого у 
ліберальному напрямку від «Терезіани» 1768 р. до «Йозефіни» 1787 р. означала 
запровадження у судочинство норм, базованих на засадах гуманізму й 
освіченого абсолютизму. Загалом, та правова система, яку австрійці принесли у 
Галичину після її приєднання до імперії Габсбурґів, була кроком уперед, 
порівняно зі старою польською правовою системою. 

 Constitutio criminalis Theresiana або «Терезіана», 1768 р. одночасно 
регулювала матеріальне та процесуальне кримінальне право і практично не 
зазнала впливу Просвітництва, зокрема, природного права, і була виконана у 
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традиційному стилі. Щоправда, кодекс скасовував найжорсткіші види покарань, 
на зразок утоплення чи поховання живцем. Позитивним, на мій погляд, було те, 
що було проголошено, що усі судові органи підвладні монархові, а належну йому 
судову владу він здійснює через призначуваних судових чиновників. Таким 
чином, усі приватні суди, які існували до того, підлягали ліквідації, здійснена 
спроба відмежувати судову владу від адміністративної, уніфікувати розрізнені 
правові системи. 

Проте збірник і надалі базувався на інквізиційному процесі, 
передбачаючи застосування тортур, досить вільному трактуванні того, що слід 
вважати злочином і яке покарання слід застосувати. Новаторським варто 
вважати підхід Йосифінської книги законів «Йозефіни», яка діяла з 1 січня 1787 р. 
до 31 грудня 1811 р. до злочинів у державі, які отримали чіткі та ясні дефініції. 
Зокрема, злочином вважалася тільки дія, прописана у кодексі і не інакше. 

У 1790 р. Леопольд ІІ створив кодифікаційну комісію для підготовки 
поправок до цивільного кодексу на чолі з професором Віденського університету 
Карлом Антоном фон Мартіні. Проект комісії розглянули спеціально створені 
крайові комісії та юридичні факультети австрійських університетів, у т.ч. 
Львівського університету. Подані пропозиції полягали у потребі удосконалення 
положень про обов’язки суддів, права дітей і т.п. Першу частину цивільного 
кодексу підготували у 1794 р., а кінцевий проект представили лише через три 
роки. Тоді він набув чинності в окремих частинах імперії, зокрема, з 13 лютого 
1797 р. – у Західній Галичині (звідси часто вживана назва «Західногалицька книга 
законів» – Westgalizische Gesetzbuch). На думку дослідника історії держави і 
права, професора Ігоря Бойка, зазначений термін не зовсім коректний, бо 
«Галичина не мала і не могла мати власного цивільного кодексу, оскільки була 
однією з багатьох коронних земель Австрійської імперії». 

Загальний судовий порядок для Галичини 1797 р. складався із 43-х 
розділів, які містили 638 статей, що регулювали усі стадії цивільного процесу – 
від позовної заяви до виконання судового рішення. У Східній Галичині цей 
цивільний кодекс набув чинності лише через десять років, тобто у 1808 р. Таким 
чином відбувся остаточний відхід від старопольського права у Галичині і 
впровадження австрійського права.  

Цивільний кодекс 1797 р. запроваджено у Галичині з метою його апробації. 
Логіка імператорського двору у цьому випадку була цілком зрозумілою: ламати 
усталену практику судочинства у коронних краях імперії було недоцільно, адже 
до кінця правники не розуміли, як діятимуть нововведення; у Галичині ж 
упровадження юридичних новацій видавалося не таким болісним кроком, бо 
офіційний Відень і так прагнув відмовитися від старого польського права у краї. 
«Західногалицька книга законів» опиралася на природне право, але водночас 
містила застарілі середньовічні феодальні норми, як-от про власність чи найм 
працівників. 

Після набуття чинності Загального цивільного кодексу Австрійської 
імперії 1811 р. (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch) чинне доти загальне приватне 
право, у т.ч. окремі провінційні статути і звичаєве право, втратили чинність. 
Безпосередній вплив на Цивільний кодекс 1811 р. справили римське право, деякі 
положення наполеонівського цивільного кодексу 1804 р., прусський цивільний 
кодекс 1794 р. Документ був громіздким і складався з трьох частин та 1 502 
статей. У вступі визначалися загальні принципи цивільного законодавства й 
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окремі аспекти судової процедури. Наголошувалося на тому, що незнання 
законів не звільняє від відповідальності, а звичаєве право могло вживатися 
тільки у випадку, коли воно прямо не суперечило чинному законові. Судді ж 
зобов’язувалися розглядати спірні питання, дотримуючись законодавства і не 
інакше. 

Формально, цей цивільний кодекс діяв у Австрії, а згодом і в Австро-
Угорщині до 1914 р. – початку Першої світової війни. У роки війни юристи вдалися 
до новелізації документа, намагаючись не порушити його первісної конструкції. 
Безпосередній вплив на внесені корективи справили положення німецького 
цивільного кодексу 1896 р., а також німецьке пандектне право. Кодекс 1811 р. 
містив «розвинуті правові положення і конструкції римського права, на 
високому, як для того часу, рівні регулювали цивільні відносини, відображали 
тогочасні європейські правові традиції». 

 
 

ДОПОВІДЬ А. СМІТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕПАТРІАЦІЇ 
DISPLACED PERSONS 

Олена Науменко (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Качараба С. П.) 

 
 Доповідь уповноваженого у справах переміщених осіб, сенатора від 

штату Нью – Джерсі Александра Сміта була виголошена в рамках засідання 
Сенату США від 6 березня 1951 р., у зв’язку із відсутністю послаблень у 
американському еміграційному законодавстві щодо displaced person (далі – DPs) 
з однієї сторони, та масовим небажанням репатріантів до примусового 
повернення з іншої. Свій виступ сенатор розпочинає з тези, що вагомою 
перешкодою для надання міжнародної допомоги DPs був і надалі залишається 
Акт про внутрішню безпеку США від 23 вересня 1950 р., запропонований 
сенатором Патріком Маккараном та членом Палати представників Джеймсом 
Вудом.  

 Згідно цього закону, усім комуністам, яким таки вдалось потрапити до 
США заборонялось обіймати будь-які державні посади, їх вносили у спеціальні 
списки міністерства юстиції, їхні доходи та видатки суворо контролювались. За 
будь-які правопорушення призначався штраф у сумі 10 тис. доларів, ув’язнення 
чи безстрокове заслання до спеціальних таборів у випадку виявлення змови, 
шпигунства чи саботажу. Отже, можемо констатувати, що американським 
урядом було вжито термінових заходів, щоб по-перше – не допустити масовий 
потік переміщених осіб на континент, по-друге – не дати можливості “підривним 
елементам” осісти у державних структурах. 

Варто зазначити, що сенатор А. Сміт перший, хто звертає увагу на 
недоцільність прийняття та застосування цього закону. Зокрема, він наголошує, 
що неприпустимою нормою цього акту є відмова вихідцям з СРСР та інших країн 
у допомозі лише через їхнє громадянство. Також автор звернення пропонує 
надавати допомогу і тим особам, які номінально належали до комуністичної 
системи або були членами партії примусово після початку Другої світової війни 
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чи окупації їхньої території радянськими військами. А. Сміт стверджує, що через 
дію Акту про внутрішню безпеку понад 200 тис. осіб, які прагнуть уникнути 
репатріації навіть не мають змоги подати свої документи на розгляд до 
відповідного уповноваженого відомства. 

Окрім того, сенатор вказує, що ті DPs, які активно співпрацювали з 
комуністами, пропагували їхні ідеї та діяльність, належали до провідних 
структур, на його думку, не мають права на отримання дозволу у наданні 
притулку в США та в будь-якій з країн Західної Європи. Таких осіб необхідно 
одразу виявити та депортувати. Це ж саме стосувалось тих, хто намагався 
підробити власні документи на в’їзд до країни.  

Окремо автором доповіді звернено увагу на балтійські держави, зазначено 
про надання їм незалежності після Першої світової війни, показано намір 
побудувати демократичну модель управління на кшталт західних демократій, 
проведено короткий історичний екскурс щодо встановлення радянського 
домінування в цьому регіоні та протистояння йому збоку місцевого населення, 
вказано, що жителі Литви, Латвії та Естонії “як ніхто інший, заслуговують на нове 
життя, поки їх остаточно не зламали та ліквідували”. Далі сенатор надає 
інформацію і про окупацію цих країн військами Третього Рейху та його 
союзників: встановлення нового контролю над громадянами та урядом, 
численні депортації цивільного населення для рабської праці або залучення до 
військових дій. За офіційними оцінками, понад 32 тис. таких громадян, які 
знаходяться в західній частині Німеччини та Австрії чекають можливості 
виїхати та знайти притулок в країнах Заходу. 

Наступним пунктом у виступі А. Сміта виокремлено становище Польщі та 
її населення: несподіваний напад гітлерівськими військами, розчленування її 
території між СРСР та Німеччиною, масові вбивства та арешти цивільного 
населення, знущання над євреями, діяльність еміграційного Лондонського 
уряду. За підрахунками, майже 50 тис. польських громадян, які були змушені 
покинути своє місце проживання через агресію Радянського союзу та Третього 
Рейху, а також ті, які знаходяться таборах для DPs прагнуть не повертатись назад. 

Особливе місце у доповіді сенатора посідає Україна. Логічно він 
розмежовує дві окремих групи українців: перша – ті, хто до 1939 р. проживав під 
владою Польщі (Західна Україна), Чехословаччини (Карпатська Україна) та 
Румунії (Буковина та Бессарабія) та друга – громадяни Радянського Союзу. Він 
виділяє українців як національну меншину, вказує, що їхня радянізація 
проходила з великим опором, який закінчився організованим владою штучним 
голодом та величезними людськими втратами. А. Сміт також надає інформацію 
про небажання українців воювати у складі радянської армії та боротьбу 
декількох дивізій проти Червоної армії. Автор зазначає, що 30 тис. українців 
станом на 1951 р. знаходиться на території Західної Німеччини та Австрії та 
потребують допомоги, щоб уникнути примусової репатріації. 

Окрему категорію репатріантів становлять за А. Смітом жителі Югославії 
– серби, хорвати та словенці. Він вказує, що Югославія теж є прокомуністичною 
країною під владою маршала Йосипа Броз Тіто, котрий підпорядковується 
радянському керівництву. Особи, які не бажали жити у тоталітарній країні, 
згодом покинули її. За його підрахунками, кількість таких осіб становить майже 
24 тис. 
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Також сенатор виділяє в окрему групу DPs волзьких німців, ареал 
проживання яких протягом останніх 150 років є берег річки Волга. Ця категорія 
осіб також була частиною СРСР, проте через надмірний спротив у 1941 р., 
радянським урядом прийнято рішення про заслання до Сибіру майже 600 тис. 
волзьких німців. Точна кількість цієї меншини на території Західної Німеччини 
та Австрії авторові достеменно невідома, проте він вказує, що їх приблизна 
частка становить 5 тис. осіб. 

Досить коротко А. Сміт зупиняється і на інших національних групах, що 
потребують допомоги та підтримки Заходу. Це, зокрема угорці (18 тис.), румуни (2 
тис.), болгари (майже 1 тис.), росіяни (12 тис.), білоруси (5 тис.), донські та кубанські 
козаки (близько 5 тис.), вірмени (1 тис.) та грузини (600-700) осіб.  

 На завершення своєї доповіді, автор зазначає, що усі ці національні групи 
та меншини тривалий час жили під гнітом радянського тоталітаризму, усі їхні 
державні органи та структури підпорядковувались Радянському Союзу, проте 
після закінчення Другої світової війни ці переміщені особи не бажають бути 
репатрійованими, а керівництво США, в свою чергу, як світовий демократичний 
лідер повинно забезпечити право таких людей на гідне життя. 

 
 
УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ЮРИСДИКЦІЯ СКАРБОВОГО 

ТРИБУНАЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1613-1764) 

Юрій Юревич (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.) 

 
На території Речі Посполитої було утворено в 1578 р. Коронний Трибунал у 

якому функції суддів виконували 26 депутатів від шляхти, яких щорічно обирали 
на воєводських сеймах, та 6 представників від католицького духовенства. У 1581 
р. було утворено Литовський Трибунал юрисдикція якого поширювалась на 
території Великого князівства Литовського, що було складовою частиною Речі 
Посполитої. Коронний і Литовський Трибунали розглядали в останній інстанції 
апеляції на рішення земських, гродських, підкоморських і вічевих судів.  

Окрім цих Трибуналів діяв суд Сейму. Сеймовий суд очолював король і у 
ньому брали участь сенатори та кілька депутатів від Посольської Ізби. Суд Сейму 
розглядав найважливіші питання: образа короля, державна зрада, злочини 
вчинені під час засідань сеймів і сеймиків та ін. Існував також маршалківський 
суд (великий маршалок з асесорами), який розглядав кримінальні справи про 
порушення спокою та безпеки в королівській резиденції та околицях.  

У кінці XVI ст. було утворено асесорський та референдарський суди. 
Асесорський суд засідав під головуванням канцлера і став найвищим 
апеляційним судом для королівських міст. Цей суд вирішувався високою 
юридичною культурою суддів та характеризувався як справедливий і 
непідкупний суд.  

Референдарський суд розглядав справи селян королівських маєтків.  
Окрім вищезгаданих судів, у Речі Посполитій діяв Скарбовий Трибунал. 

Він був утворений у 1613 р. за часів правління польського короля Сигмунда ІІІ 
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Вади. До його повноважень відносились справи,які стосувались стягнень 
податків до державної скарбниці від органів місцевого самоврядування, міщан, 
селян, купців, іноземців та ін. Скарбовий Трибунал був найвищим судом з 
фінансових справ і створений на основі конституцій варшавського Сейму від 24 
грудня 1613 р. у зв’язку з важким фінансовим станом держави. Скарбовий 
Трибунал діяв на зразок практики діяльності Коронного Трибуналу. Засідання 
Скарбового Трибуналу відбувалися у різні роки в Любліні, Львові, Кракові та 
Варшаві. З початку ХVІІІ ст. його засідання почали відбуватися виключно у замку 
в Радомі, а з 1717, на основі рішення сейму Речі Посполитої, він отримав статус 
постійно діючого суду у часи правління короля Сигмунда ІІІ та його сина 
Владислава ІV. Скарбовий Трибунал відбувався у 1591,1613,1618,1620-1621,1626-
1629,1631,1633-1635,1637,1638 та 1642рр. 

Функції суддів виконували члени Сенату та посольської Ізби Сейму Речі 
Посполитої. Кількість сенаторів не була сталою і їх максимальна кількість не 
перевищувала 7 осіб. До складу Скарбового Трибуналу входив коронний 
підскарбій та одному представнику від кожного з воєводства Речі Посполитої, 
які перебували у складі Польської корони. 

До юрисдикції Скарбового Трибуналу відносились справи де однією з 
сторін виступали особи, які виконували функції податківців, керівники 
(бургомістри) королівських міст та військові командири, які розпоряджалися 
державними коштами, що передавались на утримання армії. Сюди відносились 
також військові писарі, ротмістри, хорунжі генерали артилерії та ін. До 
юрисдикції Скарбового Трибуналу підлягали і інші особи, які не сплатили 
податки до державної скарбниці. 

До Скарбового Трибуналу могли також звернутись особи, яким було 
нанесено шкоду військовослужбовцями та податковими поборцями. До 
юрисдикції Скарбового трибуналу не відносились справи щодо сплати податків 
встановлених земськими сеймиками у воєводствах. 

Засідання Скарбового Трибуналу відбувалися один раз в рік і тривали не 
більше шести тижнів, що не давало можливості повноцінно розглянути усі 
подані до Трибуналу справи. У більшості випадків значна частина судових справ 
залишались для розгляду на наступній сесії Скарбового Трибуналу. Засідання 
Скарбового Трибуналу відбувалися кожного дня окрім неділі та святкових днів з 
16 по 22 годин. 

У роки, коли засідання Скарбового Трибуналу не відбувалися, справи, які 
відносились до його юрисдикції розглядались іншими вищими судами. До них 
відносились вищі суди Речі Посполитої – коронний Трибунал, сеймові та 
королівські суди. З 1634 р. податкові і фінансові справи могла розглядати 
військово-податкова (скарбова) комісія та гродські (замкові суди). У 1659 р. було 
додатково створено воєводські і повітові скарбові (податкові) суди. 

На думку польських дослідників Скарбовий Трибунал не завжди міг 
повноцінно виконувати свої функції через цілий ряд об’єктивних і суб’єктивних 
причин. Так, з ХVІІІ ст. на його діяльність впливало відсутність сильної 
централізованої державної влади, вплив магнатів на функціонування судової 
системи, децентралізація фінансової та податкової системи, відсутність 
центрального податкового органу, величезна кількість справ, які Скарбовий 
Трибунал не встигав розглянути та ін. 
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FRANCE DURING THE PERIOD OF ABSOLUTISM (XVI-XVIII CENTURIES) 

Natalia Maxymchuk (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
The absolute monarchy was established in France in the last two centuries of the 

old order and was abolished by the Great French Revolution. 
A great amount of people was interested in absolutism. Even a part of the nobility 

was for the absolute king`s power, because it was one of the opportunities to retain 
numerous privileges.  

Social order. The clergy remained the first stratum of society. It charged large fees 
from the population for weddings, funerals and other services. 

The dominant place in public and state life belonged to the nobility. The noble 
rank was a purely personal status, obtained mainly after birth. However, the provision of 
the noble rank could also be given by the king. During the period of absolutism, the nobles 
lost some rights: to independent administration in their estates, to collection of state 
taxes, the implementation of supreme justice, to the formation of their troops, to feudal 
wars and duels. 

Most of the population had a third estate. It was miscellaneous, social and 
property differentiation intensified. 

Despite the increasing number of cities and the urban population, the peasantry 
was originally the overwhelming majority of the third stratus. A system of direct and 
indirect taxes was extremely heavy for the peasantry. 

Political system. During the ruling of Francis, the king was considered not the 
first gentleman among the other equal to him, but the head of state, the bearer of supreme 
power. 

In the second half of the 16th century the Royal Council was divided into sections: 
• State (secret) council sat under the chairmanship of the king and considered 

domestic and international political affairs. 
• Depeche council was engaged in major affairs of domestic management, 

considered disputes in the administration, was an appellate court for intendants` orders. 
• The Finance Board set the amount of direct taxes, distributed them by the 

counties and provinces, considered cases concerning the royal domain, cases of taxes 
that were not competence of other bodies. 

• The Private Council, or the Trial Board had exclusively judicial functions. 
Chancellor chaired here. The Council could remove the case from the consideration of 
any court, also considered cases concerning the jurisdiction of various judicial bodies. 

The Chancellor headed the royal office, presided over in all higher courts, and 
during the absence of the king – in sections of the royal council. He had a royal seal, 
recorded and prepared all royal decisions and documents. 

Kings sent to the province controllers or inspectors (the commissioners) to verify 
the management system. Soon, these government officials turned into permanent ones 
and were called intendants. 

General States. the king called to them his vassals, the nobility and the higher 
clergy in person. 

The general states did not have the legislative power, but presented the king with 
compiled orders and proposals of voters. 
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The Paris Parliament remained the highest judicial authority.  
In 1648, the parliament was united with the other three highest courts in the 

Grand Council of Justice, without the consent of which neither the king nor the general 
states could impose taxes or conduct administrative reforms. 

At the Paris Parliament, there continued to exist the posts of General Prosecutor 
and General Counsel, at provincial parliaments and other courts – the royal prosecutor 
and lawyer. Prosecutors represented prosecution in courts, supervised the enforcement 
of punishments, enforcing laws and other legal acts. Lawyers defended royal interests. 

With the affirmation of absolutism in France, the royal ordinances and other 
regulations dominated among the sources of law. The judicial decisions of the Paris 
Parliament were sources of law as well. 

At the end of the 16th century, the first attempt was made to officially codify the 
existing law of France – under King Henry V. It's known as Code Henri. Though this 
codification was not approved, but it was used in practice. 

The right of unlimited land ownership was recognized only by the king and the 
first magnate feudal lords who were equal to the king. 

Personal obligations of the vassal service to the senor completely disappeared. 
Instead, the custom of writing a document on the recognition of seniors' land ownership, 
with a detailed description of lands, their boundaries, etc., appeared. 

Roman law was applied to liability law. Family relations were regulated mainly 
by the canon law of the Catholic Church. 

In succession law, intestacy was common. 
In the period of absolutism in criminal law, the principles of revenge and 

intimidation dominated. There was a division of punishments into the main (death 
penalty, lifetime labor on galleys, lifetime exile), corporal, non-corporal (work on galleys 
for a certain period, temporary expulsion, public penance, imprisonment in the fortress) 
and those that are dishonorable (deprivation of the right to occupy any position). 

Crimes were divided into categories according to their severity: against religion 
and the church (blasphemy, magic), against the state (encroachment on the king and his 
family members, state treason, rebellion, counterfeiting, murder, arson), and against 
private individuals (theft, robbery, bodily harm). 

The criminal process was an inquisitorial one. The sentences were of the 
following types: acquittal, conviction, and suspicion. 

Conclusion: The formation of absolutism was rather progressive in importance, 
since the royal power contributed to the completion of the territorial unification of the 
country, the formation of a united nation, its spiritual values, common language, the 
internal market as well as the rapid development of industry and trade. 

 
 

THE ESTABLISHMENT OF THE UKRAINIAN CENTRAL RADA AND ITS 
LAW-MAKING ACTIVITY 

Nazar Shestopalov (student) 

Ivan Franko National University of L`viv 
 
The process of the establishment and building of a new political mechanism is 

an extremely difficult and multifaceted issue, that was repeatedly investigated by 
Ukrainian scholars, in order to highlight both the achievements and the key mischances 
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of the statesmen. The period of the Ukrainian Revolution of 1917-1921, in particular, its 
first stage – the establishment of the Ukrainian Central Rada (further-the UCR) as well 
as its law-making activity – is an inexhaustible source for considering the very issue of 
the birth and development of the Ukrainian statehood. 

The Revolution of 1905 is considered (to be) a fundamental turning point in 
Ukrainian history, since it caused the process of the first Ukrainian political parties 
creation and initiated their activity, that promoted the beginning of state-building during 
the next 10 years. The events of February 1917, especially the victory of the bourgeois-
democratic revolution and, as a result, the overthrow of tsarism, created favorable 
conditions for the beginning of the national liberation movement in Ukraine. The elite of 
that time, especially M. Hrushevskyi, S. Yefremov, D. Doroshenko, united all national 
forces into a sole All-Ukrainian socio-political center – the UCR. It was a kind of the 
representative body by its legal nature, which included the Ukrainian socialists, 
representatives of the Orthodox clergy, members of cultural-educational, military as well 
as student organizations. March 4, 1917 is considered the official date of the UCR 
establishment. M. Hrushevskyi, the outstanding Ukrainian historian and public figure, 
was elected as the Head of the UCR.  

The UCR became an active and effective factor in political life after the All-
Ukrainian National Congress, that supplemented the composition of the UCR and 
legitimized it as a revolutionary parliament of Ukraine. In the line with democratic 
principles, the General Assembly was recognized as the supreme body of the UCR. The 
1917 order “On the structure and activity of the UCR” (further-the Order) read that the 
General Assembly determined the guidelines of the UCR activity. The General Assembly 
was to be convened not less than once a month. As a rule, the decisions were taken by (a) 
simple majority vote.  

According to the Rules of Procedure, between the sessions of the General 
Assembly, the activity of the Ukrainian Parliament was exercised by the Central Rada 
Committee, which later became known as the Small Rada. The duties and rights of the 
Small Rada were determined by the Order. Subsequently, the Small Rada obtained the 
power to solve all issues within the competence of the UCR. Thus, while studying and 
analyzing the law-making activity of the UCR, it should be pointed out that the majority 
of the most responsible political decisions of the UCR were made by the Small Rada. 

In general, two main periods in law-making activity of the UCR can be 
distinguished. The first one began from the very moment of the UCR establishment in 
March 1917 and lasted till November of the same year. That period was characterized by 
active legislative processes based on the idea of Ukraine’s autonomy within the Russian 
territory. At once two policy documents of the UCR are proved to be the most prominent 
legal acts of that time. In particular, the First Universal, enacted on June 10, 1917, 
proclaimed the autonomy of the UCR as one of the prerequisites for the development of 
its own state machinery. Moreover, that historical document highlighted the overall 
principles of building a future state and laid down the right of Ukrainians “to organize 
their life on their own land independently” through elections of the legislative body, the 
Ukrainian Constituent Assembly, on the basis of equal suffrage by secret ballot. The 
Second Universal of 3 July, 1917 confirmed the autonomy of Ukraine and provided the 
formation of the General Secretariat, a sole executive body. In addition, the Statute of the 
General Secretariat was another legislative breakthrough of the first period. Under the 
Article 1 of the Statute, the General Secretariat is recognized as the highest executive 
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body in Ukraine, which is formed by the UCR and responsible to it, but approved by the 
Russian Provisional Government.  

The second period of law-making activity of the UCR began with the eradicative 
change in the consciousness of the political elite as well as the whole population, caused 
by the October Revolution in Russia. Instead of moderate autonomist views, radical ideas 
of independence appeared. Being constitutional by their nature, both the Third and the 
Fourth Universals of the UCR were the confirmation of those ideas. These documents 
should be taken into account, since they declared the Ukrainian People’s Republic 
(further – the UPR) and its independence, determined the borders, and the main 
guidelines of foreign as well as domestic policy. More than 100 legal acts of different 
state-building purposes were issued in the period from November 1917 to March 1918. The 
1918 law “On the UPR citizenship” was among the most important normative legal acts of 
the second period. The article 1 made it clear that a person, who was born in Ukraine, 
permanently resided on its territory and got a certificate of belonging to the Ukraine’s 
citizenship was considered a citizen of the UPR. The article further stated that double 
citizenship was prohibited. The law “On eight-hour work day” was also a revolutionary 
one and even was applied as a somewhat labor code. The law determined the length of 
working day (48 hours per week), set holidays, regulated the specifics of hiring and labor 
of women and minors, night and overtime work as well as work on harmful production 
enterprises etc. In addition to the constitutional acts, there were a number of laws that 
regulated socio-economic relations. They were the following: the law “On state credit 
cards circulation”, the law “On the state treasury”, the law “On the National Army 
formation”, the law “On the national minorities” as well as “Land laws” etc.  

Ukrainian historians assert that the adoption of the Constitution of the UPR on 29 
April, 1917 was the greatest achievement in the UCR legislative activity. The Constitution 
consists of 83 articles divided into 8 chapters. The main purpose of this document is to 
provide democratic rights and freedoms. For example, under article 17 each person is 
guaranteed the right to freedom of thought, the press, religion as well as the right to 
strike. Some chapters of the Constitution, such as the third, the fourth as well as the fifth 
ones, are devoted to the bodies, which shall administer the state. Under article 23, the 
National Assembly exercises the highest legislative power in the UPR and forms both the 
executive and judicial bodies. The full executive authority belongs to the Council of 
National Ministers, while the Supreme Court of the UPR is recognized as the highest 
judicial body. The Constitution proclaims a parliamentary republic, but has a significant 
disadvantage, since it doesn’t contain any article as to the post of the President. 
Historians acknowledged the fact that the Constitution doesn’t provide the principle of 
power division as well as the principle of checks and balances, since the parliament 
essentially dominates over other authorities.  

Summing all it up, it’s quite logical to conclude that the period of the UCR 
establishment and its law-making activity is one of the very periods in history, which 
proved the ability of Ukrainians to actively participate in the state-building processes 
and also confirmed the desire of the nation for self-determination, that matured and 
evolved throughout the course of the UCR political activity. 
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THE ADOPTION, STRUCTURE, BASIC PRINCIPLES AND THE CONTENT OF 
THE US CONSTITUTION 1787 

Yuri Tremba (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
The war for independence which ended as a victory of a young American republic 

created a real basement for its formation as a new democratic state on a political map of 
the world. Simultaneously, it had significant financial, political and economic problems. 

The economy was suffering due to existing custom borders between states, 
absence of trade regulations with foreign states, weak protection of their own industry 
from import. 

A great problem of the young republic consisted in a weakness of the Congress 
and Committee, that did not have enough authority, legal capabilities and real powers for 
solving many questions, what states used while defending their own interests. 

However, among the population of the states, first of all among the industrialists, 
traders, farmers, the tendencies and persuasion of the need to create a closer union were 
intensified. That was the question for the whole country to exist. 

In 1786, in order to resolve the conflict between several states on the navigation 
on the river Potomac in Annapolis, a meeting of representatives of these states was 
convened. Its participant, Alexander Hamilton, proposed to convene a Philadelphia 
representative meeting of delegates from all states, as many problems had arisen. An 
appropriate appeal was sent to the states with a proposal to elect their delegates to that 
congress. It was decided to name the congress as the Convention. 

The Convention was convened in May 1786 in Philadelphia. George Washington 
was elected to head it. 55 deputies came in total, the average age of whom was 42 years. 
These were people of different professions: industrialists, shipowners, entrepreneurs, 
planters, bankers, financiers, lawyers. 

The Convention was authorized to adopt the supplements to the "Articles of 
Confederation" and to solve a number of current problems. However, the delegates, as 
D.Medisson recalled, did not initiate it, but began to develop the basic law of a new, higher 
form of government – the federation. 

They recognized that the main necessity of that time was the creation of a unified 
State in which the autonomous power of almost independent states would be 
"reconciled", combined with the strong authority of the central state bodies. The 
functions of these bodies should be expanded, so they should be carefully formulated, 
and other functions and powers are worth perceived as belonging to the competence of 
the state authorities. 

The delegates agreed that the central government should have the right to mint 
a single coin, produce paper money, regulate domestic and foreign trade, declare war and 
make peace. 

The majority of the delegates were convinced that it was necessary to create 
equal and interconnected branches of power – the legislative, executive and judicial, and 
balance them so harmoniously that no one could take control of others. 

The heated debate arose due to the uncertainty of the way how two chambers of 
the legislative body had to be formed. Consent was achieved through a compromise: each 
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state shall have in the upper chamber – the Senate – equal representation, and in the 
lower – in proportion to the population. 

Regarding such issues as putting paper money into circulation, settling 
contractual obligations, admitting or denying women's political rights, there were no 
major differences. 

Within a few months, the Philadelphia Convention developed a draft of the 
Constitution. Further, this draft had to be reviewed by states. For the ratification of the 
Constitution, an agreement of nine from thirteen states was necessary. 

Ratification proceeded with considerable difficulties. Some states had 
completely abandoned this process. The local people demanded from the legislative 
assemblies not to ratify the Constitution, because it did not have a chapter devoted to the 
rights and freedoms of citizens. 

The country was divided into two camps: federalists and anti-federalists. The 
compromise was achieved through the supplements to the main text of the Constitution 
– the consolidation of guarantees of the states sovereignty and the fixation of the rights 
and freedoms of citizens. 

As a result, five states joined the federalist camp. It gave the legal basis to the 
Convent on September 18, 1787 to approve and enact the revised Constitution. It was 
signed by 39 of the 42 delegates. 

The Constitution of the United States of America consists of the introduction, 
which is the Declaration of Independence, and seven articles divided into chapters. The 
Constitution observes the principles that the United States is no longer a confederative 
union of individual sovereign states, but a federal state, that is a closer coalition headed 
by strong authorities with sufficiently broad powers. 

The basis for a system of central bodies formation is the principle of separation 
of powers – between the legislative, executive and judicial. 

The principles on which this act is built are considered to be important for further 
analysis. These are: the principle of the separation of powers, stability, reasonableness 
and progressiveness. 

First, let’s consider the content of the US Constitution. 
The issue of the legislative body is regulated in the first article. It is the US 

Congress, which consists of two chambers – the House of Representatives and the 
Senate. 

Article 2 deals with the executive power granted to the President of the United 
States. He is elected for 4 years and the possibilities of his re-election are not restricted 
by the Constitution. 

Article 3 regulates the judicial authorities in the United States of America. It is 
conferred on "the only Supreme Court and the subordinate courts that shall be appointed 
and established by the Congress." The judges were appointed for life, but they could be 
removed by impeachment. 

Article 4 states that official acts, documents and court decisions shall be 
recognized and used in each state, although adopted in another. 

Article 5 fixes the possibility and the way of amending the Constitution. This 
happens when the necessary amendments are recognized by 2/3 of the members of both 
chambers. 

Article 6 stresses that both the Constitution and the laws of the United States and 
all its agreements "are the highest law of the country", and the judges of each state "are 
obliged to comply with them". 
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Article 7 contains the provision that for the enacting of the Constitution "it is 
enough to ratify it by the conventions of 9 states". 

The Constitution of the United States, though brief in content, is a progressive 
document that ended the initial stage of state-building in the country, that became the 
Federation after the Constitution adoption. 

It is indisputable that, at the time of its adoption, the Constitution of a young 
republic was advanced, but its disadvantages do not allow us to name it ideal. First, the 
main negative feature of this act is preserving the slavery of the black people, equally 
important are issues, such as the absolute disregard for the rights of indigenous people, 
the Indians, unclear provisions of the Constitution, which later caused their different 
interpretations. 

Consequently, the adoption of this act may be compared to an explosion that has 
irrevocably changed the history of the whole world, and brought revolutionary ideas into 
the world of absolute monarchies of that time. It is important to remember that the US 
Constitution is a role model but not an ideal. It has been valid since 1787, and its 
drawbacks have been corrected by numerous amendments, that makes it the most 
democratic and the most stable act of the contemporary world.
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 

ОСНОВНІ ШКОЛИ ІСЛАМСЬКОГО ПРАВА 

Маркіян Вашківський (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Стецик Н. В.) 

Іслам – наймолодша зі світових релігій. Її виникнення пов’язане з 
діяльністю Пророка Мухаммеда. Іслам швидко поширився по всьому світу 
завдяки купцям та мандрівним проповідникам. Ісламське право є складовою 
частиною ісламу. Через ісламізацію інших народів виникла потреба 
удосконалення та розробки нових правових норм. Тому виникають сунітські та 
шиїтські правові школи – мазхаби, які розвивали інститути нового суспільства 
та здійснили значний вплив на розвиток ісламського права.  

Вивченням ісламського права, мазхабів, займалися такі відомі науковці 
як Х. Бехруз, Г.М. Керимов, М.В. Лубська, Л.Р. Сюкияйнен, Ф.Т. Тахіров, Р. Давід, Х. 
Кашалі, Р. Шарль та інші. 

Основи ісламського права сягають 7-9 століть, епохи встановлення в 
Арабському халіфаті феодального суспільства як система норм для феодально-
релігійної знаті, що підтримувалися релігійними поглядами – ісламом. Поява 
джерел мусульманського права означало його становлення.  

Першою куфською богословсько-правовою школою був ханіфітський 
мазхаб. Його засновником був імам (голова мусульманської громади, духовний 
керівник, людина, яка керує молитвою в мечеті) Азам Абу Ханіф (699-767рр.). Він 
походив з Персії, проживав у Куфі, а помер у Багдаді. Азам Абу Ханіф розробив 
методологічні основи ісламського права, які до нього ніхто не застосовував у 
такому вигляді. Завдяки своїй діяльності він швидко став відомим у 
мусульманському світі. Він знав і зібрав близько 1 мільйона хадисів (розповіді 
про вчинки і висловлювання пророка Мухаммеда та його сподвижників), про 
його знання інших наук, працездатність, щедрість, богобоязливість, аскетизм 
написано багато книжок. Азам Абу Ханіфа вважають засновником письмового 
ісламського права. На відміну від інших шкіл, він використовував айати 
(найменша структурна од. Корану). Корану та Сунни як самостійного 
незалежного джерела, широко застосовував спосіб вирішення проблеми 
методом аналогії – кияса. Сьогодні близько 80% сунітів є послідовниками 
ханіфітського мазхабу. 

Інша релігійно-правова школа – малікітський мазхаб, його засновник – 
Малік ібн Анас аль-Асбахі (715-795рр.), народжений в Медині. Відповідно до 
вчення цього мазхабу, Коран і Сунна – основні джерела мусульманського права. 
Малік вважав, що кожен коранічний текст передбачає лише одне тлумачення, 
сприймав ці тексти буквально, будь-яке рішення виведене з Корану ставив вище 
за інші. Він зібрав і записав близько 100 тисяч хадисів. Малікіти для тлумачення 
правового матеріалу застосовували кіяс. Малік написав « Муватту» – визначний 
твір раннього етапу розвитку ісламського права. Аналіз « Муватти» дає змогу 
стверджувати, що основними джерелами ісламського права автор вважає Коран 
і Сунну, які складають об’єднане єдине джерело – насс, доповненням до якого 
виступає амаль (діяння) мединців як правовий комплекс колективного досвіду 
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мединської релігійної громади. Малік ібн Анас широко застосовував такі методи 
вирішення духовно-правових питань, як судження за аналогією (аль-кийас), 
шляхом прямого співставлення вирішуваного питання з насс, а у випадку 
неможливості співставлення ним був розроблений аль-істіслах – новий метод 
виведення правового рішення на основі вільного судження заради загальної 
суспільної користі, що не суперечить Корану й Сунні. Це забезпечувало 
можливість вибору між аль-кийас та аль-істіслах, хоча в сумнівних випадках 
надавалася перевага останньому. 

Третій мазхаб – шафіїтський, заснований імамом Аш-Шафією, який 
народився в Газзі, помер у Єгипті. Був учнем Маліка протягом 9 років. Основа 
мазхабу полягала у тому, що Коран і Сунна розглядаються як єдине джерело 
права. Аш-Шафії визнавав як додаткове джерело права індивідуальні думки 
поборників Пророка, але за умов відсутності в них розходжень. Написавши твір 
«аль-Рісала», він виявив недоліки в правових судженнях сучасних йому знавців 
права й підкреслив важливість посилань на Коран і Сунну. Складаючи науку 
фікху і використовуючи підхід «за аналогією», він заповнював прогалину, яку 
залишили в науці ханафіти й малікіти. Шафіїтський мазхаб виділяється 
численністю наукових поглядів. Порівняно з ханафітським мазхабом, мазхаб 
Шафії дозволяв ухилятись від складного логічного аналізу, прийнявши 
судження за прямою аналогією, та, порівняно з малікітським, не вимагав 
докладного знання правового комплексу мединської громади поряд із текстами 
Корану й Сунни. Він фактично обґрунтував чотири коріння-джерела (Коран, 
Сунну, іджму, кійас), попереджуючи розкол і зберігши єдність мусульманського 
права. 

Погляди Аш-Шафії суттєво вплинули на подальшу розробку питань фікха 
через його численних учнів та послідовників, серед яких і засновник четвертого 
сунітського мазхабу Ахмад ібн Ханбал Абу Абдалла (780–855 рр.). Проживав у 
Багдаді, був учнем Аш-Шафії, через це у них дуже багато спільного. Особливе 
значення в його творах приділено розробці «крайньої концепції» (бідда), згідно з 
якою всі нововведення у вірі й житті, що не мають обґрунтування в Корані й 
хадисах і не підтверджені іджмою перших трьох поколінь мусульманських 
авторитетів, мають піддаватися осуду. Ханбаліти чітко сформулювали й рішуче 
відстоювали статус Сунни Пророка, забороняли обговорювати текст хадисів, 
оголосивши ставлення до Сунни основним критерієм визначення «правовір’я» в 
ісламі. Сунна Пророка була проголошена єдиним коментарем до Корану. Ахмад 
ібн Ханбал був противником нових підходів до тлумачення Корану. Він вважав 
Сунну таким же гідним документом, як і Коран.  

Виникнення ісламських шкіл обґрунтовано необхідністю тлумачення 
основних положень Корану й Сунни, удосконалення ісламського права й 
розробки нових норм, які б адекватно відображали ситуації того часу. Чотири 
основні богословсько-правові школи 7–8 століть очолювали найбільш освічені 
імами того часу, вони об’єднали інтереси людей, зменшили кількість протиріч 
та соціально-правових проблем.  
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CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF TAXPAYERS’ RIGHTS 

Indra Burneikaite (Ph.D. student) 

Vilnius University Faculty of Law 
 
From the historic perspective, starting from the old times when taxes ceased to 

be comprehended as an aid to sovereign and became a straight-forward obligation, a list 
of taxpayers’ rights was initially quite short. Throughout the ages this list has evolved to 
a significantly longer and more detailed one by being continuously adjusted and 
interpreted on the case law basis. Nowadays, most of the states have included taxpayers’ 
rights in their national legal acts regulating tax administration, or in a separate legal 
document. What an extensive analysis of these documents shows is that despite 
economic, political and cultural differences between and among the states, the main 
rights of taxpayers are pretty much the same on a global scale.  

During the last decade, international organizations (such as the OECD and the 
European Commission), as well as international organizations representing tax 
consultants world-wide (such as the CFE Tax Advisers Europe, the Asia-Oceania Tax 
Consultants Association, the Society of Trust and Estate Practitioners) have prepared 
guidelines and module documents as a useful framework that could and should help the 
states to modify their national regulation in such a way that a unified list of taxpayers’ 
rights be secured during tax administration procedures would be established on the 
national level of each state of a particular region. 

During the last several years even more drastic suggestions were introduced in 
certain states. Moving towards greater protection of taxpayers’ legitimate expectations, 
some tax consultants and lawyers in certain jurisdictions proposed to consider certain 
taxpayers’ rights to be acknowledged and secured at tax legislation stage. Such an 
extended approach towards taxpayers’ rights is supposed to be one of the ‘game-
changing’ trends in the nearest future. 

The above-mentioned changes and trends leading to the unification and 
extension of taxpayers’ rights are considered to be an outcome of evolving law system 
and especially an achievement of lawyers whose expertise in the tax area has had an 
increasingly significant impact upon tax regulation and case law. For instance, in the 
countries, such as Lithuania’s studies and comprehensive analysis of present national 
tax law at university’s faculty of law began almost a decade after independence of 
Lithuania had been restored. Nowadays, Lithuania has lawyers qualified and experienced 
enough to present taxpayers’ legitimate expectations at the best level ever at the 
hearings of national administrative courts and the European Union Court of Justice (a 
number of cases won during the last decade supports this statement). 

In addition to the above, unification and extension of taxpayers’ rights follows a 
broader campaign which is carried out in order to seek for the anticipated shift in the 
attitudes and, respectively, inner motivation of the taxpayers. In other words, although 
taxes are still comprehended as an obligation, more and more states place their focus on 
the means that could make taxpayers pay taxes willingly. Considering this, unification 
and extension of taxpayers’ rights are considered as a means of the states that could help 
to accomplish higher respect and trust of the taxpayers and encourage them to fulfil their 
tax obligations willingly, without additional input of expensive institutional supervision, 
tax audits and penalties. Some countries have even implemented “a reliable taxpayer” 
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and “a non-reliable taxpayer” categories, both subject to differentiated level of trust, 
supervision and other options, tax authorities provide to each of them. 

To sum up, the states and international organizations work towards greater 
service quality, personalized approach to and protection of taxpayers. For those 
taxpayers, who are willing to co-operate with the state and fulfil their tax obligations 
following the substance of tax laws, this is all good news.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГУАМ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ С 
ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

Magdalena Maciąg-Świontek (аспирант) 

Ягеллонский университет в Кракове 
 
Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ является 

международной региональной организацией, в состав которой входят Грузия 
Украина, Азербайджан и Молдова (с 1999 по 2005 год в организацию входил также 
Узбекистан). Эти четыре государства в октябре 1997 года, в Страсбурге, заявили о 
намерении создать систему консультаций ГУАМ с целью противодействия 
российской гегемонии. Кульминационным моментом развития этого блока 
стало подписание 7 июля 2001 года Ялтинской хартии, которая была призвана 
превратить ГУАМ в полноценную международную организацию. 

Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – это страны, у которых много 
проблем. Первой из них является вопрос сепаратизма, ограничивающий 
внутренний суверенитет государств, в том числе возможность проведения 
полностью самостоятельной внешней политики. Вторая проблема – стремление 
получить энергетическую независимость и, следовательно, экономический 
суверенитет от российского государства, которое использует энергетические 
ресурсы в качестве стратегического оружия в борьбе за получение лучшей 
международной позиции. Другой вопрос – попытка построить демократическую 
альтернативу авторитарным попыткам Российской Федерации. 

Согласно заявлениям, сделанным группой ГУАМ, цель этой организации 
состояла в том, чтобы предпринять шаги по демократизации стран-членов и 
поддержать демократические преобразования на территории бывшего СССР. Это 
должно было способствовать международному диалогу и открыть путь к 
урегулированию многочисленных проблем. Важным вопросом являлось также 
обеспечние соблюдения прав человека, которые, по словам членов организации, 
регулярно нарушались на постсоветском пространстве. Для этого налажено 
сотрудничество с рядом неправительственных организаций, занимающихся 
поощрением прав человека в мире и их защитой. 

Следующей целью организации было активизировать экономическое 
сотрудничество стран группы ГУАМ. Действия по диверсификации поставок 
нефти и газа считались особенно важными. В этом случае сотрудничество 
осуществлялось как между государствами-членами, так и в более широком 
плане со странами ЕС, некоторые из которых выступали за глубокую 
диверсификацию источников энергопоставок. ГУАМ решил поддержать все 
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инициативы, направленные на достижение энергетической независимости от 
России. 

Очень важной задачей, которую Грузия, Украина, Узбекистан, 
Азербайджан и Молдова поставили перед собой, было обязательство 
сотрудничать в урегулировании национальных конфликтов, происходящих на 
территории бывшего СССР. В частности, это касается Грузии, Азербайджана и 
Молдовы, то есть стран с серьезными проблемами с сепаратизмом. 

Государства-члены также хотели укрепить сотрудничество в рамках 
безопасности путем обмена опытом, поддерживая все международные 
инициативы, которые могут привести к решению проблем, возникающих в их 
области в сфере общепризнанной безопасности. Очень важным аспектом было 
создание зоны свободной торговли по образцу этой обязательной в ЕС, включая 
государства-члены ГУАМ. В сфере внешней политики развитие сотрудничества 
с западными странами, в том числе, в частности, со странами ЕС и США, 
считалось приоритетoм. 

К важнейшим достижениям организации ГУАМ за последний период 
можно отнести: 

• положительные результаты функционирования зоны свободной 
торговли ГУАМ, 

•  выдвижение странами-членами ГУАМ проекта Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН „Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их 
последствия для международного мира, безопасности и развития”, 

• мирное урегулирование конфликтов, восстановление территориальной 
целостности стран-членов ГУАМ,  

• сотрудничество в рамках „группы друзей ГУАМ” и в рамках 
Виртуального центра по борьбе с организованной преступностью,  

• программу поддержки транспорта и торговли, формирование Второй 
Рамочной Программы сотрудничества ГУАМ – США, 

• взаимодействие государств-членов ГУАМ в рамках ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, ЕС, ЮНЕСКО.  

Стоит заметить, что организация охватывает страны частично 
разделенные территорией Российской Федерации, далеко не всегда имеющие 
прямые тесные связи в экономике и других сферах. Самая главная из проблем 
ГУАМ связана с тем, что практически всякая интеграционная активность на 
постсоветском пространстве встречает слишком много препятствий. У стран-
участниц ГУАМ заметить можно разные экономические интересы, что очень 
часто не способствует успешному развитию интеграционных процессов. 

Цели, принятыег ГУАМ, следует считать чрезвычайно амбициозными. 
Однако концепция, лежащая в основе ГУАМ, была последовательной только в 
сфере деклараций. В практическом плане это оказалось трудно осуществить по 
многим причинам, не только из-за нежелания российской стороны.  
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HARDSHIP CLAUSE IN THE INTERNATIONAL SALES CONTRACTS 

Vitaliy Kosovych (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
Hardship is a term that is used in the private international law to describe a 

change in economic, financial, legal, or technological factors which cause serious 
adverse economic consequences to a contracting party, thereby rendering more difficult 
the performance of its contractual obligations. A hardship clause usually defines 
hardship, and provides for renegotiation to adapt the contract to the new situation 
created by the hardship. 

A hardship clause may be considered to have the advantage that renegotiation 
under it might avert a disruptive failure of performance by the party affected by the 
changed circumstances. The clause may also facilitate renegotiation by providing a 
framework within which it may be conducted. 

In a first step, it must be examined through contract interpretation whether the 
obligor has explicitly or implicitly assumed the risk of the consequences of the changed 
circumstances. The obligor may also have assumed a somewhat greater risk that exceeds 
the ‘default’ risk and its limitation which is inherent in the hardship exemption, so that 
the standard threshold test of the hardship exemption may have to be raised accordingly. 
Conversely, the risk of the obligor may have been contractually limited or excluded. 
Hence the parties' contractual risk allocation will prevail over the threshold test of the 
hardship exemption. For practical purposes it can be said that the hardship exemption 
is not of a mandatory character, as the parties may provide for a particular risk 
assumption and change its conditions. 

A hardship clause has, however, several disadvantages which may outweigh the 
advantages described above. The possibility of renegotiation makes the contract to some 
degree unstable, the definition of hardship tends to be imprecise and vague, and the 
inclusion of the clause may induce the advancement of spurious claims that hardship 
exists to avoid the performance of obligations. Furthermore, the purchaser may in 
particular be disadvantaged because the contractor will potentially have more 
opportunities to invoke the clause than the purchaser.  

If, despite its disadvantages, the parties wish to include a hardship clause in the 
contract, it is advisable to draft it so as to reduce the uncertainty it might create as to the 
obligations of the parties. It may be acceptable for the clause to define hardship, and in 
addition, to include a list of events on one or more of which a party alone can rely to 
invoke the clause. A restrictive definition of hardship may be adopted, under which all 
required elements must be satisfied before hardship is deemed to occur. The parties may 
wish to consider the inclusion of other limitations to invoking a hardship clause, since 
those limitations may reduce the instability introduced into the contract by the clause. 

The parties may wish to decide whether, in the event of hardship occurring, they 
are to be obligated only to participate in renegotiations with a view to adapting the 
contract, or are to be obligated to adapt the contract after renegotiations. The parties may 
wish to provide procedures for facilitating renegotiation. The contract may also 
determine the point of time at which a failure to agree on adaptation after renegotiations 
may be deemed to occur. The parties may wish to facilitate the implementation of a 
hardship clause by providing guidelines to assist them in reaching a fair adaptation of 
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the contract. Since the circumstances which changed and created the hardship may 
change once more and approximate to their previous condition, thus alleviating the 
hardship, the contract may provide how the contract is to be re-adapted if circumstances 
return to their previous condition. 

The parties may wish to determine the status of their contractual obligations 
during renegotiations. Where the parties are obligated only to participate in 
renegotiations – they may provide that the performance of the obligations of the parties, 
alleged to be affected by the hardship, is to continue in accordance with the original 
terms of the contract during the renegotiations. Where the parties are obligated to adapt 
the contract after renegotiations – they may provide that the performance of the 
obligations is to continue both during renegotiations and, if the parties fail to agree on 
adaptation, during the ensuing dispute settlement proceedings. Alternatively, they may 
provide that the party invoking the hardship clause is entitled to interrupt the 
performance of the obligations.  

In case the parties have incorporated the hardship clause into the contract, but 
due to some circumstances missed to foresee the process of resolving such a situation, 
they can refer to UNIDROIT Principles (hereinafter PICC). Under Art. 6.2.3 PICC, in case of 
hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. Both the request 
for renegotiations by the disadvantaged party and the conduct of both parties during the 
renegotiation process are subject to the general principle of good faith and fair dealing 
and to the duty of co-operation. Thus, the disadvantaged party must honestly believe that 
the case of hardship actually exists and not request renegotiations as a purely tactical 
manoeuvre. Similarly, once the request has been made, both parties must conduct the 
renegotiations in a constructive manner, in particular by refraining from any form of 
obstruction and by providing all the necessary information. 

Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort 
to court. Such a situation may arise either because the non-disadvantaged party 
completely ignored the request for renegotiations or because the renegotiations, 
although conducted by both parties in good faith, did not have a positive outcome. How 
long a party must wait before resorting to court will depend on the complexity of the 
issues to be settled and the particular circumstances of the case. 

If the court finds hardship it may, if reasonable, terminate the contract at a date 
and on terms to be fixed; or adapt the contract with a view to restoring its equilibrium. 
The termination shall take place “at a date and on terms to be fixed” by the court. By 
adapting the contract with a view to restoring its equilibrium, the court will seek to make 
a fair distribution of the losses between the parties. However, if it does, the adaptation 
will not necessarily reflect in full the loss entailed by the change in circumstances, since 
the court will, for instance, have to consider the extent to which one of the parties has 
taken a risk and the extent to which the party entitled to receive a performance may still 
benefit from that performance. The circumstances may even be such that neither 
termination nor adaptation is appropriate and in consequence the only reasonable 
solution will be for the court either to direct the parties to resume negotiations with a 
view to reaching agreement on the adaptation of the contract, or to confirm the terms of 
the contract as they stand. 

Consequently, the primary purpose of the hardship provisions is to protect the 
balance of the contracts. By adapting to the changing circumstances, the contract 
balance, destroyed due to the changed circumstances that caused hardship, ultimately 
attempted to be restored. 
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CHOICE OF LAW IN THE EUROPEAN UNION CROSS-BORDER TRAFFIC 
COLLISIONS: RIGHT TO JUST AND FAVOURABLE COMPENSATION TO 

VICTIMS 

Olga Shevchenko (Ph.D. candidate) 

Vilniaus Universitetas (Vilnius University) 
 
Once the freedom of movement was approached among all member states of the 

European Union, the number of vehicles crossing the border every single day has 
increased significantly. The overall growth in a number of motorised users that are cross 
the borders of different member states on each day basis is inevitably connected with 
the growth of the cross-border traffic collisions. Whenever two and more participants 
that involved in the traffic accident are habitual residents of the different member states, 
there arises the legal issue with regard to the law applicable to a particular cross-border 
traffic collision. 

Despite the fact a number of legal instruments with regard to the motor third 
party liability regulation was established at the European Union level, the full uniformity 
is not approached yet. Victims are suffering from unclear regulation, uncertainties, legal 
gaps and obstacles towards compensation for the losses sustained as a consequence of 
a cross-border traffic collision.  

Seeking to ensure the high level of cross-border victims’ protection, as well as just 
and favourable compensation with regard to both pecuniary and non-pecuniary losses, 
particular legal solutions in terms of the law preference approach concerning the cross-
border traffic accidents, shall be introduced. 

Once there is no uniformity in the law applicable to torts at the European Union 
level, a legal approach may vary from case to case. Despite the number of established 
legal instruments, which govern the law applicable to torts, it is still unclear whether one 
or another legal approach will apply with regard to each particular cross-border accident. 
For this reason, Motor Insurance Directive (MID) was issued to provide with the minimum 
requirements of regulation of the motor third party liability (MTPL) at the European 
Union level. Despite the fact that Motor Insurance Directive reflects a necessary range of 
provisions that ensure a high level of victims' protection, particular divergences in legal 
approaches, as well as uncertainties are still exist with regard to the cross-border traffic 
accidents. 

For the decades the European Union member states have been developing 
economy in rather a divergent way. Countries have been growing culturally and 
financially. Some of the member states have succeeded in enriching their economy and 
gained a foothold at the European Union level, while the rest of countries are considered 
less economically developed. Bearing in mind rather a divergent level of coverage among 
the member states, at the end of the day it might become a core aspect which law is 
applicable to a particular cross-border accident (taking into account just and favourable 
compensation to a victim). Once a victim is seeking to receive the most favourable 
compensation, the law preference approach shall be considered as an inevitable part of 
the motor third party liability regulation.  

The aim of this Academic Conference paper is (1) to indicate the scope of victims’ 
just and favourable compensation, as well as (2) to analyse the law preference approach 
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in order to ensure the high level of victims’ protection in cross-border traffic collisions at 
the European Union level. 

The research object should be considered as (1) victims’ just and favourable 
compensation in cross-border traffic collisions and (2) legal solutions in terms of the law 
preference approach with regard to the cross-border traffic accidents.  

Preliminary conclusions and recommendations  
1. In case of two and more options of compensation with regard to either 

pecuniary or non-pecuniary losses as a consequence of a road traffic collision, the one of 
the highest amount and/or wider spectrum of the costs coverage shall be considered as 
victims’ just and favourable compensation (law preference aspect). 

2. The Rome II Regulation deals with the indirect provision of victims’ favourable 
compensation with regard to the cross-border traffic collisions. However, such a rule, in 
esse, shall be considered as a provision of a non-binding nature. In order to invoke the 
rule addressing victims’ just and favourable compensation, in general, court action is 
necessary. 

3. At the end of the day, there is a law preference clause with regard to both ex 
ante and ex post agreements that is unlikely to apply in terms of the cross-border road 
traffic collisions. 
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ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Олександр Бовш (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Гураль П. Ф.) 

Місцеве самоврядування є гарантованим державою правом та реальною 
здатністю територіальних громад вирішувати питання місцевого значення. Це 
не тільки право, що гарантується державою, а й реальна здатність та 
спроможність територіальних громад – жителів сіл, селищ, міст самостійно 
вирішувати питання місцевого значення. Крім того, – це здатність 
представницьких органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання 
та управління суттєвою часткою публічних справ. Під власну відповідальність. 
В інтересах місцевого населення, у межах законів та Конституції України. 

Починаючи з 2014 року, в Україні було сформовано нормативно-правовий 
базис, необхідний для функціонування механізму, який покликаний наділити 
територіальні громади реальною здатністю вирішувати питання місцевого 
значення, зокрема: підтримувати належний рівень надання послуг у сфері 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 
господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

Це дозволяє стверджувати, що державою забезпечено належні умови для 
гарантування місцевого самоврядування в Україні.  

Завдяки добровільному об’єднанню, вже об’єднані спроможні 
територіальні громади отримують можливість на належному рівні вирішувати 
питання місцевого значення.  

Цьогоріч Кабінетом Міністрів України анонсовано завершення першого 
етапу децентралізації та перехід до другого, який передбачає закріплення вже 
набутих успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального 
устрою на рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій 
контролю різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії. 

Однак, видається, що такий перехід є передчасним. Згідно з даними 
Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого 
самоврядування в Україні, що його здійснює Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, – 
станом на березень 2019 року створено лише 884 об’єднані територіальні громади 
(з них 78 – досі очікують рішення Центральної виборчої комісії про призначення 
перших виборів). У них проживає близько 9,1 млн осіб (25,7 % від загальної 
чисельності населення України). Загальна площа об’єднаних територіальних 
громад – 215 200 квадратних кілометрів. Це – 38,5% від загальної площі України. 
Починаючи з 2016 року, динаміка об’єднання територіальних громад 
сповільнюється. 

Незважаючи на наявність відточеного механізму добровільного 
об’єднання територіальних громад, – досі більшість громад в Україні не 
об’єдналися та не здатні реалізовувати гарантоване державною право на місцеве 
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самоврядування. Більшість жителів сіл, селищ, міст не можуть самостійно 
вирішувати питання місцевого значення. 

Крім того, Концепцією реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади, прийнятою у 2014 році, в Україні було визнано 
неспроможність забезпечення місцевого самоврядування в Україні без 
проведення комплексної реформи. На практиці, одним з перших етапів такої 
реформи стало добровільне об’єднання територіальних громад. 

З огляду на це, хоча державою і гарантовано право на місцеве 
самоврядування, реальною здатністю вирішувати питання місцевого значення 
більшість територіальних громади в Україні досі не наділено. Тому 
стверджувати, що добровільне об’єднання є способом забезпечення місцевого 
самоврядування в Україні – не можемо.  

Виникає запитання до «добровільності» об’єднання. Оскільки 
конституційного механізму, який би передбачав обов’язкове наділення 
територіальних громад реальною здатністю вирішувати питання місцевого 
значення не впроваджено – відсутні підстави стверджувати, що гарантія на 
місцеве самоврядування в Україні забезпечується на належному рівні. 

 
 

РОЛЬ ЗМІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
СУДУ УКРАЇНИ 

Богдан Бондаренко (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Бориславська О.М.) 

 
Забезпечення незалежності конституційного суду може здійснюватися 

як юридичними, так і неюридичними засобами. В цьому випадку 
неюридичними засобами є спектр засобів і способів забезпечення незалежності, 
які мають мінімальне регулювання в конституційному праві, рамково 
врегульовані в інших галузях права, проте за своєю суттю не є публічно-
правовими. Неюридичними засобами забезпечення незалежності 
конституційного суду можуть вважатися об’єктивне висвітлення діяльності 
конституційного суду з боку засобів масової інформації, підтримка 
конституційного суду громадськістю тощо. 

Діяльність засобів масової інформації (ЗМІ), об’єктивність та 
неупередженість висвітлення ними інформації, функціонування як аналітичних 
центрів, так і інших громадських організацій, є предметом дослідження абсолютно 
інших наукових розробок, проте діяльність ЗМІ є важливою в контексті 
забезпечення незалежності конституційного суду. Актуальність попередньої тези 
підтверджується характером висвітлення діяльності національного органу 
конституційної юрисдикції, зокрема, протягом останнього року. 

Ця актуальність обумовлена низкою причин: (1) загальною кризою довіри 
українців то інститутів публічної влади; (2) низькою довірою саме до органу 
національної конституційної юрисдикції, що обумовлено низькою обізнаністю 
громадян щодо ролі Конституційного Суду та окремою контраверсійною 
практикою самого КСУ, особливо в період 2010-2013 років (3) суперечливими 
процесами всередині Конституційного Суду, що після конституційної реформи 
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2016 року, кризи 2017 року, не сприяють ефективній роботі Конституційного Суду. 
Враховуючи, що характеристика конституційної демократії, яка на думку О. 
Бориславської полягає в умовах, коли ідеї конституціоналізму акцептовані на 
рівні правосвідомості та відображені у правовій культурі суспільства і його 
представників у державній владі, поки не притаманна Україні, стабільність 
конституційного ладу залежить від багатьох факторів, зокрема і діяльності ЗМІ. 

Іншими словами, концепція «рішення має говорити саме за себе», в 
умовах сьогодення, не працює. В таких умовах навіть «ідеальне» рішення може 
мати низький рівень легітимності. Рішення, ухвалені Конституційним Судом 
України в резонансних справах, з високою долею ймовірності будуть 
опубліковані ЗМІ, та можуть мати абсолютно різне трактування. Прикладом 
цього можуть бути дискусії навколо Рішення у справі за конституційним 
поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України. 

Таким чином, авторитет рішень Конституційного Суду, в умовах 
сьогодення, значною мірою формується за рахунок їх висвітлення ЗМІ, 
наслідком чого є рівень довіри суспільства, а, отже, і можливість забезпечення 
незалежності Конституційного Суду. 

Щодо засобів забезпечення незалежності Конституційного Суду в контексті 
висвітлення діяльності Конституційного Суду, можна виділити наступні: 

1.  Статті 2, 42, 43 Закону України Закону України «Про Конституційний Суд 
України» визначають принцип публічності (відкритості), як одну із засад 
діяльності Конституційного Суду. Постійне дотримання цього принципу в 
діяльності національного органу конституційної юрисдикції є необхідною 
передумовою для об’єктивного висвітлення його діяльності. 

2.  Коментування рішень Конституційного Суду відповідним підрозділом 
Секретаріату КСУ, Головою КСУ, суддею-доповідачем, іншими суддями. Важливо, 
щоб як судді, так і відповідні структурні підрозділи Секретаріату, усвідомлюючи 
важливість донесення до суспільства суті та значення ухвалених рішень, 
працювали в даному напрямку. Для зменшення спекуляцій навколо рішень 
Конституційного Суду, його позиція має бути сформована та опублікована на 
офіційному веб-сайті (за можливості, донесена до суспільства з використанням 
ширшого кола інструментів). 

3. Практика застосування Закону України «Про Конституційний Суд 
України», має встановити конкретні стандарти професійної етики судді 
Конституційного Суду, зокрема, щодо меж висловлювань Голови та суддів 
Конституційного Суду щодо різноманітних аспектів діяльності Конституційного 
Суду. Вироблення таких стандартів є необхідним, зважаючи на непоодинокі 
заяви суддів КСУ (Лист суддів Миколи Мельника, Сергія Саса, Ігоря Сліденка і 
Станіслава Шевчука від 28 квітня 2017 року; Лист суддів Миколи Мельника, Сергія 
Саса, Ігоря Сліденка від 13 березня 2019 року) та невелику практику діяльності 
постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду. 

Зважаючи на вищевикладене, наголошуємо що в умовах трансформації 
українського суспільства, кризи довіри до державних інституцій та, певною 
мірою, нового етапу діяльності Конституційного Суду, діяльність засобів масової 
інформації є критично важливою для забезпечення незалежності 
Конституційного Суду України.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

Іванна Кравчук (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Різник С. В.) 

 
2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)“  
(набув чинності 30 вересня 2016 року), яким внесла зміни до Основного 

Закону України в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю. 
Зміни до Конституції України запроваджують і нові вимоги до кандидатів на 
посаду судді Конституційного суду. 

Так, відповідно до статті 148 Конституції України, суддею 
Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє 
державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну 
освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять 
років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем 
компетентності. Крім того, суддя Конституційного Суду України не може 
належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній 
діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 
посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи 
творчої. 

Будучи покликаним утверджувати верховенство Конституції України на 
всій території держави, забезпечувати її правову охорону, гарантувати, в межах 
своєї компетенції, захист прав людини і громадянина, баланс у системі поділу 
влади, Конституційний Суд України, на жаль, не зумів виправдати суспільних 
очікувань. Більше того, деякі рішення єдиного органу конституційної 
юрисдикції, поряд з іншими негативними факторами, призвели до хоча й 
закономірних, але трагічних революційних подій 2013-2014 років. Частково 
тенденція продовжилася і в 2018-19 роках (чого варте лише Рішення 
Конституційного Суду України в справі про незаконне збагачення). 

Тому питання вимог до судді Конституційного Суду України залишається 
надзвичайно актуальним і важливим питанням, для чого необхідно уважно 
проаналізувати зарубіжний досвід, особливо тих держав-членів ЄС, що обрали 
континентальну модель конституційної юстиції, оцінити ефективність 
застосовуваних ними підходів до забезпечення якісного складу спеціалізованих 
органів конституційного контролю.  

Наприклад, судді Конституційного Суду Австрії повинні призначатися з 
числа суддів, державних службовців і професорів правових дисциплін 
університетів. Кандидати повинні мати закінчену освіту у сфері державно-
правових наук і не менше десяти років займати таке службове становище, для 
якого необхідна така освіта.  

При цьому, не можуть претендувати на посаду члени Федерального уряду 
чи урядів земель, члени Національної Ради, Федеральної Ради чи іншого 
представницького органу влади. Не можуть також претендувати на посаду особи, 
які є працівниками апарату чи іншим функціонерами будь-якої політичної 
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партії. Головою чи заступником Голови Суду не може бути призначено особу, яка 
упродовж останніх чотирьох років виконувала одну із згаданих вище функцій. 

З 12 суддів Конституційного Суду Бельгії шість повинні належати до 
голландської, а шість – до французької мовної групи. Один із суддів також 
повинен володіти на належному рівні німецькою мовою. До складу кожної з 
мовних груп входять троє суддів, що призначаються на основі наявності у них 
правового досвіду (професор права в університеті, судовий чиновник при 
Верховному Суді або Державній Раді, правовий секретар в Конституційному Суді 
тощо) та троє суддів, що повинні мати не менш ніж п’ять років досвіду роботи у 
якості члена парламенту.  

Суд складається з представників обох статей (не менш ніж 1/3 кожної), при 
цьому, кожна з них повинна бути представлена в обох вищезазначених 
категоріях фахівців. Кандидати на посаду судді повинні досягнути 
сорокарічного віку і можуть займати посаду до досягнення сімдесятирічного 
віку. Існують вимоги несумісності щодо зайнятості на інших посадах та в інших 
видах професійної діяльності. 

До складу Конституційного суду Болгарії можуть бути обрані або 
призначені громадяни Болгарії, що не мають іншого громадянства і 
відповідають вимогам, встановленим в Конституції Болгарії, а саме юристи з 
високими професійними і моральними якостями, що мають не менше 
п'ятнадцяти років професійного стажу. Вікових обмежень немає. 

Судді Конституційного Суду Іспанії призначаються з числа суддів і 
прокурорів, професорів права, публічних посадових осіб та юристів, кожен з яких 
має бути визнаним правником з досвідом діяльності у галузі права не менш як 
15 років. Членство в Конституційному суді несумісне з будь-яким 
представницьким мандатом, політичною чи адміністративною посадою, 
управлінською посадою в політичній партії, профспілці та зайнятістю в їх 
діяльності, посадою судді, прокурора та будь-якою професійною чи комерційною 
діяльністю. 

Не існує вікових обмежень і для кандидатів на посаду судді 
Конституційного Суду Італії, які, тим не менше, відбираються з числа суддів 
Верховного Суду, Державної Ради (органу, що забезпечує законність публічного 
управління) та Суду Аудиторів (органу, який здійснює контроль за державними 
фінансами та здійснює окремі судові функції), включаючи тих, котрі 
перебувають у відставці, професорів права та юристів зі стажем більше 20 років.  

Посада судді Конституційного суду Італії несумісна з членством в 
Парламенті або в обласній раді, з адвокатською, торговельною або промисловою 
діяльністю, виконанням управлінських або контрольних функцій в комерційних 
фірмах. У період перебування в Конституційному суді у суддів призупиняється 
виконання магістратських або викладацьких посад. Вони не можуть бути 
членами конкурсних журі, займати посади в університетах або балотуватися на 
парламентських чи адміністративних виборах, брати участь у діяльності 
громадських організацій та політичних партій. 

Суддею Конституційного суду Латвії може бути призначена особа, що є 
громадянином Латвії, володіє бездоганною репутацією, досягла 40- річного віку 
на день внесення пропозиції про затвердження судді Конституційного Суду в 
президію Саейми, отримала вищу професійну або академічну освіту в сфері 
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юридичних наук (за винятком професійної освіти першого рівня) і ступінь 
магістра (в тому числі юридичну освіту, яка прирівнюється до ступеня магістра) 
або докторську ступінь, а також має мінімум 10 років стажу роботи за юридичною 
спеціальністю або науково-педагогічної роботи за юридичною спеціальністю в 
науковій установі або установі вищої освіти після отримання в установі вищої 
освіти, вищої професійної або академічної освіти в сфері юридичних наук (за 
винятком професійної освіти першого рівня). 

Враховуючи зазначене, приходиш до висновку, що усвідомлення великого 
значення та особливої відповідальності за призначення кожного судді КСУ, його 
подальшого впливу на утвердження конституціоналізму та реального 
народовладдя в Україні, є ознакою зрілого державного діяча (посадовця), 
незалежно від того, до складу якого з суб’єктів формування Суду він належить. 
Тому, все вищевикладене безсумнівно вказує нам на те, що організувати 
належну роботу з постійного оновлення персонального складу єдиного органу 
конституційної юрисдикції в Україні не вдасться, поки не буде визнана та 
усунута справжня безпосередня причина аналізованої проблеми. На наше 
переконання, йдеться, передусім, про відсутність свідомої політичної волі до 
існування в Україні незалежного конституційного арбітра, заперечення самої 
ідеї конституційного контролю.  

Звичайно, ми сповнені розуміння, що поряд з іншими необхідними 
заходами, зміна вимог до кандидатів на посаду судді КСУ може стати лише 
додатковим, але ніяк не основним, поштовхом до підвищення ефективності його 
роботи. В той же час, слід розуміти, що будь-які структурні, але не сутнісні 
реформи, носять виключно другорядний характер та не можуть пов’язуватися з 
безумовною упевненістю в їх дієвості. Такі реформи без відповідних 
комплексних заходів, спрямованих на зміну світогляду провідних учасників 
вітчизняних політичних відносин щодо розуміння ідеї конституціоналізму, 
правової охорони Конституції, прав і свобод людини та громадянина, 
відновлення авторитету Конституційного суду та усунення інших першопричин 
проблем української конституційної юстиції, не матиме перспективи. 

 
 

ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Марта Лігус (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Бедрій Р. Б.) 

 
Громадянство дає людині можливість повною мірою долучитись до 

політичного, економічного, правового та культурного життя суспільства і 
держави, брати участь у діяльності політичних партій, виборах і референдумах, 
в управлінні державними справами. Обсяг прав і свобод, якими індивід може 
користуватись в окремій державі, а також обсяг обов’язків, покладених на нього 
цією державою, прямо залежить від наявності чи відсутності в особи статусу 
громадянина зазначеної країни. Усі конституційні права і свободи людини у 
повному обсязі надаються саме громадянам суверенної держави.  
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 Як відомо, суверенна держава — це держава, яка має чітко визначену 
територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має 
постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і 
здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.  

Для України залишається актуальним питання впливу інституту 
громадянства на державний суверенітет та його забезпечення, оскільки саме 
цей інститут є ключем до участі в управлінні державою. Тому важливо не 
допустити до цього процесу людей, які зловживатимуть правами, наданими їм 
державою.  

 Стаття 7 Закону України «Про основи національної безпеки» містить 
положення про те, що на сучасному етапі основними реальними та 
потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в 
суспільстві є посягання на державний суверенітет України та її територіальну 
цілісність, територіальні претензії з боку інших держав; спроби втручання у 
внутрішні справи України з боку інших держав; загроза посягань з боку окремих 
груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, 
науково-технічний і оборонний потенціал України, права і свободи громадян; 
спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних 
формувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність 
військових формувань і правоохоронних органів держави; прояви сепаратизму, 
намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України; 
можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у 
протистояння з іншими державами; загроза проявів сепаратизму в окремих 
регіонах України.  

Очевидно, що ці загрози можуть стати та вже стають реальністю через 
маніпуляцію з питанням громадянства. Російська Федерація, надаючи паспорт 
іноземцям, може пізніше використати це для збройної інтервенції, 
прикриваючись захистом життя та гідності своїх громадян, передбаченим 
Конституцією РФ. Ще однією загрозою для України є те, що паспорт іноземної 
держави в певних випадках дозволяє уникати кримінальної відповідальності, 
оскільки низка іноземних країн в своїх нормативно-правових актах містить 
положення про недопущення видання чи вислання своїх громадян іншим 
державам. 

Центральною проблемою в даній ситуації слід вважати неврегульоване 
законодавством питання щодо подвійного (множинного) громадянства. В 
Конституції України закріплений принцип єдиного громадянства, але жоден 
законодавчий акт не вказує на пряму заборону множинного громадянства, а 
також відсутня відповідальність за множинне громадянство. Як свідчить 
зарубіжний досвід, більшість країн дозволяють подвійне громадянство.  

Позиція невизнання подвійного громадянства була характерна для СРСР. 
На сьогодні держави пострадянського простору і Балтії по-різному ставляться до 
множинного громадянства. Зокрема, Російська Федерація, Туркменістан у 
своєму законодавстві визнають подвійне громадянство, тобто наявність у особи 
поряд з громадянством Російської Федерації чи Республіки Туркменістан 
громадянства іншої держави. Сейм Латвійської Республіки затвердив поправки 
до Закону «Про громадянство», який дозволяє громадянам Латвії мати подвійне 
громадянство. Ці поправки набрали чинності з 1 січня 2013 р. Так, наприклад, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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громадяни Латвії отримали змогу мати подвійне громадянство з цілою низкою 
держав, куди, однак, не увійшли Білорусія, Росія, Україна та інші країни.  

Множинне громадянство, в свою чергу, може використовуватись як 
інструмент впливу на політику регіону із компактним проживанням громади. 
Велика кількість громадян, у яких є паспорти іншої країни, можуть вимагати 
зміни курсу країни з певних питань з урахуванням інтересів саме цієї групи. 
Також поширення цього явище спостерігається серед осіб, дотичних до 
управління державою. Заборони щодо участі в управлінні державними справами 
осіб з множинним громадянством встановлені Конституцією України (статті 81, 
126, 149-1), законами України «Про державну службу» (статті 14, 84), «Про судоустрій 
та статус суддів» (статті 97, 121) тощо, однак мусимо констатувати відсутність 
дієвих правових механізмів контролю за дотриманням цих заборон. У 
законодавстві України також відсутня юридична відповідальність за порушення 
принципу єдиного громадянства.  

Подвійне громадянство, окрім того, що нівелює стійкість юридичного 
зв’язку, що існує між громадянином і державою, також сповільнює процес 
формування загальних цінностей, пріоритетів розвитку нації, єдності народу. 
Особа з подвійним громадянством не здатна мати реальний та політико-
правовий зв’язок одразу із двома державами, не може рівно брати участь у 
соціальному і політичному житті обох держав. Вона має надавати перевагу 
громадянству однієї з держав, ущемляючи права іншої. Звідси випливає 
неефективне ставлення до однієї з держав, що і породжує послаблення правового 
зв’язку громадянства.  

З іншого боку, ряд науковців зазначає, що наявність множинного 
громадянства могло б покращити зв’язок між українцями, які проживають 
закордоном та Україною, але на нашу думку, на це можна зважитись, лише 
забезпечивши високий рівень національної безпеки країни, яка дасть відсіч 
втручанню у внутрішні справи України з боку іноземних держав.  

Слід зазначити, що в українському політикумі немає єдності та 
політичної волі щодо розв’язання проблеми подвійного громадянства й 
пропонуються діаметрально протилежні підходи до її врегулювання – від 
обґрунтування доцільності запровадження в Україні множинного громадянства 
до категоричного заперечення можливості біпатризму. Відсутність чіткої та 
цілісної позиції України щодо інституту множинного громадянства зумовлює 
потребу більш ретельного вивчення досвіду зарубіжних країн у регулюванні 
цього питання з метою удосконалення його правової регламентації у 
вітчизняному законодавстві.  
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ПРЯМЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ СУДАМИ: 
АНАЛІЗ ПЕРШОГО ДОСВІДУ 

Ірина Павленко (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Бориславська О.М.) 

 
15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів». Цим законом запроваджено нову процедуру прямого 
застосування судами норм Конституції України у випадку, коли закон, який 
підлягає застосуванню, суперечить Конституції. Зазначена процедура була 
запроваджена у всі процесуальні кодекси, за винятком Кримінального 
процесуального кодексу України. 

Згідно нововведень, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший 
правовий акт суперечить Конституції України, він застосовує не такий закон чи 
інший правовий акт, а норми Конституції України як норми прямої дії. У такому 
випадку суд, після винесення рішення у справі, звертається до Верховного Суду 
для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України 
подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта (адже 
вирішення питань конституційності віднесено до юрисдикції Конституційного 
Суду України). 

Нова процедура відрізняється від попередньої, за якої, у разі конфлікту 
норм закону чи іншого правового акту з Конституцією, суди зупиняли 
провадження у розглядуваній справі і зверталися до Верховного Суду України 
про внесення конституційного подання. Передбачена чинними редакціями 
процесуальних кодексів процедура надає судам можливість здійснювати 
конституційного контролю при вирішенні справ. По-факту, нова процедура дає 
можливість судам прийняти рішення по справі з посиланням на норми 
Основного Закону, коли закон, який підлягає застосуванню прямо їм суперечить. 

Однак, наскільки дієвою та продуктивною є нова процедура на практиці?  
З метою визначення чи застосовуваними є положення процесуальних 

кодексів про пряму дію норм Конституції, було проведено аналіз судової 
практики у період з 15.12.2017 по 01.04.2019 року та практики Конституційного Суду 
України. 

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що станом на 
01.04.2019 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень з посиланням на 
норму процесуального кодексу містяться: 

▪ 173 рішення судів адміністративної юрисдикції (з них 55 рішень судів 
першої інстанції); 

▪ 17 рішень судів цивільної юрисдикції (15 рішень – судів першої інстанції); 
▪ 3 рішення судів господарської юрисдикції (2 рішення – судів першої 

інстанції). 
Водночас, значна частина цих рішень стосується поновлення розгляду 

справи після її зупинення, що є наслідком дії норм попередніх редакцій 
процесуальних кодексів. 
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З аналізу змісту рішень випливає цікава закономірність. Вона полягає в 
тому, що суди застосовують норму Конституції, коли вважають, що закон 
суперечить Конституції, однак при цьому не звертаються до Верховного Суду, як 
цього вимагає процесуальне законодавство. Поширеними є ситуації, коли суди 
здійснюють тільки номінальне посилання на норму, її “цитування” поряд із 
застосуванням норм законів та інших правових актів, що за змістом не є прямим 
застосуванням норм Конституції. 

Водночас, тільки в половині рішень суди дотримуються процесуальної 
процедури, зокрема звертаються до Верховного Суду для вирішення питання 
стосовно конституційного подання.  

В той же час, досягнення мети забезпечення прямої дії норм Конституції 
шляхом їх прямого застосування судами потребує також і у вирішенні питання 
про неконституційність законів, що виявляється у ході їх застосування судами. 

Так, у 2018 році Пленум Верховного Суду розглянув приблизно 50 звернень 
судів про вирішення питання стосовно направлення конституційного подання 
до Конституційного Суду. Зазначені звернення розглядалися на 4-х Пленумах 
Верховного Суду і щодо всіх прийнято однакове рішення – «відсутність 
обґрунтованих підстав для звернення до Конституційного Суду України з 
конституційним поданням». 

Відповідно у Конституційному Суді України не зареєстровано жодного 
конституційного подання Верховного Суду в частині реалізації нової процедури 
прямого застосування судами норм Конституції. 

Цікавим є те, що жодна із справ, в межах яких Верховний Суд відмовив у 
внесенні конституційного подання до КСУ, не переглядалася судами за 
нововиявленими обставинами. Хоча це є безумовною підставою для перегляду 
справи, згідно норм процесуальних кодексів. 

З огляду на проведений аналіз, постає запитання, чи запроваджена 
процедура прямого застосування судами норм Конституції та пов’язаний із нею 
конституційний контроль не носять суто формального характеру, адже на 
практиці вона не працює. 

В цьому контексті часто зустрічаються наступна позиція судів: «За 
загальним правилом, суд не визнає закон неконституційним та не підміняє 
собою парламент або Конституційний Суд України, так як у протилежному 
випадку ставиться під сумнів можливість Верховної Ради України приймати 
закони, а Президента України бути гарантом додержання Конституції України 
(Окрема думка від 12.02.2019 No 240/4937/18 Верховний Суд. Касаційний 
адміністративний суд». 

Ймовірною причиною недієвості цієї процедури, також може бути й 
безпідставність рішень судів з обґрунтуванням невідповідності норм 
законодавства, що підлягали застосуванню, Конституції України. Ця причина 
носить суб’єктивний характер, оскільки кожна норма законодавства в кожній 
справі може застосуватися по різному. 

Водночас, наявність можливості в судів застосовувати прямо Конституцію 
України з метою захисту прав людини є проявом реалізації верховенства права, а 
також принципів судочинства. З огляду на практику іноземних держав, наявна 
процедура має тенденцію бути дієвою та результативною, у випадку якісного, 
об’єктивного та якісного розгляду справ та винесення рішень по суті.  
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ПИТАННЯ СУДОВО–ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПРОГРАМНИХ 
ДОКУМЕНТАХ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ 2019 РОКУ 

Сергій Ревер (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Гураль П. Ф.) 

 
Революція гідності дала значний поштовх для проведення низки реформ 

в Україні як от реформи місцевого самоврядування, медичної реформи, реформи 
силових структур та прокуратури. Однак, ключову роль в процесі становлення 
України як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави повинна 
відіграти саме реформа національної системи правосуддя, основною метою якої 
є забезпечення проведення справедливого та неупередженого відправлення 
правосуддя в Україні, підвищення гарантій ефективного судового захисту для 
кожної людини, повернення довіри до судової гілки влади з боку громадськості. 
Повномасштабний старт судової реформи розпочався з прийняттям Верховною 
Радою України у 2016 році змін до Основного Закону держави в частині 
правосуддя. В подальшому було прийнято нові закони “Про судоустрій і статус 
суддів”, “Про Вищу раду правосуддя”, “Про Конституційний Суд України”, 
запрацював Верховний Суд, ліквідовано апеляційні суди та утворено апеляційні 
суди в округах. Разом з тим, попри значну суспільну підтримку, реформа 
правосуддя в Україні не була завершена у короткі строки та розтягнулася на 
роки. В силу цього, особливої актуальності набувають підсумки майбутніх 
виборів Президента України у 2019 році, оскільки саме на плечі нового глави 
держави лягатиме відповідальність за логічне завершення судової реформи. 

За результатами проведеного моніторингу програм найбільш 
рейтингових кандидатів у Президенти, найпоширенішими обіцянками 
політиків, що стосуються судової реформи є скасування суддівської 
недоторканності, посилення відповідальності суддів за корупційні злочини та 
декларування максимальної державної підтримки для новостворених 
антикорупційних органів, чільне місце серед яких посідатиме майбутній Вищий 
антикорупційний суд, як це передбачено у передвиборчих програмах Тимошенко 
Ю.В., Зеленського В.О., Кошулинського Р.В. та Гриценка А.С. Крім того, Тимошенко 
Ю.В. та Шевченко О.Л. обіцяють ратифікувати Римський статут, що є 
обов’язковою умовою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Слід зазначити, 
що ще у 2000 році Україна підписала Римський статут Міжнародного 
кримінального суду, проте за 19 років так його й не ратифікувала та не стала 
членом міжнародного трибуналу. Однак, не дивлячись на те, що Україна так і не 
долучилась до країн-учасниць Міжнародного кримінального суду, Верховна Рада 
України двічі приймала заяви, якими визнавала юрисдикцію Міжнародного 
кримінального суду, який розслідує злочини проти людяності, воєнні злочини, 
геноцид та агресію. Дані заяви стосувалися масового вбивства українських 
громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 
лютого 2014 року, а також анексії Криму та війни на Донбасі.  

Варто також акцентувати увагу на тому, що деякі передвиборчі обіцянки 
кандидатів у Президенти взагалі пропагують недемократичні практики: 
відкликання народом суддів, скасування суддівської недоторканості чи навіть 
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довічне позбавлення волі для суддів-хабарників без права амністії з 
конфіскацією всього їхнього майна. Крім того, у своїй передвиборчій програмі 
Ляшко О.В. зазначає, що для проведення справжньої судової реформи необхідно 
звільнити всіх прокурорів і суддів та обрати їх нових демократичним шляхом. 
Водночас, Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) 
ще у 2014 році у своєму висновку щодо Закону України “Про очищення влади” 
(Закон “Про люстрацію) наголосила, що одночасне звільнення всіх суддів не 
відповідає європейським стандартам та принципам верховенства права, 
оскільки таке звернення до повномасштабних люстраційних заходів означатиме 
сумніви щодо фактичного функціонування конституційної та правової системи 
України як демократичної держави, що керується принципом верховенства 
права. На противагу цьому, для демократичного оновлення суддівського 
корпусу були запропоновані інші засоби, а саме індивідуальне оцінювання та 
проведення прозорих конкурсів. 

Особливої уваги заслуговують пропозиції запровадження в Україні 
механізму обрання суддів безпосередньо народом. Найбільш детальною в цьому 
плані є передвиборча програма Кошулинського Р.В., який пропонує обирати 
місцевих суддів громадою на 5 років, суддів апеляційних судів – з'їздом суддів 
місцевих судів на 7 років, суддів Верховного суду – з'їздом суддів України на 10 
років. Слід зазначити, що ідея відновлення довіри до судової гілки влади шляхом 
безпосереднього залучення громадян до формування суддівського корпусу як це 
відбувається у ряді кантонів Швейцарії та деяких штатах США, не є новою та 
підлягає активним обговоренням у експертному середовищі. Очевидно, що така 
практика добору суддів має як свої позитивні сторони так і вагомі недоліки. 
Проте, з огляду на задекларований нашою державою курс на європейську 
інтеграцію, ідея про можливість безпосереднього обрання суддів народом 
України є малоймовірною, оскільки буде протирічити правовим надбанням 
держав романо-германської правової сім’ї. Недарма Консультативна рада 
європейських суддів у своєму висновку №1 (2001 р.) щодо стандартів 
незалежності та незмінюваності суддів підсумувала, що там, де судді 
обираються населенням, як це відбувається у Швейцарії на кантональному рівні, 
мета, без сумніву, полягає в тому, щоб надати судовій владі при здійсненні її 
функцій певну пряму демократичну основу. Водночас висловлюється 
застереження про недопустимість підпорядковування призначення або 
підвищення на посаді суддів вузьким партійним політичним міркуванням. У 
тих випадках коли існує який-небудь ризик того, що це відбудеться або може 
відбутися саме подібним чином, такий метод скоріше небезпечний, ніж 
ефективний.  

Наведені вище приклади передвиборчих обіцянок кандидатів на пост 
Президента України свідчать про те, що останні спекулюють на відсутності у 
національному законодавстві та міжнародних стандартах в цілому, критеріїв за 
якими можна було би визначити змістовність чи беззмістовність виборчої 
кампанії, а тому передвиборчі програми кандидати сприймають крізь призму 
передвиборчої агітації, не маючи при цьому жодного відношення до реального 
плану дій. 
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СТАТУС СУДДІ ТА ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

Марта Сподарик (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Чорненький В. І.) 

 
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки 

і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Це означає, що будь-яка 
людина, громадянин, особа без громадянства користується цим гарантованим 
Основним Законом правом. Проте, це право не належить до абсолютних, а це 
означає, що за певних чітко визначених умов його можна обмежити. 

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 
року № 1165 (1998) (далі – Резолюція № 1165) вказала, що публічні особи повинні 
усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, 
автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (пункт 6). Це 
було зазначено в контексті права на доступ до особистої інформації осіб, що 
займають посади в органах державної влади, суддів тощо. Однак, суть полягає у 
тому, що публічні особи, поруч з привілеями свого статусу здобувають також ряд 
обов’язкових обмежень. До таких осіб належать також і суддя Конституційного 
Суду України. 

Так, у статті другій Закону України «Про Конституційний Суд України» 
зазначено, що суддя Конституційного Суду України у своїй діяльності та поза її 
межами дотримується встановлених Конституційним Судом стандартів 
професійної етики судді Конституційного Суду. Відтак, на суддю КСУ, які на 
інших суддів поширюється дія Кодексу суддівської етики. Порушення 
останнього, щоправда, саме по собі не може призвести до притягнення до 
відповідальності, але його положення слугують орієнтиром етичної поведінки 
для кожного служителя Феміди.  

Висловлення думок і переконань суддями відрізняється від висловлення 
своїх думок і переконань іншими людьми. Суддя є посадовою особою держави і 
представляє ідеї верховенства права і справедливості. Крім того, суддям, як 
правило, приписуються особливі характеристики, такі як чесність, об'єктивність 
і мудрість. В результаті, позиції, висловлені суддями, з легкістю асоціюються у 
громадськості як такі, що походять від судових органів в цілому і найчастіше 
вважаються такими, що мають особливу вагу і сенс.   

Якщо звернутися до історії, то можна спостерігати декілька незвичних 
прикладів реалізації суддями свого права на свободу слова. Так, у Нідерландах, 
наприклад, це питання стало особливо актуальним після протестів суддів у 2015 
році проти заходів ефективності та подальшої географічної концентрації 
організації судів. Судді протестували проти цих нововведень безпрецедентним 
чином: вони брали участь у демонстраціях на вулицях у своїх мантіях, закликали 
до рішучих дій, розмовляли з пресою і писали критичні повідомлення у Твіттер 
(Twitter). 

В останні роки це питання піднялося і в Угорщині, але в цілковито іншій 
формі, коли голова Верховного суду виявив себе позбавленим урядовою 
коаліцією статусу голови після того, як він розкритикував законодавчі реформи, 
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що стосувались судової системи. Врешті-решт ця справа опинилась у 
Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). 

Більш звичним для конституційно-правової реальності способом 
висловлення своїх позицій суддею є окрема думка. Однак, як і будь який інший 
спосіб висловлення думок суддею, вони стикається з певними ризиками та 
обмеженнями.  

Звертаючись до практики ЄСПЛ, зокрема до рішень у справах, що 
стосувались питань порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Ця стаття надає усім без 
виключення людям право на свободу вираження поглядів у першому параграфі, 
однак встановлює обмеження у другому, зокрема вказуючи, що це право може 
підлягати формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, якщо це є 
необхідним, зокрема, але не виключно, для підтримання авторитету і 
безсторонності суду.  

Тобто, ключове питання яке виникає – це проведення чіткої межі 
суддівської свободи, зокрема, найбільш відомим захисником прав людини у 
Європі – Європейським судом з прав людини. Розуміння цих меж є важливим не 
лише для певного конкретного судді, так як воно стосується його особистих прав, 
але також і суспільства в цілому, тому що обмеження, накладені на це право 
можуть мати потенційно негативний вплив на ефективність судової влади, а 
відтак – на дотримання принципу верховенство права.  

Чи не найбільшу вагу в питаннях свободи слова суддів, має мотив. Так, у 
рішенні у справі Kudeshkina v. Russia ЄСПЛ дійшов до висновку, що сувору 
критику судової системи не слід вважати свавільною особистою атакою з боку 
судді, а радше справедливим коментарем щодо проблеми, яка має велике 
суспільне значення.  

У рішенні у справі Will v. Lichtenstein Європейським судом з прав людини 
було зазначено, що в питаннях, пов’язаних з втручанням у право на свободу 
слова завжди має місце «зважування», де на одній шальці терезів знаходиться 
втручання у право, а на іншій – законна ціль, якою органи державної влади його 
оправдовують. Окрім цього, є ряд факторів, які відіграють значну роль у цьому 
процесі «зважування», серед яких наслідки користування суддею своїм правом 
на свободу вираження поглядів, наслідки втручання у це право для суспільства 
і безпосередньо для судді, контекст публічної суперечки, в рамках якої було 
висловлено ту чи іншу позицію, мотиви судді, про які вже згадувалось вище, а 
також доречність таких висловлювань. Усі ці фактори мають оцінюватись судом 
ad hoc.  

Суддя часто може розглядатися суспільством не як особистість, а як 
представник судової влади чи конкретного суду, а також як уособлення певних 
ідей, принципів справедливості та верховенства права або як істина у останній 
інстанції. І це є тими ризиками, які суддя повинен враховувати, висловлюючи 
свою позицію публічно з будь-яких питань. Проте, без сумніву, знання, досвід та 
авторитет судді, особливо коли іде мова про суддю Конституційного Суду, 
дозволяє стверджувати, що його чи її міркування щодо суспільно важливих 
питань є занадто цінними аби не бути донесеними до наукової спільноти і 
суспільства загалом. Тому, що те, що сьогодні є окремою думкою, завтра може 
стати позицією більшості.  
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ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ 1996 Р. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Чорненький В. І.) 

 
Відсутність практики Конституційного Суду України щодо інтерпретації 

одного з основоположних прав – права на повагу до гідності передбачає різне 
трактування цього поняття в національному законодавстві та піднімає питання 
неоднозначного його захисту. Саме ця підстава зумовлює актуальність даного 
дослідження. 

Встановлення у 1996 році в Україні норм, визнаних міжнародною 
громадою, стало вагомим кроком у закріплення основоположних прав і свобод 
людини на конституційному рівні. Важливими серед числа таких прав людини 
є повага до гідності особи. 

Засади та стандарти охорони досліджуваного права проголошені в 
міжнародних документах, серед яких основним є Загальна декларація прав 
людини, ратифікована Україною в 1997 році. У статтях 3 та 5 цього документа 
закріплено, що кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 
недоторканність; ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, 
нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. 

Більш детально право на повагу до гідності розтлумачуються у 
відповідних статтях Конвенції 1950 року та Міжнародного пакту про 
громадянські й політичні права. Останній говорить про природну гідність всіх 
членів людського суспільства та вважає людську гідність джерелом прав 
людини. У Конвенції 1950 року передбачено, що нікого не може бути піддано 
катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню. 

У іноземній конституційній практиці існує багато вагомих та обширних 
тлумачень права на повагу до гідності. Зокрема основним лейтмотивом позицій 
Федерального Конституційного Суду Німеччини є думка про те, що кожній 
людині належить право на повагу, яке забороняє перетворювати її на об’єкт або 
виявляти до неї таке поводження, що ставить під сумнів її суб’єктність.  

У Конституції України 1996 року поняття гідності закріплено в декількох 
нормах. Так, стаття 3 проголошує: «Людина, її життя, здоров‘я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю». Статтею 68 КУ передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей. Тут повага до гідності особи постає як 
основоположне право людини поруч із правом на життя та здоров’я. 

Ґрунтуючись на цих положеннях, можемо зробити висновок, що людське 
існування та людська гідність нерозривно пов’язані між собою. Для нормального 
життя необхідна гідність людини, таким чином людське життя та людська 
гідність не можуть бути відокремлені одне від одного. 

Більш детально основоположне право закріплено у статті 28 Основного 
Закону України. «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
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нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, 
науковим чи іншим дослідам». Фактично інших підходів до розуміння цього 
явища, окрім як через заборону поганого поводження з людиною, Конституція 
України не містить. Разом з тим людська гідність є більш широким за своїм 
правовим змістом, вона є вихідним положенням для норм, що гарантують 
природні права людини. Тому важливим є не лише закріплення явища в 
Конституції України як системі суспільних цінностей, а й тлумачення 
забезпечення правильного правосприйняття. 

Щодо практики Конституційного Суду України, то дотичне тлумачення 
поняття гідності наявне у рішенні КСУ від 29 грудня 1999 року (справа про 
смертну кару), де зазначено: «Невід’ємне право кожної людини на життя 
нерозривно пов’язане з її правом на людську гідність». 

Однак впродовж своєї діяльності Суд не виробив жодної ґрунтовної 
правової позиції щодо людської гідності, у зв’язку зі статтею 3 Конституції 
України чи іншими її статтями. Висловлення правових позицій у рішеннях 
конституційних судів підштовхує їх до формування власної усталеної практики, 
у якій виняткову увагу приділено гарантіям прав людини, завдяки чому 
здійснюється конституційно-судовий контроль за їх дотриманням в Україні. 
Відсутність ж у практиці КСУ системного підходу до розуміння людської 
гідності, зумовлює неоднозначність використання даного поняття. 

Закріплення основоположного права наявне й у спеціальному 
законодавстві. Право на повагу до гідності як особисте немайнове право фізичної 
особи, передбачене статтею 297 Цивільного кодексу України, кожен має право на 
повагу до його гідності та честі, які є недоторканними. 

Окрім цього через відсутність чітких критеріїв права на повагу до гідності 
неможливий і комплексний захист такого права. Оскільки досліджуване право, 
належить до категорії невідчужуваних природних прав людини, його порушення 
повинно розцінюватися як посягання на основу суспільства. 

У чинному Кримінальному кодексі України наявний розділ, основним 
безпосереднім об’єктом якого є воля, честь і гідність особи. Проте поняття 
гідності у даному випадку застосовується лише як загальне оціночне поняття, а 
норми, які б передбачали відповідальність за посягання на безпосередню 
гідність осіб – відсутні. Таке право, звернутися до суду з позовом про захист її 
гідності та честі, передбачено лише у цивільних справах. Ніхто не ставить під 
сумнів необхідність правового захисту гідності людини, але цей захист має бути 
належним. Найвища соціальна цінність, якою є гідність людини, заслуговує і на 
відповідний кримінально-правовий захист. 

Закріплення права на повагу до гідності людини як на міжнародному, так 
і на національному рівні є надзвичайно важливою гарантією людського 
існування. Проте українське законодавство, зокрема практика Конституційного 
Суду України, потребує ширшого та ґрунтовнішого підходу до досліджуваного 
питання. Таке рішення стало б підставою для правильного та вичерпного 
здійснення природного права та безпосередньо вплинуло б на розвиток 
доктрини прав людини в Україні. 
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Representation is a set of procedural actions taken by a representative on behalf 

of and in the interests of a represented person, taken so as to protect the rights and 
legitimate interests of this person. 

The establishment of the advocacy monopoly, under the Law of Ukraine "On 
Amendments to the Constitution of Ukraine (with respect to Justice)" of 2 June,2016 No. 
1401-VIII, raised a number of practical questions. The legal community is first and 
foremost interested in the following: which court cases will the novelties affect, when 
will they take effect and how will the lawyers-representatives confirm their authority. 

The answer to these questions should be found in the Transitional Provisions of 
the Constitution of Ukraine, to which changes and amendments were introduced. In 
particular, the legislator, realizing the whole radicality of the innovation, decided to 
launch the monopolization gradually, establishing, in accordance with paragraph 11 of 
Ar. 161 of Section XV of the Constitution of Ukraine, the following delay: 

• in the Supreme Court – by January 1, 2017; 
• in the appellate courts – by January 1, 2018; 
• in the first-instance courts – by January 1, 2019. 
Although, an exception was made to the state bodies and bodies of local self-

government: representation of the bodies of state power and bodies of local self-
government in courts exclusively by public prosecutors or counsels shall be exercised 
from January 1, 2020. 

In addition, the Transitional Provisions of the Constitution of Ukraine contain 
admonition that "Representation in court in the proceedings initiated before the entry 
into force of the Law of Ukraine" On Amendments to the Constitution of Ukraine (with 
respect to Justice) "shall be carried out in accordance with the rules that were effective 
prior to its entry into force, – until the final court judgments, which are not subject to 
appeal, shall be made in relevant cases. 

Therefore, the question concerning the correct understanding of the legal content 
of such concepts as "the commencement of the proceedings" and "the adoption of a non-
appealable final court judgment" arises. 

The "beginning of the proceedings" should be understood as a court ruling on the 
commencement of the proceedings (depending on the type of proceedings). This court 
acts as a court of first instance. Consequently, all new cases, launched from 30.09.2016, 
must be bried with advocacy representation under the new rules. effective of January 1, 
2017. 

In most cases, the final court judgment is considered the one made by the 
Supreme Court of Ukraine. 

However, the question arises whether the herein mentioned before court 
judgments are understood in the procedural sense as such, that are «not subject to 
appeal»?  

On the one hand, the decision of the Supreme Court of Ukraine is the final point 
in consideration of the case taking into account the use of all domestic remedies. On the 
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other hand, all procedural codes foresee "appeal" (review) of such decisions in case “an 
international judicial body, the jurisdiction of which is recognized by Ukraine, 
establishes a violation of the international commitments when considering the present 
case in court (this refers to the European Court of Human Rights). 

In addition, it should be noted that the rule of the advocacy monopoly is not 
absolute. The Constitution of Ukraine provides for exceptions to this rule. 

Under Ar.131-2 of the Constitution of Ukraine: "The counsel exclusively carries out 
the representation of another person in court, as well as protection from criminal 
prosecution" 

The law may specify the exceptions to representation in court: 
• in labor disputes 
• in disputes over social rights protection, 
• on elections and referenda 
• in small claims disputes 
• as well as disputes in relation to the representation of minors and recognized 

as incapacitated by court or whose capacity is limited 
The Article 26 of the Law of Ukraine «On the Advocacy» establishes the following: 

«Advocacy is carried out on the basis of the contract on aid provisions». 
Simultaneously, the same article stipulates that «The documents confirming the 

authority of a lawyer to provide legal aid are the following: 
• contract on aid provisions  
• power of counsel  
• warrant  
• assignment from the body (agency) authorized by law to provide free legal aid» 
In addition, reference is made to the relevant procedural codes to clarify this 

issue:  
The procedural codes regulate the issue of documentary confirmation of powers 

by the counsel and they state that «The powers of a lawyer as a representative may also 
be confirmed by a warrant, an assignment from an body (agency) authorized by law to 
provide free legal aid, or by contract. The warrant shall necessarily be accompanied by 
an excerpt from the contract stating the authority of the counsel or limitation of his/her 
rights of the counsel for the defendant to perform certain actions. The extract shall be 
attested by the parties’ signatures». 

Thus, representatives, being in the status of a counsel in the relevant process, 
regardless of whether this status is mandatory, may act on the basis of a power of counsel 
(letter of delegation). 

At the same time, under A. 26 of the Law of Ukraine «On the Advocacy» a copy or 
excerpt from the contract should be filed together with the power of counsel. The status 
of an counsel must be confirmed additionally with the certificate of the right to practice 
law. The same applies to lawyers who joined the proceedings initiated before September 
30, 2016 as «ordinary representatives». 

In this sense, it should be added that Draft No. 6232 provides only two documents 
confirming the authority of a representative, namely: a warrant or power of counsel. 
Therefore, in case of its adoption, the submission to the court of a standard contract on 
aid provisions will be not binding. 
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Розмежовуючи договір дарування та договір про пожертву, слід 
зосередити свою увагу на особливостях їх змісту, порядку укладення, правах та 
обов’язках, якими наділені сторони. 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 
зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) 
безоплатно майно (дарунок) у власність. Відповідно сторонами договору 
являються дарувальник та обдаровуваний. Отож, договір дарування може бути, 
як реальним, так і консенсуальним. Таким чином, момент укладення договору і 
момент передання речі за погодженням зі сторонами договору можуть 
співпадати або бути віддаленими у часі. Саме тому, при укладенні договору 
дарування можливе встановлення обов’язку дарувальника передати дарунок у 
майбутньому через певний строк або у разі настання відкладальної обставини. 
Даний договір спрямований на припинення права власності у дарувальника й 
виникнення права власності в обдаровуваної особи з тією лише різницею, що 
договір дарування завжди є безоплатним, тому дарувальник не має права 
вимагати від обдарованої особи зустрічних дій. Як наслідок, чинне 
законодавство України чітко обумовлює, що договір, який встановлює обов’язок 
обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або 
немайнового характеру, не є договором дарування. 

Основною кваліфікуючою ознакою, за якою договір дарування 
відрізняється від інших договорів про передання майна у власність, це його 
безоплатність. Безоплатність дарування означає відсутність зустрічної 
еквівалентної вимоги. Подарувати будь-яке майно (рухоме, в тому числі гроші й 
цінні папери, та нерухоме), а також майнові права іншим особам є виключним 
правом власника цього майна. Договори дарування майна, що знаходиться у 
спільній власності, укладаються за згодою всіх співвласників. Однак, на договір 
дарування не поширюється переважне право купівлі частки у праві спільної 
часткової власності, що відчужується іншим співвласником. Предметом 
договору дарування може бути будь-яке майно (як індивідуально визначені речі, 
так і речі, визначені родовими ознаками), не вилучене з товарообороту і яке може 
бути у власності особи, якій воно дарується. Дарунком можуть бути рухомi речi, 
в тому числi гроші та цiннi папери, а також нерухомі речi, а також майновi права, 
якими уже володiє дарувальник, а також тi, якi можуть виникнути у нього у 
зв’язку iз здiйсненням права iнтелектуальної власностi, та iншi права. 

Цивільне законодавство України покладає на дарувальника обов’язок 
повідомити обдаровуваного про відомі дарувальникові недоліки речі, що є 
дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, 
здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб. При цьому, дарувальник не 
зобов’язаний виправляти недоліки дарунка чи зазнавати витрат, пов’язаних з їх 
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виправленням, або обмінювати дарунок на якісну річ, проте у разі порушення 
цих вимог дарувальник зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та 
шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в 
результаті володіння чи користування дарунком. 

Оскільки договір дарування укладається в інтересах однієї сторони – 
обдаровуваного, останній не має права пред’являти претензії до дарувальника 
на тій підставі, що річ, яку подарували, виявилася з недоліками. Якщо 
дарувальнику не було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої 
речі, але користування подарунком призвело до виникнення шкоди завданої 
життю, здоров’ю або майну обдаровуваного або інших осіб, то у даному випадку 
дарувальник не несе відповідальності за настання таких умов. 

Якщо дарувальник або обдаровуваний помре до настання строку або 
відкладальної обставини, такий договір припиняється, не породжуючи права та 
обов’язки в іншої сторони за таким договором. 

Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та 
цінних паперів, особам, встановленим ч. 1 ст. 720 Цивільного кодексу України, 
для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети. Сторонами договору 
про пожертву є пожертвувач та обдаровуваний. Договір пожертви, порівняно з 
договором дарування є тільки реальним. Мета пожертви може бути, як 
індивідуальною, спрямованою на задоволення особистих інтересів (наприклад, 
пожертва грошей на навчання, лікування конкретної особи), так і 
загальнокорисною, тобто певну дію потрібно вчинити в суспільних інтересах 
(пожертва грошей, речей для дитячого будинку, для постраждалих внаслідок 
землетрусу ). На відміну від договору дарування, предметом договору про 
пожертву не можуть бути майнові права. Предметом цього договору є тільки 
нерухомі та рухомі речі, зокрема гроші та цінні папери. У зв'язку з цим, необхідно 
внести зміни до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». Якщо використання пожертви за призначенням виявилося 
неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою 
пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи – за рішенням 
суду (ч. 2 ст. 730 ЦК України).  

Сутність договору про пожертву надає пожертвувачу додаткове право 
здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, 
встановленої договором. Додатковою підставою для висунення пожертвувачем 
або його правонаступниками вимоги про розірвання договору є використання 
пожертви не за призначенням. 

Отже, розмежування договору про пожертву та договору дарування 
здійснюється за допомогою набору вищезазначених специфічних ознак, які 
характеризують особливості даних видів договорів. Однак, до договору про 
пожертву застосовуються загальні положення про договір дарування, якщо інше 
не встановлено законом, оскільки пожертва є різновидом дарування. 
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СТОРОНИ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

Мар’яна Гарник (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Верес І. Я.) 

 
Актуальність розгляду договору фінансового лізингу як підстави 

виникнення відносин фінансового лізингу обумовлена трансформаційними 
процесами та необхідністю удосконалення інноваційної складової виробництва 
в умовах обмеженості фінансових та інвестиційних ресурсів. Лізинг у світі є 
одним із найпоширеніших методів фінансування технічного переоснащення. У 
розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в 
основні засоби. У теперішній час роль лізингових послуг в Україні також 
об’єктивно зростає. Однак існує ряд факторів, які стримують розвиток 
лізингових відносин. З одного боку це спричинено макроекономічними 
факторами, а з іншого – недосконалістю нормативного та законодавчого 
регулювання. Так одним із проблемних питань, які постали на сьогодні, є вимоги 
до сторін даного договору. 

Відповідно до ч. 2 ст. 202 ЦК України правочини можуть бути 
односторонніми та дво- чи багатосторонніми. В ст. 4 Закону України «Про 
фінансовий лізинг» законодавець визначає суб’єктів фінансового лізингу, до 
яких відносить лізингодавця, лізингоодержувача, продавця (постачальника) та 
інших фізичних і юридичних осіб, які є сторонами цього договору. Як наслідок, в 
науковій літературі були висловлені різні позиції: одні вважають, що договір 
фінансового лізингу є двостороннім, інші ж підтримують протилежну позицію і 
вважають його багатостороннім правочином. На мій погляд договір фінансового 
лізингу є двостороннім правочином. Адже, як влучно висловився І.Є. 
Якубівський про момент виникнення зобов'язань сторін: обов'язок лізингодавця 
придбати у власність майно у відповідного продавця виникає саме після 
укладення між ним і лізингоодержувачем договору лізингу. Тобто, для 
укладення договору фінансового лізингу необхідне волевиявлення двох сторін: 
лізингодавця та лізингоодержувача.  

Лізингоодержувач, відповідно до ст. 4 Закону України «Про фінансовий 
лізинг», – це фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та 
користування предметом лізингу від лізингодавця. Фізична особа, визначення 
якої закріплено в ст. 24 ЦК України, – це людина як учасник цивільних відносин. 
Відповідно до ст. 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і 
зареєстрована у встановленому законом порядку. Спеціальних вимог до 
лізингоодержувача чинним законом не встановлено.  

Слід брати до уваги, як зауважує К. Л. Нетудихата, що при укладенні 
договору фінансового лізингу особлива увага приділяється оцінці економічної 
діяльності лізингоодержувача з точки зору платоспроможності. Оскільки 
відносини фінансового лізингу в класичному варіанті є довгостроковими, то 
лізингодаця цікавить не тільки теперішній чи минулий фінансовий стан 
лізингоодержувача, але і його здатність виконувати всі платіжні зобов’язання на 
майбутній період, що відповідає строку договору.  
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Лізингодавець, як передбачено в ст. 4 Закону України «Про фінансовий 
лізинг», – це юридична особа, яка передає право володіння та користування 
предметом лізингу лізингоодержувачу. Поняття юридичної особи було описане 
вище. 

Оскільки фінансовий лізинг вважається фінансовою послугою, то до 
лізингодавця передбачені додаткові вимоги. У ч. 1 та 2 ст. 7 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
передбачено, що юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, 
зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків 
фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної 
реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ. У разі 
якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує 
ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише 
після отримання відповідних ліцензій. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) підлягає ліцензуванню. 
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», видання таких ліцензій входить до 
компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. 

Обов’язковість цих умов підтримує Верховний Суд у своїй постанові від 07 
червня 2018 року у справі № 598/754/16-ц, де передбачено, що, враховуючи 
положення вимог чинного законодавства України, послуги з фінансового лізингу 
юридична особа має право здійснювати лише за умови набуття статусу 
фінансової установи, та отримання відповідних ліцензій. 

Отже, на основі цього пропоную викласти абзац другий ст. 4 Закону 
України «Про фінансовий лізинг» в такій редакції: лізингодавець – юридична 
особа (що набула статусу фінансової установи та отримала відповідну ліцензію), 
яка передає право володіння та користування предметом лізингу 
лізингоодержувачу. 

 
 

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМА ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У 
СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Олег Голєв (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Верес І. Я.) 

 
Розвиток сучасних технологій впливає на динаміки суспільних відносин, 

що зумовлює трансформацію традиційних форм цивільного обороту. Зокрема, 
мова йде про найбільш поширений спосіб товарно-грошового обміну – договір 
роздрібної купівлі-продажу.  

Якщо ще кілька десятків років тому основна частка цих договір 
укладались в усній (рідше письмовій формі), то сучасні інформаційно-
телекомунікаційні системи дозволи збільшити кількість електронних 
правочинів. Поширення електронної комерції на сучасному ринку є феноменом 
ХХІ століття, який можна розглядати під кутом різних парадигм. Проте для 
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правової науки першочерговим завданням залишається розробка механізмів 
забезпечення і гарантування прав учасників цих відносин через створення 
належного правового регулювання. У свою чергу це обумовлює актуальність 
дослідження правової природи та особливостей форми договору роздрібної 
купівлі-продажу у сфері електронної комерції. 

Відповідно до законодавчої дефініції, за «класичним» договором 
роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку 
діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що 
звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, 
не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується 
прийняти товар і оплатити його. 

Серед науковців ще до прийняття закону України «Про електронну 
комерцію» були зроблені спроби визначити ознаки договору з використанням 
електронних комунікацій. Так, Ю.О. Патинка у своєму переліку юридичних 
особливостей наголошувала на складності ідентифікації учасників відносин, 
залежності відносин між учасниками мережі від інформаційного провайдера, 
електронному характері документообігу в мережі, що обумовлює необхідність 
застосування спеціального програмного і апаратного забезпечення тощо. 
Відмітимо, що спробу відобразити згадані особливості було зроблено у новому 
законі України «Про електронну комерцію». 

Вважаємо, що роздрібна купівля-продаж за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем це спосіб, який використовується для укладення 
електронної форми такого договору. Тому не можемо не погодитись із думкою 
Є.О. Ружицької, яка зазначає, що дистанційна торгівля – це спосіб укладення 
договору роздрібної купівлі-продажу, а не окремий договір роздрібної купівлі-
продажу. З огляду на це, пропонуємо розглядати електронну комерцію як певну 
платформу в межах якої електронна форма договору купівлі-продажу здатна 
набути поширення і повноцінно функціонувати. 

Таким чином, пропонуємо власне визначення договору роздрібної 
купівлі-продажу у сфері електронної комерції як укладеного за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем двостороннього, консенсуального, 
відплатного договору, за умовами якого дві сторони беруть на себе взаємні права 
та обов’язки із передачі, прийняття і оплати визначеного договором та законом 
товару, безпосередньо не контактуючи між собою (тобто дистанційно). Така 
дефініції не позбавлена недоліків, оскільки не відображає усіх ознак, 
притаманних «класичному» договору роздрібної купівлі-продажу. Проте вони 
презюмуються, з огляду на видовий характер досліджуваного договору. У 
запропонованому визначені здійснено спробу відобразити його специфічні 
властивості, які дозволяють говорити його особливий статус у системі 
договірного права України. 

У законі України «Про електронну комерцію» електронний договір 
визначений як домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в 
електронній формі. Порівнявши запропоноване визначення із дефініцією, 
відображеною у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України), можна дійти 
висновку, що істотною відмінністю електронного договору є його форма. Саме 



ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 

77 

вона слугує теоретичним підґрунтям для виокремлення його з поміж подібних 
договорів. 

Визначаючи електронну форму представлення інформації, законодавець 
розглядає її як створення, запис, передачу або збереження інформації у цифровій 
чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, 
електромагнітних, оптичних або інших засобів, здатних до відтворення, передачі 
чи зберігання інформації. Електронною формою представлення інформації 
вважається документування інформації, що дає змогу її відтворювати у 
візуальній формі, придатній для сприйняття людиною. 

Після внесення законом №675-VIII від 03.09.2015 змін у ЦК України, в 
законодавстві закріпився підхід, за яким договір укладений за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем, вважається укладений у письмовій 
формі (ч. 2 ст. 639 ЦК України). У нових редакція статей 205, 207 законодавець 
також підтвердив ототожнення таких форм правочинів. Крім того, в частині 12 
статті 11 закону України «Про електронну комерцію» визначено, що електронний 
договір вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до 
договору, укладеного у письмовій формі.  

Напевно саме ці положення дозволили Хижняку О.С. дійти висновку, що 
електронний договір не прирівнюється до договорів, укладених у письмовій 
формі, а є таким. Тобто він вважається укладеним саме у письмовій формі. Однак 
такий підхід складно визнати таким, що у повній мірі відповідає дійсності. Так, 
із аналізу статті 11 закону України «Про електронну комерцію» вбачається, що 
паперовий варіант електронного договору є лише копією електронних 
документів. З огляду на реальну відмінність між письмовими та електронними 
договорами, вважаємо за доцільне розглядати таку законодавчу конструкцію як 
різновид юридичних презумпцій. 

Особливість електронної форми роздрібної купівлі-продажу зумовлює 
практичні труднощі або й навіть неможливість здійснювати нотаріальне 
посвідчення при юридичному оформленні роздрібної купівлі-продажу. 
Передбачивши таку ситуацію, автори закону «Про електронну комерцію» 
виключили із сфери його правочини, які підлягає нотаріальному посвідченню 
відповідно до законодавства. Можна помітити, що це та інші встановлені 
законом виключення подібні до тих, що містяться у статті 9 (режим укладання 
контрактів) Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі 
правові аспекти інформаційних послуг» від 8 червня 2000 року, а відтак є 
свідченням гармонізації національного законодавства із правом ЄС.  

 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ 

ПРИПИНЕННЯ СУПЕРФІЦІЮ 

Роман Крупник (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Інститут суперфіцію, не зважаючи на те, що був відомим ще в римському 

праві, в законодавстві сучасної України появився відносно недавно. Так в 
цивільному законодавстві він появився з прийняттям Цивільного кодексу 
України від 16.01.2003р. (далі – ЦК України), а в земельному законодавстві – із 
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прийняттям Закону України №997-V від 27.04.2007р., котрим було доповнено 
Земельний кодекс України від 25.10.2001р. (далі – ЗК України) главою 16-1 «Право 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
або для забудови». Хоча дослідниками, як в галузі цивільного права, так і в галузі 
земельного права було видано ряд наукових праць котрі стосувалися різних 
питань вказаного інституту, разом з тим, на сьогоднішній день, на теоретичному 
рівні залишилося не дослідженим питання застосування правових наслідків 
припинення права суперфіцію. Вказаний факт, а також наявність колізійних 
положень в законодавстві України спричиняють проблеми при вирішенні 
питання застосування правових наслідків припинення права користування 
чужою земельною ділянкою для забудови та зумовлюють різноманітність 
судової практики. 

Перш за все хотів би зазначити, що ст.102-1 ЗК України не містить 
положень, котрі б регулювали питання правових наслідків припинення права 
користування земельною ділянкою для забудови. Вказане питання 
врегульовано в ст.417 ЦК України. Зокрема, відповідно до вказаної статті у разі 
припинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена 
будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) 
визначають правові наслідки такого припинення. У разі недосягнення 
домовленості між ними власник земельної ділянки має право вимагати від 
власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до 
стану, в якому вона була до надання її у користування. Якщо знесення будівлі 
(споруди), що розміщена на земельній ділянці, заборонено законом (житлові 
будинки, пам'ятки культурної спадщини тощо) або є недоцільним у зв'язку з 
явним перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної 
ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права користування 
земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі 
(споруди) земельної ділянки, на якій вона розміщена, або про викуп власником 
земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови користування 
земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк. 

На наш погляд положення наведеної статті потребують законодавчого 
удосконалення та приведення їх у відповідність з іншими положеннями 
цивільного та земельного законодавства України про котрі буде йти мова нижче. 
Аргументація цього наступна. 

Як зазначає Т.Є. Харитонова сутність суперфіцію римського права 
полягала в тому, що все збудоване на землі належало на праві власності 
власникові землі за правилом «все розташоване на землі й зв'язане з нею 
належить власникові землі». Суперфіціарію, тобто суб'єкту права забудови чужої 
земельної ділянки, належало тільки право користування будівлею впродовж 
строку суперфіціарного договору. Разом з тим, в законодавстві України містяться 
інші підходи до визначення питання права власності на землю. Зокрема, 
відповідно до ст.79 ЗК України право власності на земельну ділянку 
поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні 
об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не 
встановлено законом та не порушує прав інших осіб. Інше законом не 
встановлено, оскільки відповідно до ст.414 ЦК України власнику земельної 
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ділянки, наданої для забудови належить лише право на одержання плати за 
користування землею та/або одержання частки від доходу землекористувача. 

В цей же час, за змістом ст. 377 ЦК України та ст. 120 ЗК України в Україні 
діє принцип цілісності об'єкту нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей 
об'єкт розташований та принцип слідування юридичної долі земельної ділянки 
долі нерухомості, що на ній розташована. Якихось винятків із цього принципу 
вказані статті не містять. Як неодноразово зазначали суди при розгляді 
конкретних справ у разі переходу права власності на об'єкт нерухомості у 
встановленому законом порядку право на земельну ділянку у набувача 
нерухомості виникає одночасно із виникненням права власності на розташовані 
на земельній ділянці об'єкти, оскільки право власності на будівлі з усіма 
притаманними для власності складовими – володіння, користування, 
розпорядження ними, неможливе без перебування у власника будівель 
земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомості, у власності або 
користуванні. 

Таким чином, з наведеного вбачається, що в разі припинення права 
суперфіцію з підстав передбачених ст. 416 ЦК України, у суперфіціарія котрий 
побудував та оформив право власності на об’єкти нерухомості є наявним право 
на користування землею в силу вимог ст. 377 ЦК України та ст.120 ЗК України. 
Враховуючи зазначене, положення ст.417 ЦК України про те, що у разі 
недосягнення домовленості власник земельної ділянки має право вимагати від 
власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до 
стану, в якому вона була до надання її у користування, є такими, що порушують 
його права власності, гарантованого ст.41 Конституції України та ст. 1 Першого 
протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На наш 
погляд наведені положення ст.417 ЦК України можна застосовувати лише у 
випадку коли суперфіціарій самочинно здійснив будівництво об’єктів 
нерухомості (оскільки за змістом ст.376 ЦК України в такому випадку він не 
набуває права власності на них), або якщо суперфіціарій не завершив 
будівництво об’єктів нерухомості (оскільки згідно ст.331 ЦК України в такому 
випадку він вважається лише власником матеріалів, обладнання тощо, які були 
використані в процесі будівництва). 

Крім цього, положення ч.2 ст.417 ЦК України про те, що суд може з 
урахуванням підстав припинення права користування земельною ділянкою 
постановити рішення про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди) 
також не можна застосовувати до суперфіціарія, який належним чином збудував 
та оформив право власності на будівлю (споруду), оскільки таке суперечить ст.41 
Конституції України, яка передбачає, що примусове відчуження об'єктів права 
приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів 
суспільної необхідності. З аналогічних підстав, на наш погляд, суд не вправі 
постановляти рішення про викуп власником будівлі (споруди) земельної 
ділянки, на якій вона розміщена у разі недосягнення домовленості між 
власником земельної ділянки та власником будівлі (споруди). 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна прийти до висновку, що з 
урахуванням принципу непорушності права власності, як власника земельної 
ділянки, так і власника будівлі (споруди), такий правовий наслідок припинення 
суперфіцію як викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди) та викуп 
власником будівлі (споруди) земельної ділянки можна застосовувати лише за 
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домовленістю цих осіб. У разі недосягнення домовленості суд не вправі 
постановляти відповідне рішення. Крім цього, суд не вправі постановляти 
рішення про знесення правомірно побудованої будівлі (споруди) та приведення 
земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування. 

Враховуючи принцип цілісності об'єкту нерухомості із земельною 
ділянкою, на якій цей об'єкт розташований та принцип слідування юридичної 
долі земельної ділянки долі нерухомості, на наш погляд, єдиним наслідком 
припинення суперфіцію у разі недосягнення домовленості між власником 
земельної ділянки та власником будівлі (споруди) може бути винесення судом 
рішення про встановлення власнику будівлі (споруди) права користування 
земельною ділянкою. При цьому, для уникнення порушень прав власника 
земельної ділянки, право користування земельною ділянкою повинно 
встановлюватися не на всю площу земельної ділянки, яка була предметом 
суперфіцію, а лише на ту, яка зайнята будівлею (спорудою) та яка необхідна для 
її обслуговування. Таке право користування повинно встановлюватися 
безстроково (умовою припинення цього права може бути припинення права 
власності на будівлю (споруду) у зв’язку із її знищенням), а розмір плати за 
користування повинен встановлюватися відповідно до ринкових цін (із правом 
сторін переглядати цей розмір за наявності для цього підстав). В такому випадку 
буде дотримано баланс інтересів власника земельної ділянки та власника 
будівлі (споруди). 

Якщо суперфіціарієм самочинно здійснено будівництво будівлі (споруди) 
то у разі недосягнення домовленості між власником земельної ділянки та 
особою, що здійснила будівництво, суд на вимогу власника земельної ділянки 
може постановити рішення про знесення цієї будівлі та приведення земельної 
ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування або про 
визнання за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване 
на земельній ділянці із відшкодуванням колишньому суперфіціарію витрат на 
таке будівництво. Вказане повністю відповідає положенням ст. 376 ЦК України 
«Самочинне будівництво». 

 
 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У СФЕРІ ДОНОРСТВА І 

ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ 

Роман Олійник (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Герц А. А.) 

 
Цивільно-правова відповідальність у сфері медичної діяльності – це вид 

юридичної відповідальності, який виникає внаслідок порушення у галузі 
майнових або особистих немайнових благ громадян у сфері охорони здоров’я і 
який полягає переважно в необхідності відшкодування шкоди. До особистих 
немайнових благ громадян, які безпосередньо пов’язані з медичною діяльністю, 
належать перш за все життя і здоров’я. З цієї причини можна стверджувати, що 
цивільно-правова відповідальність – це своєрідний засіб забезпечення захисту 
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особистих немайнових прав (життя і здоров’я) пацієнтів при наданні медичних 
послуг. 

Варто зазначити, що більшість медичних працівників здійснює свою 
професійну діяльність, перебуваючи у трудових відносинах з закладами охорони 
здоров’я. Згідно з частиною першою статті 1172 ЦК України юридична або фізична 
особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним 
своїх трудових (службових) обов’язків. 

Переважна більшість позовів, що пред’являються пацієнтами до закладів 
охорони здоров’я (у тому числі до фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 
діяльності, що займаються медичною практикою), є позовами про 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої ушкодженням 
здоров’я, спричиненого медичною послугою неналежної якості. Відшкодування 
такої шкоди здійснюється відповідно до положень глави 82 ЦК України. 

Обов’язковою умовою відповідальності за заподіяння шкоди є причинний 
зв’язок між протиправною поведінкою і заподіяною шкодою. Законність 
застосування посмертного донорства, пов’язана з правомірністю надання 
медичних послуг медичними працівниками. Усе частіше починали виникати 
випадки з виявленням правопорушення під час трансплантації органів у 
померлої особи.  

Якщо проаналізувати судову практику, то можна дійти висновку, що 
незаконне або халатне ставлення людини до такої групи об’єктів як анатомічні 
матеріали, досить часто слугує причиною виникнення охоронних зобов’язань, 
тобто зобов’язань, що виникають з неправомірних дій – заподіяння шкоди, 
придбання або зберігання чужого майна без достатніх підстав та ін.  

Порядок трансплантації органів та тканин регламентуються офіційними 
документами Всесвітньої медичної асоціації. Існує Заява Всесвітньої медичної 
асоціації про торгівлю живими органами, яка була прийнята 1985 р., а також 
Декларація Всесвітньої медичної асоціації 1987 р., в якій зазначалось, що “жоден 
лікар не має права взяти на себе відповідальність за проведення операції з 
пересадки органів до тих пір, доки не буде забезпечено додержання прав донора 
та реципієнта”. Крім того, положення Резолюції з питань поведінки лікарів при 
трансплантації людських органів, що була прийнята Всесвітньою міжнародною 
асоціацією 1994 р., забороняли “участь лікарів у вилученні органів від осіб, які 
були засуджені до смертної кари, недієздатних осіб, а також дітей, яких 
викрадали з метою трансплантації”. Основи законодавства України про охорону 
здоров’я від 19 листопада 1992 р. у ст. 6 серед прав, що входять до структури права 
людини на охорону здоров’я, закріплюють право на відшкодування завданої 
здоров’ю шкоди. 

Однією з умов цивільно-правової відповідальності є протиправність 
діяння, що може проявлятись у формі дії або бездіяльності.  

Протиправність діяння у посмертному донорстві може полягати у 
недотриманні медичними працівниками встановленого законодавством 
порядку здійснення трансплантації, порушенні вимог, стандартів, пов’язаних з 
умовами здійснення посмертного донорства.  

Наступною умовою цивільно-правової відповідальності є наявність 
шкоди. А.А. Герц вважає, що “шкода виступає мірою відповідальності, оскільки 
розмір відшкодування завжди визначається з урахуванням розміру заподіяної 
шкоди. При наданні медичних послуг, заподіяна здоров’ю шкода може мати 
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майновий характер, що виражається, наприклад, у формі витрат, які особа 
здійснила для відновлення порушеного здоров’я, втраті заробітку чи інших 
прибутків, або немайновий (моральний) характер, що полягає у заподіянні 
потерпілому (пацієнту) моральних і фізичних страждань. … шкода може бути 
матеріальною і моральною. Вона може бути елементом деліктної і договірної 
відповідальності. Порушення договірних обов’язків може співпадати із складом 
деліктної відповідальності. Це має місце, коли внаслідок порушення договірного 
обов’язку заподіяна шкода пацієнту.” 

Не менш важливим у визначенні умов цивільно-правової 
відповідальності у посмертному донорстві є наявність причинно-наслідкового 
зв'язку. У випадку застосування посмертного донорства, якщо в результаті 
незаконного вилучення органів у померлого, була завдана моральна шкода 
родичам та іншим членам сім’ї, то відповідальність буде нести саме медичний 
працівник, який безпосередньо здійснював операцію. Останньою вимогою є те, 
що причина та наслідок мають бути юридично значущими, тобто здатними 
породжувати права та обов’язки в суб’єктів відповідного правовідношення”.  

Останньою умовою цивільно-правової відповідальності є вина 
заподіювача шкоди, що становить суб’єктивну сторону цивільного 
правопорушення і яка базується на протиправності поведінки.  

До визначення відповідальності медичного працівника слід відноситись 
як до поєднання загальнолюдських та професійних вимог моралі, норм і 
цінностей одночасно. Цивільно-правова відповідальність має застосовуватись 
не лише як спосіб захисту прав учасників правовідносин, а також як засіб впливу 
на діяльність, пов’язану з посмертним донорством. Аналіз судової практики з 
розгляду цивільних справ, пов’язаних з незаконним вилученням органів, 
показує, що до суду звертались переважно з метою відшкодування моральної 
шкоди родичі померлого. Розмір компенсацій у кожній окремій справі був 
різним. У всіх випадках притягнення медичного працівника до відповідальності 
була доведена його вина. В Україні практика судових рішень щодо посмертного 
донорства нова, про що свідчить поодинокість судових звернень. 

 
 

ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ ЯК САМОСТІЙНИЙ СПОСІБ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Роман Панькевич (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: проф. Дякович М. М.) 

 
Правочин є найбільш розповсюдженою підставою виникнення цивільних 

прав та обов’язків. За своєю правовою природою він є юридичним фактом та дією 
особи, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків (ст. 202 ЦК України). Спори щодо визнання недійсними правочинів 
продовжують залишатися одними з найпоширеніших категорій спорів. Серед 
них актуальними є судові справи, що стосуються застосування наслідків 
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недійсності правочинів, вчинених, зокрема, органами державної влади та 
місцевого самоврядування.  

У цивільному законодавстві України визначено презумпцію 
правомірності правочину, якщо його недійсність прямо не встановлена законом 
або якщо він не визнаний судом недійсним (ст. 204 ЦК України). Отже, усі 
правочини, крім нікчемних, є правомірними, а нікчемність правочину прямо 
встановлена законом. 

Відповідно до ч. 3 ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо 
не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа 
заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин 
може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). Отже, умовою 
визнання правочину недійсним є наявність у законі відповідної підстави 
визнання його недійсним. Водночас, згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою 
недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною 
(сторонами) вимог, які встановлені чч. 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу. 

Необхідно розмежовувати види недійсності правочинів: нікчемні 
правочини – якщо їх недійсність встановлена законом (ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 220, ч. 1 
ст. 224 ЦК України тощо), та оспорювані – якщо їх недійсність прямо не 
встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує 
їх дійсність на підставах, встановлених законом (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 1 ст. 225 
ЦК України тощо). 

Нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам 
закону та не потребує визнання його таким судом. Оспорюваний правочин може 
бути визнаний недійсним лише за рішенням суду. 

Аналізуючи досліджуваний спосіб захисту в судовій практиці, зазначимо, 
що визнання правочину недійсним застосовується у позовах органів державної 
влади або місцевого самоврядування як єдина і самостійна позовна вимога, так 
і поєднується з іншими вимогами, наприклад, про визнання права власності, про 
витребування майна з чужого незаконного володіння та ін.  

Водночас, деякі науковці вважають, що визнання правочину недійсним не 
є самостійним способом захисту цивільних прав та інтересів, а є окремим 
випадком відновлення становища, яке існувало до порушення права як способу 
захисту, оскільки збігається з ним за правовою сутністю. Інші науковці, 
наприклад, Р. О. Стефанчук вважають, що для таких висновків немає достатніх 
підстав. С. М. Іванова також вважає безпідставним ототожнення таких способів 
захисту як відновлення становища, що існувало до порушення права та 
визнання правочину недійсним.  

На нашу думку, визнання правочину недійсним за своєю правовою 
природою є самостійним способом захисту цивільних прав та інтересів, оскільки 
має низку власних специфічних рис, які вирізняють його з-поміж інших способів 
захисту. Наприклад, цей спосіб захисту може застосовуватися не лише стороною 
правочину, але й будь-якою заінтересованою особою; метою визнання правочину 
недійсним є насамперед визнання його таким, що не породжує правових 
наслідків; головною функцією інституту недійсності правочину є 
відновлювальна (компенсаційна); цей спосіб застосовуються не лише у випадку 
наявності між позивачем та відповідачем зобов’язально-правових відносин. 
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Про самостійність такого способу свідчать також приписи ст. ст. 16, 215, 216 
ЦК України, які за своїм змістом відносять визнання правочину недійсним до 
окремих способів захисту майнових цивільних прав та інтересів.  

Разом з тим, слід врахувати, що однією з обов’язкових умов визнання 
договору недійсним є порушення у зв’язку з його укладенням прав та 
охоронюваних законом інтересів позивача. Якщо за результатами розгляду 
справи факту такого порушення не встановлено, а позивач посилається на 
формальне порушення закону, суд не має правових підстав для задоволення 
позову (див. постанову Верховного Суду України від 25.12.2013 у справі № 6-
94цс13). 

Важливим є те, що реальний захист майнових прав та інтересів держави і 
територіальних громад, насамперед, залежить від наслідків недійсності 
правочину.  

Загальним наслідком недійсності правочину є реституція. Реституція як 
спосіб захисту цивільного права (ч. 1 ст. 216 ЦК України) застосовується лише у 
разі наявності між сторонами укладеного договору, який є нікчемним або який 
визнано недійсним. У зв’язку з цим, вимога про повернення майна, переданого 
на виконання недійсного правочину, за правилами реституції може бути 
пред’явлена лише стороні недійсного правочину.  

Правові наслідки недійсності правочину передбачено у ст. 216 ЦК України, 
де вказано, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, 
що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін 
зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на 
виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема 
тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій 
послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на 
момент відшкодування. 

Разом з тим, одночасне пред’явлення позовних вимог про витребування 
майна з чужого незаконного володіння (віндикація) та про визнання недійсним 
правочину із застосуванням реституції є помилковим, оскільки вказані позовні 
вимоги є взаємовиключними, а рішення, яким одночасно будуть задоволені такі 
вимоги, призведе до конфлікту інтересів та неможливості одночасного 
виконання цих вимог, адже виконання однієї вимоги виключає можливість 
виконання іншої (див. постанови Верховного Суду України від 17.02.2016 у справі 
№ 6-2407цс15 та від 18.01.2017 у справі № 6-2723цс16). 

Враховуючи викладене, пропонуємо органам державної влади та 
місцевого самоврядування перед зверненням до суду з позовом про визнання 
правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину 
встановлювати наступні обставини:  

- по-перше, чи має місце порушення у зв’язку з укладенням правочину 
прав та охоронюваних законом інтересів держави або територіальної громади, а 
не лише формальне порушення закону; 

- по-друге, чи був відповідний орган стороною такого правочину; 
- по-третє, чи перебуває спірне майно (предмет правочину) в сторони 

такого правочину (набувача); 
-  по-четверте, чи вибуло майно поза волею власника;  
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- по-п’яте, чи оспорюваний правочин є єдиним щодо відчужуваного 
майна, чи були наступні відчуження; 

- по-шосте, чи є спірне майно в наявності, чи воно не знищене; 
- по-сьоме, чи не зазнало спірне майно будь-яких змін (щодо площі, 

конфігурації, властивостей та ін.). 
Отже, тільки з’ясувавши усі перелічені вище умови виникають правові 

підстави для пред’явлення органами державної влади та місцевого 
самоврядування позову про визнання правочину недійсним та застосування 
реституції, або ж віндикації.  

Таким чином, обираючи досліджуваний спосіб захисту, необхідно 
детально проаналізувати фактичні обставини справи та правочини, на підставі 
яких відбулася зміна власника об’єкта нерухомого майна. 
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Встановлення правової природи договорів у юридичній науці завжди 

відігравало надзвичайно важливу роль. Визначення правової природи договору 
факторингу сприяє правильному розумінню його суті і, відповідно, частішому 
його використанню на практиці. 

У статті 1077 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) визначено 
поняття даного договору, згідно з яким за договором факторингу (фінансування 
під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або 
зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 
(клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт 
відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги 
до третьої особи (боржника). 

Аналіз даного визначення дає можливість встановити, що законодавець 
визначає цей договір як договір купівлі-продажу майнового права, а саме купівлі 
наявної у клієнта права грошової вимоги. 

Проте такого підходу притримуються не усі науковці. Зокрема, Луць В.В. 
вважає, що факторинг варто розглядати як складну конструкцію, яка поєднує у 
собі елементи договорів позики, кредиту, депозиту, договору оплатного надання 
фінансових послуг тощо. Безклубий І.А. вказує, що цей договір є видом позико-
кредитних відносин, за яким зобов’язання фактора щодо надання фінансування 
будуються за принципом договору позики або кредиту. Але таке твердження 
різко критикується, оскільки в процесі виконання договору факторингу 
повернення грошової суми здійснюється не безпосередньо клієнтом, а його 
боржником. Бервено С.М наполягає на тому, що факторинг – це самостійна 
цивільно-правова конструкція, ціль якої полягає в переданні коштів клієнту у 
власність за рахунок відступлення права вимоги клієнта до іншої особи. 
Особисто я, підтримую остання твердження, що договір факторингу виступає 
окремим, самостійним видом договорів. 
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Хоча договір факторингу і містить в собі ознаки багатьох різних видів 
договорів, проте найчастіше його можна «сплутати» з договором цесії, оскільки 
ці два договори надзвичайно схожі за своєю правовою природою. Власне саме 
через цю схожість регулювання договору факторингу здійснюється не тільки 
Главою 73 ЦК України, а й нормами, щодо заміни кредитора у зобов'язанні. Вони 
застосовуються до договору факторингу в частині, що не суперечить нормам 
особливої частини ЦК України та суті зобов'язань за договором факторингу. 

Договір факторингу належить до двосторонніх договорів, у зв’язку з тим, 
що у обох сторін цього зобов’язання є кореспондуючі права та обов’язки (ч. 3 ст. 
626 ЦК). Конкретний перелік таких прав та обов’язків можна визначити залежно 
від змісту укладеного між сторонами договору. Але у будь-якому випадку 
потрібно зазначити, що у фактора є наявний обов’язок з передачі коштів клієнту, 
а в свою чергу, у клієнта – обов’язок з відступлення (відчуження) фактору 
належного фактору права грошової вимоги до третьої особи. Цим обов’язкам 
кореспондують відповідні права, а саме право фактора передачі належного 
клієнту права грошової вимоги до третьої особи (боржника), а правом клієнта є 
право вимагати від фактора передання обумовленої плати. 

Виходячи із законодавчого визначення договору факторингу цей договір 
є відплатним договором. Отримуючи відповідне право грошової вимоги, фактор 
передає клієнту визначену в договорі суму коштів. Властива договору 
факторингу ознака відплатності, не може бути змінена сторонами й у випадку, 
коли вони, керуючись ч. 3 ст. 6 та ч. 5 ст. 626 ЦК України, встановлять в 
укладеному ними договорі його безоплатність. Зокрема таку позицію підтримав 
і Верховний Суд в одному із своїх останніх рішень, вказавши, що за таким 
договором відступлення права вимоги може відбуватися виключно за плату. 
Якщо ж сторони в договорі факторингу взагалі не встановлять його ціни, то у 
таких ситуаціях, згідно з ч. 5 ст. 626 ЦК України, що встановлює презумпцію 
відплатності договору, договір факторингу буде вважатися відплатним. У такому 
випадку ціна, якщо вона не може бути визначена виходячи з його умов, у тому 
числі шляхом тлумачення його змісту, визначається на підставі звичайних цін, 
що застосовувалися в аналогічних договорах на момент укладення цього 
договору факторингу. Крім того, варто зазначити, що договір факторингу є 
господарським договором, а тому, відповідно до частини 3 статті 180 
Господарського Кодексу України, умова про ціну буде виступати обов’язковою 
умовою такого договору. 

Законодавча дефініція договору факторингу вказує на те, що за бажанням 
сторін, і виходячи з фактично існуючих відносин, цей договір може бути 
сконструйовано сторонами у якості як реального, так і консенсуального 
договору. Якщо у момент укладення договору відбувається передання фактором 
коштів, або відступлення (відчуження) клієнтом права грошової вимоги тоді 
такий договір факторингу є реальним (ч. 2 ст. 640 ЦК України). І навпаки, якщо 
згідно з умовами договором сторони беруть на себе обов'язки здійснити 
вищезазначені дії на виконання своїх договірних обов'язків у майбутньому, тоді 
такий договір факторингу вважається консенсуальним. 

 У разі укладення договору факторингу повинна бути визначена відповідна 
модель, від якої залежатиме момент укладення договору факторингу. До таких 
видів належать, випадки, коли: фактор передає грошові кошти, а клієнт відступає 
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право грошової вимоги; фактор передає грошові кошти, а клієнт зобов’язується 
відступити право грошової вимоги; фактор зобов’язується передати грошові 
кошти, а клієнт відступає право грошової вимоги; фактор зобов’язується передати 
грошові кошти, а клієнт зобов’язується відступити право грошової вимоги. 

Договір факторингу також є договором про надання фінансових послуг. 
Тому відповідно до статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» такі послуги можуть надавати 
виключно суб'єкти господарювання на підставі укладеного договору. 

 
 

ЗАМІНА КОНЦЕСІОНЕРА У ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ ВІДПОВІДНО ДО 
ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО КОНЦЕСІЇ» № 8125  

Юрій Репета (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Квіт Н. М.) 

 
Концесія є однією з найбільш поширених форм державно-приватного 

партнерства у світі. Однак, недоліки правового регулювання концесії мають 
наслідком те, що, на відміну від кращих світових практик спільного 
інвестування із залученням приватних партнерів, в Україні концесія не набула 
достатнього поширення. Відповідно до статистичних даних Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, станом на 1 липня 2018 діє лише 41 
договір концесії і жоден з них не укладено щодо великих інфраструктурних 
проектів. 

Одним із таких недоліків правового регулювання концесії в Україні, що не 
дозволяв в повній мірі використати потенціал цієї форми державно-приватного 
партнерства, є відсутність ефективної процедури впливу як з боку 
концесієдавця, так і з боку кредитора на концесіонера в разі неналежного 
виконання ним своїх зобов’язань. Однак, Проект Закону «Про концесії» № 8125, що 
був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні, метою якого є 
приведення концесійного законодавства України до міжнародних правил 
державно-приватного партнерства, пропонує необхідні гарантії. 

 Стаття 30 такого Проекту Закону передбачає положення, відповідно до 
якого концесійним договором може бути передбачено право заміни 
концесіонера на іншого концесіонера за ініціативою концесієдавця, у разі 
істотного порушення концесіонером умов концесійного договору, що 
спричинене невиконання ним своїх зобов’язань, передбачених таким договором 
або за зверненням кредитора, у разі невиконання концесіонером своїх 
зобов’язань фінансового характеру, передбачених прямим договором, що 
унеможливлює подальше виконання концесіонером умов концесійного 
договору.  

Слід наголосити, що у концесійному договорі рекомендується детально 
передбачати, серед іншого, наступне: умови, за яких кредитор може вимагати 
заміни концесіонера; порядок заміни концесіонера; підстави для відмови 
концесієдавця від заміни концесіонера за зверненням кредитора; обов’язки 
кредитора дотримуватися своїх зобов’язань на тих же умовах, що передбачені 
прямим договором незалежно від заміни концесіонера. 
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Чинний Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 не передбачає права 
заміни концесіонера у концесієдавця. Слід звернути увагу, що частина 7 статті 17 
Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 передбачає, 
що у разі невиконання приватним партнером своїх зобов'язань за договором, 
укладеним у рамках державно-приватного партнерства, особа, яка організовує 
або надає фінансування в рамках державно-приватного партнерства, має право 
звернутися до державного партнера з пропозицією про заміну приватного 
партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, 
у порядку та спосіб, визначені Кабінетом Міністрів України. Більше того, 
Постановою Кабінету Міністрів України №298 від 26 квітня 2017 року був 
прийнятий Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним у 
рамках державно-приватного партнерства. Однак, Закон України «Про концесії» 
є спеціальним по відношенню до Закону України «Про державно-приватне 
партнерство» і поширення таких норм на договір концесії є дискусійним. 

Важливо наголосити, що така заміна концесіонера у світовій 
правозастосовній практиці охоплюється поняттям права на «вступ» у договір 
концесії, або step-in right. Слід звернути увагу, що окрім заміни концесіонера, таке 
право також може реалізовуватися як право на тимчасовий вступ у права та 
обов’язки концесіонера концесієдавцем або кредитором. Таке право виникає у 
разі істотного порушення концесіонером умов концесійного договору або 
неможливості належно виконувати свої обов’язки за договором. 

Щодо права на тимчасовий вступ у права та обов’язки концесіонера 
концесієдавцем або кредитором, то необхідно зазначити, що такий вступ має 
бути крайнім заходом впливу на концесіонера, враховуючи той факт, що в разі 
можливості зловживання таким правом з боку концесієдавця або кредитора, 
така форма партнерства між державним та приватним партнером нестиме 
істотні ризики для приватного партнера. Саме тому в концесійному договорі 
необхідно детально передбачати умови, за яких таке право може бути 
реалізованим, а також чіткий строк можливості користування таким правом з 
боку концесієдавця або кредитора.  

Слід наголосити, що частина 2 статті 30 Проекту Закону № 8125 передбачає, 
що концесійний договір може передбачати, що концесієдавець або кредитор 
тимчасово, до визначення нового концесіонера, виконує зобов’язання 
концесіонера за концесійним договором, а у частині 3 стаття 38 йдеться, що 
прямий договір може, зокрема, передбачати право кредитора на вступ в права та 
обов’язки концесіонера у випадку реалізації такого права. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто зазначити, що Проект Закону «Про 
концесії» № 8125 справді відповідає кращим міжнародним практикам державно-
приватного партнерства, в тому числі – Директиві ЄС 2014 / EU від 26.02.2014. 
Передбачення таким Проектом Закону права заміни концесіонера, а також права на 
вступ в права та обов’язки концесіонера, є безперечно позитивним, оскільки це є 
додатковими гарантіями прав концесієдавця та кредитора за концесійним 
договором. Однак, слід наголосити, що умови реалізації таких прав мають бути 
детально передбаченими у договорі, оскільки в іншому разі такий договір буде 
значно менш інвестиційно привабливим для концесіонера, так як баланс між 
правами і обов’язками сторін буде порушений, що несе потенційні ризики для 
концесіонера, що можуть реалізуватися навіть у формі експропріації його інвестиції. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА ЇХ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Максим Суханов (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Яворська О. С.) 

 
Здійснення корпоративних прав учасниками товариства з обмеженою 

відповідальністю нерідко супроводжується різноманітними зловживаннями, 
уникнення яких було одним із завдань оновлення законодавства про товариства 
з обмеженою відповідальністю. Аналіз положень Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року 
№ 2275-VIII (далі – Закон) дає підстави констатувати про усунення багатьох 
прогалин та суперечностей правового регулювання корпоративних відносин. 
Однак, видається, проблема зловживання корпоративними правами та 
законодавче попередження їх усунення залишаються все ще актуальними.  

Так, обумовити виникнення зловживання правом на відчуження частки 
у статутному капіталі товариства може запровадження у Законі права учасників 
на закріплення у статуті товариства положення про можливість не 
застосовувати переважне право купівлі-продажу частки. Нормою ч. 2 ст. 30 
Закону внесення відповідних положень до статуту товариства віднесено до 
виключної компетенції загальних зборів. Закон вперше не встановлює вимог 
щодо кворуму загальних зборів, а лише приписує кількісні параметри 
прийняття тих чи інших рішень. Такий підхід створює можливість для 
мажоритарного (-их) учасника (-ів) приймати вигідні для нього (них) рішення.  

Відмова від переважного права купівлі частки, закріплена у статуті 
товариства спрощує управління ним для мажоритарного учасника (учасників). 
Але продаж корпоративних прав без надання іншим учасникам переважного 
права на їх придбання порушує загальні засади запровадження переважного 
права купівлі-продажу частки, які полягають у збереженні кола учасників у 
складі, який мав місце при створенні товариства. Відчуження частки у 
статутному капіталі товариства без застосування переважного права купівлі-
продажу може мати ознаки зловживання правом, які випливають зі змісту ст. 13 
ЦК України. Відчужуючи частку без застосування переважного права, учасник не 
порушує приписи законодавства, опираючись на локальне регулювання, проте 
може реалізувати свої права найбільш вигідно для себе, ігноруючи інтереси 
товариства. Також варто ураховувати приписи ч. 8 ст. 20 Закону про те, що 
положення про відмову від переважного права можуть бути внесені до статуту, 
змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів 
учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Таким чином 
досягається баланс інтересів усіх учасників, можливість зловживання правами 
мінімізується. 

Вважаємо, що одним із способів зловживання корпоративними правами 
може стати реалізація учасником права на вихід. Так, запровадження безумовної 
реалізації права на вихід із складу учасників товариства учасника, частка у 
статутному капіталі якого становить до 50 % статутного капіталу має наслідком 
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зменшення статутного капіталу товариства. Своєю чергою, зменшення 
статутного капіталу товариства надає право кредиторам цього товариства 
вимагати дострокового припинення або виконання зобов'язань, укладання 
іншого договору з кредитором (ч. 4 ст. 19 Закону). Не варто виключати, що 
дострокове припинення зобов’язання або дострокове його виконання може 
навіть поставити товариство на межу банкрутства, що може відповідати 
інтересам його конкурентів або кредиторів. Отже, вихід учасника зі складу 
товариства, у випадку його домовленості з кредиторами про реалізацію 
останніми свого права, може мати наслідком заподіяння шкоди або створення 
реальної загрози її заподіянню товариству та здатні порушити права інших 
учасників товариства, що є ключовими ознаками зловживання корпоративним 
правом. Переконані, що зловживати корпоративними правами у такий спосіб 
має сенс тільки учасникам, частка яких у статутному капіталі товариства є 
незначною. Отже, незначним у такому випадку буде і зменшення розміру 
статутного капіталу. Очевидно, що цей факт не може бути настільки суттєвим 
для кредиторів, щоб останні ініціювали дострокове припинення або виконання 
зобов'язань. Саме тому, у випадку використання кредиторами вищенаведених 
прав, майже безсумнівним буде наявність факту зловживання корпоративними 
правами. Способом попередження таких зловживань може бути закріплення на 
локальному рівні, наприклад у корпоративному договорі, відповідальності за 
настання негативних наслідків для товариства у випадку виходу учасника зі 
складу учасників товариства. За таких умов учасник товариства більш виважено 
буде підходити до прийняття рішення про вихід зі складу учасників товариства. 
Звісно, уникнути таких зловживань можна і за умови забезпечення належної 
реалізації права учасників на участь у розподілі прибутку товариства. 

Певну новизну в контексті нового Закону отримало зловживання 
корпоративним правом на отримання інформації. Так, на відміну від положень 
статті 10 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, у 
частині першій статті 5 Закону учасникам товариства надано право отримувати 
інформацію про господарську діяльність, тобто діяльність товариства, яка 
полягає у виконанні робіт чи наданні послуг, виготовленні та реалізації 
продукції, які мають цінову визначеність. Обов’язок товариства надати саме 
таку інформацію закріплений у статті 43 Закону. Як правило, така інформація 
міститься у відповідних договорах та має цінність для конкурентів товариства 
або контролюючих органів, що є ключовою причиною зловживання учасником 
правом на інформацію. Не слід виключати, що інформація про господарську 
діяльність товариства може містити комерційну таємницю. Отже, за таких умов 
зловживання право на отримання інформації про діяльність товариства може 
отримати ще більше поширення у правозастосовній практиці і в значній мірі 
негативно вплинути на ділову репутацію товариства, послабити інвестиційну 
привабливість та знизити його прибутковість. Способом попередження таких 
зловживань може бути надання засновникам/учасникам товариств з 
обмеженою відповідальністю права уточнювати у статуті товариства умови 
реалізації права на отримання інформації про господарську діяльність 
товариства. Наприклад, закріплення у статуті товариства правила про те, що 
учаснику товариства на ознайомлення надаються господарські договори у 
належним чином засвідчених копіях із виключенням з їх тексту даних про іншу 
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сторону договору або про технології виробництва, що використовуються 
товариством для забезпечення своєї діяльності тощо. Вважаємо, що 
ознайомлення учасника із всіма істотними умовами договору у повній мірі 
здатне забезпечити реалізацію його права на отримання інформації про 
діяльність товариства та виключає можливість розголошення інформації про 
його контрагентів або виробничу діяльність, яка може мати цінність для його 
конкурентів. 

Запропоновані способи попередження зловживанню корпоративними 
правами здатні забезпечити більш ефективну реалізацію корпоративних прав та 
мінімізувати випадки зловживання корпоративними правами учасниками 
товариств з обмеженою відповідальністю. 

Дослідження правових аспектів реалізації запропонованих способів 
попередження зловживання корпоративними правами може стати предметом 
подальших наукових досліджень.  

 
 

SOME ISSUES OF THE REALIZATION OF PARTICIPANTS’ OF MILITARY 
OPERATIONS RIGHTS: CIVIL-PROCEDURAL ASPECT 

Yurij Bilozor (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
Temporary occupation of the Crimea and Sevastopol, the conduction of military 

operations (antiterrorist operation, hereinafter – ATO) in certain districts of Luhansk and 
Donetsk regions caused the emergence of a new social group in society, such as 
participants of ATO. Thereby, there is a need for a clear legal regulation of the status of 
such persons, and hence the formation and appearance of a new legal basis in the 
national legislation. 

Nowadays a legal status of a participant of military operations is regulated by the 
provisions of the Law of Ukraine No. 3551-XII of 22 October, 1993 “On the Status of War 
Veterans, Guarantees of their Social Protection”. Article 5 of this Law foresees the notion 
of a participant of military operations, according to which the persons who participated 
in the execution of military tasks for the defense of the Motherland in the military units, 
unions, associations of all kinds and types of The Armed Forces (Navy), in partisan 
detachments, underground and other formations both in war or peacetime are 
recognized as the participants of military actions. In consequence of conducting the 
antiterrorist operation on the territory of Ukraine in the legal field there appeared a new 
concept – a participant of ATO. However, neither the current legislation of Ukraine nor 
the scientific legal literature contains a definition of this concept, which mostly creates 
problems in its understanding, and hence, in the further interpretation and application. 
Taking into account provided under Article 1 of the Law of Ukraine No. 638-IV of March 
20, 2003 "On combating terrorism" the concept of antiterrorist operation, it seems 
possible to formulate a definition of the concept “a participant of ATO”, under which one 
should understand the person, who participates in the implementation and conduction 
of antiterrorist operation, that is, in the direct realization of a complex of coordinated 
special measures aimed at preservation, prevention and termination of terrorist 
activities, release of hostages, security of the population, elimination of terrorists, 
minimization of consequences caused by terrorist activity. 
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Thus, from the mentioned above, it is possible to conclude that the concept of ATO 
participant is significantly broader in its semantic meaning than the concept of a 
participant of military operations. 

Declaration of death and recognizing missing of a military operations participant. 
This claim is subject to consideration in special proceedings by the rules of 

Chapter 4 of the Civil Procedural Code of Ukraine (hereinafter – CPC of Ukraine). Filing 
to the court with the relevant requirement, the applicant draws up a claim. Jurisdiction 
of this category of cases is determined in accordance with Article 305 of the CPC of 
Ukraine, and the claim should be filed to the court at the residence place of the applicant 
or the last known place of residence (staying) of an individual whose place of residence 
is unknown or at the location of his property. A claim for recognizing a person missing 
must necessarily contain the information specified in Article 306 of the CPC of Ukraine. 
Ignorance of these requirements causes corresponding legal consequences in the form 
of claim discontinuance in accordance with the requirements of the article 185 of the CPC 
of Ukraine, with granting to the applicant a five-day term from the moment of receiving 
the ruling to eliminate the defects in it. 

Speaking about the persons involved in this category of cases, the foreseen 
applicants are: a mother, a wife, the appropriate military unit in which the person served, 
performing a military duty in the zone of ATO, etc. Interested persons depending on the 
purpose of filing a claim to court are the relevant department of the state registration 
office, the military base, the Military Commissariat, the Child Service of district 
administrations, appropriate administration of the Pension Fund of Ukraine. 

The analysis of the court practice gives grounds to distinguish the attribute of a 
court decision, which consists in the fact that, as a rule, mostly in the substantive 
provisions of the decision in these cases judges clearly indicate the date from which the 
person is recognized missing, and when declared dead, clearly indicate the date, as well 
as the place of death. 

Establishing the fact of participation in military operations in the area of 
antiterrorist operation. 

According to the registry of court decisions this category of cases is perhaps the 
most widespread and at the same time, the most ambiguous while being solved. 
Ambiguity of this category of cases is related to the absence of the unified approach of 
judges to the possibility of establishing such a legal fact in special proceedings. Thus, 
one category of judges, in whose proceedings a claim for establishment the fact of 
participation in military operations is filed, refuses to commence the proceedings on the 
grounds that the claim is not subject to consideration in civil courts. The other – refuses 
on the basis of a dispute over the right, and explains to the interested parties that they 
have the right to file a lawsuit on general grounds. 

However, there are also such courts that consider the requirement to establish 
the fact of participation in military operations to be subject to hearing in special 
proceedings. In order a claim to be accepted for consideration by court, such a claim 
should be filed to the relevant court and meet the requirements under Art.318 of the CPC 
of Ukraine. According to Part 1 of Art. 316 of the CPC of Ukraine, the claim of an individual 
to establish the fact that has legal significance, is filed to court at the residence place. In 
this case it is about the applicant's registered place of residence. 

Participants of military operations as well as members of their families may be 
applicants in this category of cases with the obligatory indication of the relevant 
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requirement purpose. As a rule, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Social 
Policy of Ukraine, the Ministry of Defense of Ukraine, Volunteer Battalion, the State 
Service of Ukraine for War Veterans and Participants of Anti-Terrorist Operation, Anti-
Terrorist Center at the Security Service of Ukraine are considered to be mentioned as 
interested parties. 

Thus, granting the status of the participant of military actions judicially is not a 
violation of the requirements under the current legislation, but should be recognized as 
one of the alternatively prescribed procedures for acquiring such a status. 

 
 

PROTECTION OF CIVIL RIGHTS BY A NOTARY 

Iryna Horokhivska (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
 
The abstract highlights the legal definition of the protection of civil rights, 

concerns basic features of notarial acts in this area and emphasizes the importance of 
the notarial form of protection of civil rights in the modern world.  

Nowadays, one of the most important guarantees of realization of human rights 
and fundamental freedoms is establishment of effective mechanisms of legal protection. 
The right to the protection of civil rights in case of violation, non-recognition or 
contesting is guaranteed for each person. Every participant of civil relations can exercise 
this right on their own will and as a result choose the optimal form of protection. Such 
protection methods shall be legal, not contradicting general foundations of civil 
legislation. What is more, their purpose must respond to the interests of the state, society 
and an individual person. Among its wide spectrum of enforcement measures set up by 
domestic legislation there is the notarial form of protection, which is considered to be 
quite powerful and progressive. 

There is a tendency that the majority of people believe that the notary provides 
individuals and legal entities with legal aid and notarises particular documents. 
However, protection of civil rights is argued to be its jurisdiction. 

A great number of scholars have controversial opinions regarding the distinction 
between two legal terms with similar meaning – “guard” and “protection”. It is widely 
recognized that protection of civil rights includes acts or actions of competent agencies 
or individuals, whose rights were violated. They can take the state coercive measures, 
whose aim is recognition, restoration of subjective rights, termination of actions that 
violate the rights and application of civil law liability. Thereby, protection takes place 
after the violation of rights, whereas guard plays a preventive role. 

Having discovered the legal nature of civil rights protection, specific attention is 
paid to the definition of various forms of protection that are determined as jurisdictional 
protection and non-jurisdictional protection. Jurisdictional protection is the activity of 
bodies authorized by state. This type of protection consists of actions of both state and 
non-state agencies with appropriate powers. By contrast, non-jurisdictional protection 
means self- defence right. In other words, the interested party is entitled to unilateral 
acts permissible by the national law, without help or support presented by the state . In 
line with this, the notarial form of protection seems to be described as jurisdictional 
protection, as a notary performs functions granted by state. 
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In order to clarify the essence of the notarial form of protection, it is crucial to 
point out its special features that allow distinguishing it from the judicial form of 
protection. The main purpose of the notary is the same as the judge’s – protection of civil 
rights. While performing notarial actions, the notary is subordinated by general legal 
principles, such as independence and impartiality. On the other hand, a notary only deals 
with indisputable rule. He has no power to define subjective rights and duties of the 
participants of civil relations, create, modify or terminate legal relations. At the same 
time, the major role of the judge is to settle a dispute between parties. Furthermore, 
notarial acts and decisions might be appealed to the court. According to the practice, 
courts frequently admit unlawful notarial actions and as a result reinstate legal position, 
which was previously infringed. 

What measures are usually taken by a notary while protecting civil rights? Under 
the provisions of Art.18 of the Civil Code of Ukraine, a notary shall protect civil rights by 
making the executive inscription on the debt instrument (document) in cases and 
according to the procedure specified by the law. This legal phenomenon is presented as 
the principal extrajudicial way of compulsory fulfillment of obligation. Enforcement 
inscription is issued by a notary in cases where the debt arises from a specified range of 
most common commercial contracts subject to written acknowledgement of the debt by 
the debtor. It is essential to allocate distinctive aspects of executive inscription. First of 
all, it is one of the notarial actions, established in the exhaustive list. Secondly, the 
inscription is related to notarial acts. Thirdly, it confirms the indisputability of debt, in 
respect to this issue, Supreme Court of Ukraine rendered the opinion that at an early 
stage a notary is obliged to examine carefully the following facts: 

1. if the debt had occurred before;  
2. whether the real sum of debt is written in the documents; 
3. whether there were disputes in court associated with this debt. 
The role of the notary in the protection of civil rights is vital. The injured party 

could recover the debt after his visit to any notary service board. A notary can make 
executive inscription on the same day. To get this service, a creditor must make sure that 
the debt meets certain conditions and that a number of documents are at the creditor’s 
disposal. in this way the person avoids litigation and does not waste time and money. So, 
executive inscription is designed to ensure restoration of civil rights within quite short 
terms. 

In the result of the scientific research, it was established that the notarial form of 
protection has a limited character, because the notary settles only indisputable matters 
and cannot replace the judge. But, despite all mentioned above disadvantages, the 
possibility of using notarial form of protection by the competent side should be regarded 
as an important element of the legal mechanism of relationships which makes up a 
considerable part of condition for security and implementation of civil rights. 
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THE INTERESTS OF A CONCEIVED BUT YET UNBORN CHILD AND THEIR 
PROTECTION 

Sofia Kablak (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
Human life is a complex and continuous process that begins before the birth of a 

human and lasts throughout his\her life. Recognition of the right to life is an indicator of 
civilization's progress. As Ostrovska I. V. asserts: the issue of a legal status of a human 
during its prenatal development is still not regulated and continues to actualize the 
problems associated with the deprivation of life of an unborn child and the definition of 
the complex of rights of such a person. 

The right to life remains the main and fundamental right of a human. Without 
providing the right to life, we shouldn’t dwell upon other rights and freedoms of any 
person or citizen. The right to life heads a list of personal non-property rights of a person 
and a citizen. 

In the legal doctrine, the issue of the rights of unborn children protection remains 
disputable, as well as in general, about their right to life. Some scholars advocate granting 
rights to unborn children, while others, in their turn, completely deny the possibility of 
adopting such an approach. As for me, I definitely agree with the other group of scholars. 
All necessary rights and interests have already been fixed, both in Ukrainian and in 
International laws. 

While analyzing the Civil Code of Ukraine, we can conclude that the right to life 
arises from the moment of birth. In accordance with para. 2 of p. 2 of Article 25 of the Civil 
Code of Ukraine, in cases established by law, the interests of a conceived but not yet born 
child shall be also protected. 

Under Article 27 of the Law of Ukraine "On the Status and Social Protection of 
Chernobyl Disaster Citizens", children who suffered from the Chernobyl disaster include 
the minors evacuated from the exclusion zone, in particular children who were at the 
time of evacuation in the state of fetal development. 

Article 1222 of the Civil Code of Ukraine reads, Persons who are alive at the time 
of the inheritance opening, as well as persons who were conceived during the life of the 
testator and born alive after the inheritance opening shall be natural heirs under the will 
and by law. In the civil science, it is noted that this means the lodging of limited legal 
capacity and the assignment of the status of the "subject of law" to an unborn child.  

Part 6 of Article 281 of the Civil Code of Ukraine, though indirectly, points out the 
existence of an elementary right to life of a child (or a fetus) from the twelfth week of the 
mother's pregnancy. If the pregnancy does not exceed twelve weeks, the abortion can be 
made at the request of the mother. There are some important provisions of the modern 
international legal instruments. The Geneva Declaration adopted at the second General 
Assembly of the World Health Assembly in 1948, defines the duties of doctors in the field 
of protection of the conceived but unborn child. 

Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights 1948 proclaims the rights 
and freedoms applied to everyone: "Everyone must have all the rights and freedoms 
proclaimed in this Declaration, regardless of race, colour, sex, language, religion or other 
status". Under p. 3 of the preamble to the Declaration On the Rights of the Child adopted 
by Resolution 1386 (XIV) UN General Assembly 1959, "the child, due to his physical and 
mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal 
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protection, both before and after birth". Moreover, the fourth principle of the Declaration 
states that the child " shall exercise the right to healthy growth and development ... 
including prenatal and postnatal care". 

The European Court of Human Rights has also its own position on this issue. 
In the judgement of "Vo versus France" the actions of the doctor, led to the 

termination of pregnancy, were justified. The court argued in favour of the position that 
the fetus, which is not a human, is not subject to criminal law protection. 

In the case of "Paton versus the United Kingdom" the ECHR stated that article 2 
of the Convention On Human Rights does not guarantee the absolute right, the right of 
the unborn human. The court noted that taking into account the studies from different 
countries they do not recognize the unborn child as a person, which directly falls under 
the protection of article 2 of the Convention. The court came to the conclusion that if the 
unborn has the right to life, this right is clearly limited by the interests of his\her mother. 

After analyzing all the above, I came to the conclusion that certain interests of 
the unborn child are already fixed in various legislative acts: in the international laws as 
well as in national. Granting such rights to an unborn child can lead to unpredictable 
consequences, since it is unknown whether the child will be born or not and whether – 
will be born alive, as there exists a stillbirth. 

Undoubtedly, the unborn child cannot be a subject of law in the classic sense. 
However, to protect his\her interests, it is necessary to extend the limits of their legal 
regulation. 

 
 

EARNEST AS A MEANS OF ENSURING A COMMITMENT FULFILLMENT 

Nataliya Kots (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
An earnest is one of the most common means of ensuring commitments, that has 

a long history of existence and application. 
Under the Art. 570 of the Civil Code of Ukraine "An earnest is a monetary sum or 

movable property issued by the debtor to the creditor on account of payments under the 
agreement to confirm the commitment and to ensure its fulfillment." 

The subject of the earnest can be both pecuniary funds and movable property. In 
practice, an earnest is most often transmitted in the form of a monetary sum. 

The Civil Code of Ukraine does not directly stipulate the earnest’s amount, and, 
therefore, it is determined at the discretion of the parties. However, in practice, it should 
be less than the basic amount of the commitment. Otherwise, it will not be a transfer of 
the earnest, but fulfillment of the commitment. 

The specific features of the earnest, which distinguish it from other means of 
ensuring the commitment fulfillment, are the following: 

1) It serves as a proof of a contract conclusion, simultaneously ensured by it.  
2) An earnest is also characterized by the fact that it simultaneously serves both 

as a means of payment, and a means of ensuring the commitment fulfillment. 
3) An earnest can ensure only the commitment arisen from the contract, and, 

therefore, the tort commitments, commitments of groundless enrichment and others, 
arising not on the basis of the contract, can not be ensured by the earnest.  
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4) The peculiarity of the earnest also lies in the ability to ensure the commitment 
fulfillment not only from the side of the debtor (which is common to all means of 
ensuring the commitment fulfillment), but also from the creditor’s part. 

It would be reasonable to distinguish three main functions of the earnest: 
- payment function 
The essence of this function lies in the following: the earnest, issued by a debtor 

to a creditor, becomes a partial fulfillment of the commitment by the debtor and it is 
counted towards the commitment fulfillment in the future, simultaneously proving that 
such commitments will be fulfilled.  

- confirmatory function 
By transferring the earnest, the debtor confirms the existence of the main 

commitment.  
- ensuring function 
This function is characterized by the negative property consequences arising in 

case of failure to comply with the treaty that incite the both parties to fulfill their main 
commitment in order to avoid such consequences. 

The earnest by its nature is close to the sanctions imposed for violation of the 
commitment. This is manifested in the loss of the amount of the earnest by the party 
guilty of such an offence. Loss of the earnest may also happen, if the party violates some 
of the separate conditions of the commitment. 

If the main commitment is not fulfilled on the fault of the party that transferred 
the earnest (the debtor), the earnest remains in the creditor. If the other party avoids 
fulfilling the terms of the contract, that very party is obliged not only to return the earnest, 
but also to pay so-called double earnest, if the violation is on the fault of the party who 
received the earnest.  

In addition, the party responsible for breach of the commitment is obliged to pay 
the damages to the other party for losses in the amount by which they exceed the amount 
of the earnest, unless otherwise foreseen by the contract. In case of termination of the 
commitment before its fulfillment or as a result of impossibility of its fulfillment, the 
earnest should be returned. 

Particular attention should be paid to the issue of the earnest transaction form. 
The obligatory written form of the earnest follows from the Art. 547 of the Civil Code of 
Ukraine: "1. A transaction concerning ensuring the commitment fulfilment is made in a 
written form. 2. A transaction concerning ensuring the commitment fulfillment made 
with non-compliance with the written form is void." 

A written form of the earnest is obligatory and sufficient when it ensures the 
conclusion or fulfillment of the contract, which under the law is subject to a notarial 
certification. Violation of the requirement for a written form of the earnest entails its 
invalidity, nullity. Therefore, the fulfillment of the earnest transaction can not be proved 
even by a receipt from its recipient. 

The law does not prescribe a list of essential terms of the earnest contract, but the 
analysis of practice allows us to draw the following conclusions. Firstly, it should contain 
the data on the main contract, the fulfillment of which is ensured by the earnest; 
secondly, the amount of money, transferred as an earnest; a list of actions (cases of 
inactivity) of the parties to the contract, which cause the consequences foreseen by the 
Civil Code of Ukraine and the contract itself; thirdly, the process and deadline for 
repayment of the earnest. 
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It is important to remember that such a contract should clearly determine that 
the amount transferred to the account of the payment due under the contract is the 
earnest itself. If it is not established, the amount paid will be considered as an advance 
payment, that is, the usual amount of prepayment under the contract that does not fulfill 
the ensuring function, that is, characteristic of the earnest. 

Unlike an earnest, an advance is only a payment method and does not fulfill the 
ensuring function. An advance is paid by the debtor at the moment of the payment 
commitment, that is, it is a prepayment. In addition, the debtor, who issued the advance, 
has the right to demand its return nearly in all cases of failure or inappropriate fulfillment 
of the contract by the creditor. Conversely, the party that received the advance (creditor), 
under no circumstances can be obliged to return it in a bigger amount and, accordingly, 
to pay the damages. 

Consequently, taking into account the above, the following conclusions can be 
drawn: 

❖ An earnest in its essence is a bilateral transaction; 
❖ An earnest can only ensure the existing valid commitment; 
❖ An earnest simultaneously serves as a means of payment, and means 

of ensuring the commitment fulfillment; 
❖ If the amount paid is considered to be the earnest and has an ensuring 

function, it should be directly foreseen by the contract in a written form. 
 
 

REIMBURSEMENTOF THE EXPENSES FOR LEGAL ASSISTANCE AFTER 
AMENDING THE NATIONAL PROCEDURAL LEGISLATION 

Sofia Kukhtiy (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
Article 59 of the Constitution of Ukraine establishes the principle, according to 

which everyone shall have the right to legal assistance. To complement this principle, 
article 15 of the Civil Procedure Code of Ukraine (further – the Code) determines that 
persons involved in the case are entitled to legal assistance. 

Provisions of the article 137 of the Code provide for that expenses dealing with 
payment for legal assistance of the attorney shall be borne by the parties. 

The expenses for legal assistance may be defined as – the costs of the parties and 
third persons in connection with payment for the assistance of the attorney involved in 
the case. 

The end of 2017 was marked by the introduction of important changes in the field 
of representation in courts, the provision of legal assistance and recovery of the costs for 
legal assistance. 

The most important novelty is that only the expenses for legal assistance of an 
attorney, not an ordinary lawyer, are subject to reimbursement. Such expenses may 
include the attorney's fees for representation in court and other professional legal 
assistance related to the case, including preparation for its consideration, collecting of 
evidence, etc., as well as the cost of services of the attorney's assistant. 

Regarding the compensation amount of the expenses for legal assistance 
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Under the issue of recovery of the costs for legal assistance many people are 
concerned with the determination of the maximum amount of such compensation. 
Previously, this issue was regulated by the Law of Ukraine "On the reimbursement limit 
of the expenses for legal assistance", which was invalidated in 2017, with the adoption of 
new procedural codes. That is, there is no provision for restricting or limiting the amount 
of reimbursement for legal assistance expenses (by 2017 – it had been stipulated by law 
at the level of 40% of subsistence level for employable persons per hour of a lawyer's 
work) 

Turning to the realities, for example, the ranking of leading law firms in 2018 
indicates that an hourly rate of a partner in huge national or international companies 
ranges from $ 300 to $ 900 per hour of work, in the medium company ranges from $ 150 
to $ 600, in small companies $ 150 to $ 200, and in regional $ 65 to $ 300. 

For the court to determine the amount of the incurred expenses for legal 
assistance with the purpose of their further distribution, the party in the case should 
provide a detailed description of the services provided and the expenses incurred by it 
for the providing of legal assistance. 

Commensurability of the expenses for legal assistance 
The amount of expenses should be commensurate with the complexity of the 

case and the performed work and provided services, the time spent by the attorney for 
the performance of the respective works (services), the scope of provided services and 
performed work, the amount in controversy and / or importance of the case for the party, 
including the influence of resolving a case on a party's reputation or public interest in a 
case. 

Incommensurability of the legal assistance expenses with the statutory criteria 
is the basis for filing by the other party in the case a motion to reduce the amount of the 
legal assistance expenses, which should be distributed between the parties. At the same 
time, the burden of proof of the incommensurability rests on the party, filing the request. 
The Code does not provide for the court to initiate the issue of reducing the amount of the 
legal assistance expenses on its own initiative, which fully complies with the principle 
of dispositivity of the civil process. Thus, the issue of reducing the incommensurable 
expenses for legal assistance can only be initiated by the other party in the case. 

Evidence to be submitted to confirm the legal assistance expenses 
In confirmation of the incurred expenses for professional legal assistance and 

their reimbursement at the cost of the opposing party in the case, parties shall provide 
the following evidence to the court: 1) a contract for the provision of legal assistance (for 
example, a contract for the provision of legal services) 2) documents certifying the 
payment of fees and other expenses related to the provision of legal assistance, drawn 
up within legal framework (payment order with a bank mark or other bank document, 
cash checks, etc.); 3) evidence of the scope of services provided and work performed (acts 
for services rendered, acts of acceptance etc.); 4) other documents confirming the scope, 
the cost of the services rendered or the expenses of an attorney necessary for the legal 
assistance provision. 

Evidence to confirm the amount of the incurred expenses for legal assistance 
shall be submitted before the end of the court debates or within five days after rendering 
the court decision. 

Article 134 of the Code also requires each party to file a preliminary (indicative) 
calculation of the amount of the litigation costs already incurred by the party and which 
are expected to be incurred in connection with the consideration of the case. 
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Thus, the issue of the reimbursement of litigation costs, including the legal 
assistance expenses, has been substantially improved in the amended version of the 
Civil Procedure code of Ukraine. In particular, the changes concerning the cancellation 
of the recovery limit, the introduction of criteria for assessing the commensurability of 
the expenses and their connection with the litigation in general, as well as the 
mechanism of securing the expenses for legal assistance can be described as 
revolutionary. 

 
 
PUBLIC ORGANIZATIONS AS PRIVIES IN CIVIL RELATIONS 

Sofiia Kyslevych (student) 

Ivan Franko National University of L`viv 
 
At this stage of modern Ukrainian society development, we are more and more 

often contemplating public organizations in various roles: as organizers of public events, 
as authors of different social projects, as organizations that have solved a specific 
problem of a city. 

And this, in fact, is not surprising, since it is public organizations that are one of 
the most optimal legal forms for helping citizens solve their common problems, protect 
their common interests. 

From a legal point of view, it is necessary to define what a public organization is. 
To do this, we need to refer to the Law of Ukraine "On Public Associations".  

In accordance with the p.1 of Article 1 of the Law, "a public association is a 
voluntary association of natural persons and/or legal persons of private law for 
exercising and protecting their rights and freedoms, for satisfying their public, in 
particular, economic, social, cultural, environmental and other interests, which, by its 
organizational and legal form, is created as a public organization or a public union. A 
public organization, in turn, is a public association, whose founders and members 
(participants) are natural persons". 

The specificity of each public organization depends on the purpose of its activity, 
on the functions it performs, on the categories of people it is oriented to. As is known 
from the scientific literature, there are various criteria for the classification of public 
organizations, therefore, we can single out the following: 

- By the subjects of activity (public organizations are divided on the basis of a 
certain feature that unites their members: age, gender, profession; in particular it can be 
children, youth, women's organizations, organizations of people with disabilities and 
others). 

- By the sphere of social life (human rights, educational, cultural, sports, 
environmental organizations, organizations of employers and others). 

- By the status or territory of activity (they should be divided into local, All-
Ukrainian and international). 

According to the current legislation, public organizations in Ukraine may exist 
through the creation of a legal person or without the creation of a legal person, but in any 
case a notification of their establishment is obligatory. In accordance with the Law, in 
case of failure to submit (failure to send) documents for registration of a public 
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association within 60 days from the date of such a public association creation,it is not 
considered to be formed." 

Since public organizations are the subjects of civil law, that have acquired the 
status of a legal person as a result of state registration, they, as subjects of civil law, tend 
to have the characteristics of a legal person, namely: organizational unity, that is, the 
existence of a stable internal structure with clearly defined competence of the bodies, 
the order of their functioning, as well as the state registration and civil (legal) personality, 
the manifestation of which is property apartness, presentation in civil relations on its 
own behalf, independent property liability, and last but not least – the ability to be a 
plaintiff or a defendant in court. 

Speaking about the creation of a public organization as a legal person of private law, 
it takes place in accordance with the procedure established by the legislation, which is a 
system of actions of founders and public bodies, sufficient for acquiring legal personality. 
In the process of establishing a public organization as a legal person, two stages can be 
highlighted. At the first stage, there is the expression of will of the founders, their initiative, 
that is, the formation of a public association is carried out at the constituent assembly of its 
founders and formalized by the protocol. Moreover, the name of the public organization, the 
statute, symbols and the governing bodies are drafted. At the second stage, the state 
registration of a public organization is carried out in accordance with the procedure 
established by the Law of Ukraine "On State Registration of Legal Persons, Individual 
Entrepreneurs and Public Formations", after which it becomes a legal person. 

In order to achieve its purpose (goals), a public association has the right: to freely 
spread information about its activity, to promote its purpose (goals); apply to the bodies 
of state power, their public servants and functionaries with proposals (remarks), 
statements (petitions), complaints; to receive public information that is in possession of 
the subjects of power authorities, other administrators of public information; to 
participate in the development of draft legal acts related to the scope of public 
associations' activity and important issues of public life; to hold peaceful gatherings. In 
addition, a public association with the status of a legal person, unlike a public association 
without such a status, may be a privy in civil relations, acquire property and non-property 
rights; carry out entrepreneurial activity directly or through the established legal 
persons; establish the mass-media in order to achieve its statutory goals and so on. 

If we talk about the termination of a public association activity, then it is carried 
out by a decision of a public association or by a court decision on the prohibition 
(involuntary dissolution) of a public association. 

Public associations contribute to the development of civil society, moreover, they 
are its motive power. However, there are constitutional restrictions on the formation and 
activity of certain public associations. The legislator prohibits foundation and activity of 
such public associations, whose programme goals or actions are aimed at the liquidation 
of the independence of Ukraine, change of the constitutional order by force, violation of 
the sovereignty and territorial integrity of the State, undermining national security, 
unlawful seizure of the state power, the propaganda of war, violence, fomentation of 
inter-ethnic, racial, religious enmity or encroachments on human rights and freedoms, 
the health of the population (A. 37 of the Constitution Of Ukraine). Public associations 
shall not have paramilitary formations.  

Jürgen Habermas, a German philosopher and sociologist, in his work 
"Democracy. Mind. Morality " noted that the public, creating new structures of civil 
society, thus opposes the encroachment of the state, despotism of absolutism, 
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authoritarianism on human rights, and highlights humanistic conditions and values, 
non-mortal, high-spiritual, moral behavior, self-consciousness, self-determination, 
freedom and dignity of an individual. " Therefore, one should consider the role and 
importance of public organizations in building up civil society in Ukraine as a mirror of 
the Ukrainian nation formation. 

 
 
SUMMARY ACTION PROCEEDINGS: PROBLEMATIC ASPECTS 

Olexandra Lemishchuk (student) 
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The introduction of summary action proceedings in the new version of the Civil 

Procedure Code of Ukraine (2017) has become an important step for improving the 
efficiency of civil justice, however, the legislative regulation of this innovation is not at a 
sufficiently high level, which results in ambiguous application of the relevant procedural 
rules and impossibility of enforcement the tasks of civil justice in judicial practice. 

The legislator identified two forms of action proceedings: general and summary 
action proceedings. Special features that distinguish summary action proceedings from 
the general proceedings are as follows: 

- reduced terms of consideration; 
- absence of the stage of preparatory proceedings; 
- consideration of the case, according to the general rule, in the order of written 

proceedings, that is, without notice of the parties; 
- absence of litigation; 
- impossibility of counter-claim consideration; 
- the limited possibility of a cassation appeal of cases, considered summarily. 
It should be noted that the legislator allowed the ambiguous name of this 

innovation, since, having named the chapter "Consideration of cases summarily ", he 
actually allocated summary action proceedings in another type of legal proceedings, that 
contradicts its features and legal nature. 

When analyzing the legislative provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine, 
we can observe a conflict of procedural rules, since Part 4 of Art. 19 of the Civil Procedure 
Code of Ukraine implies that summary action proceedings are applied to certain 
categories of cases consideration, as well as other cases for which priority is given to a 
speedy resolution of a case. At the same time, Part 2 of Art. 274 of the Civil Procedure 
Code of Ukraine states that any other case classified to the jurisdiction of the court may 
be considered summarily, except for the cases specified in part 4 of this article. That is, 
such cases for which speedy consideration of the case is not a priority, may also be 
considered summarily, contrary to the purpose of this form of legal proceedings fixation. 

In general, cases tried summarily, can be differentiated depending on whether 
they should or can be considered under the following rules: 

1) cases, which the court is required to consider summarily: cases in which the 
value of the claim does not exceed one hundred sizes of subsistence minimum for the 
able-bodied persons; cases arising from labor relations, etc.; 

2) cases in respect of which, the court at its discretion, in the presence of the 
relevant petition of the plaintiff, decides on the case consideration summarily: any other 
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cases included in the jurisdiction of the court, except for the cases specified in Part 4 of 
Art. 274 of the Civil Procedure Code of Ukraine. 

The legislative position as to the imperative definition of categories of cases, that 
should be considered summarily, has significant disadvantages, its realization is 
inaccessible in certain cases in practice. 

Firstly, if the price of the claim does not exceed one hundred sizes of subsistence 
minimum for the able-bodied persons, the case is necessarily considered summarily. 
Determining the insignificance of the case solely at the price of the claim is controversial, 
since the price of the claim does not mean a simple way of protection, a small amount of 
evidence and the possibility of establishing all the circumstances of the case within the 
shortened terms. 

Secondly, the legislator determines that cases arising from labor relations should 
be considered only summarily. However, this provision does not take into account the 
fact that in cases arising from labor relations, as a rule, there are several claims, a large 
number of evidence and the resolution of such a case within 60 days is complicated or 
even impossible. This is evidenced, in particular, by the following example: "Khmelnitsky 
City-district Court by a court ruling of April 27, 2018 opened the proceedings in the suit of 
PERSON_1 to the public joint stock company "National Public Television and Radio 
Company of Ukraine" about his renewal at work and the recovery of wages during the 
forced absenteeism. The decision of the court in this case, which was considered 
summarily, was adopted on July 3, 2018 ". And this example is not the only one where 
there is a violation of the terms of the case consideration summarily. 

The case in the order of summary action proceedings is considered in accordance 
with the rules established for general consideration of the case, with the features set 
forth in the chapter "Consideration of cases in summary action proceedings". Since there 
is no preparatory proceedings stage, the court should take the actions on preparing the 
case independently for the consideration on the merits, that is, before the opening of the 
first court hearing. And there arise the problems, namely: 

1) the court can not explain to the participants of the case, which circumstances 
of the case are part of the subject of proof, which evidence must be submitted by one or 
the other party in the case, as a result, the participants in the case provide evidence in a 
court hearing, which makes it impossible to consider the case within the terms, provided 
by the Civil Procedure Code of Ukraine; 

2) the court can not ascertain whether the parties have informed all the 
circumstances of the case, known to them; 

3) if the court decides to appoint an expert examination, it can not ensure the 
implementation of the right of the parties to the case to propose issues, the explanation 
of which, in their opinion, requires the expert's opinion, thus it violates the procedural 
norm, resulting in the recognition of such an expert's conclusion inadmissible evidence 
and the impossibility of reference to it by the court when making a court decision; 

4)during the submission of an application by a participant in the case, which is 
not a statement on the merits of the case or a petition, the court can not take into account 
the opinions of other participants in the case regarding the satisfaction or refusal to 
satisfy such an application or petition. 

Consequently, in view of the existence of some legislative shortcomings, it is 
necessary to amend the relevant provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine, in 
order to effectively deal with cases in the form of summary action proceedings, avoid 
procedural rules breaking and realize the purpose of summary action proceedings. 
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THE CONTRACTING ORDER OF THE STATE AND COMMUNAL PROPERTY 
LEASE 

Yuliia Lopotiak (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
The research of the contracting order peculiarities of the state and communal 

property lease is rather actual on the present stage of lease relations development. The 
in-depth study of the main characteristics of the lease agreement, its essential terms and 
content, as well as the contracting order, is an objective necessity in the development 
conditions of relationship based on the lease of state and communal property objects. 
Legal regulation of the state and communal property lease includes the Law of Ukraine 
"On lease of state and communal property", the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine "On the methodology for calculating the rent for state property and the 
proportion of its distribution", the Order of the State Property Fund of Ukraine "On 
Approval of the List of Documents, which are submitted to the lessor for the contracting 
of a lease of property belonging to the state property" and other legal acts. 

According to the Law of Ukraine " On lease of state and communal property ", 
natural and legal persons, who want to contract a lease, send an application, as well as 
other documents enumerated and determined by the Fund, to the lessor. According to the 
requirements of the current legislation of Ukraine, economic companies created by 
members of the labor collective of the enterprise or its structural subdivision, other legal 
entities and citizens of Ukraine, natural and legal persons of foreign states, international 
organizations and stateless persons may be holders of the lease in such relationship. The 
indicated entities of lease relations should also submit, in addition to the application for 
a lease, a draft agreement, copies of founding documents, the information, in an arbitrary 
form, on the absence of applying to the applicant of sanctions in accordance with the 
legislation. Depending on the object of the lease, it is supposed to submit additional 
documents, determined by the List of the State Property Fund of Ukraine, in certain cases. 

The next step in the process of contracting the lease of the state and communal 
property is the registration of the lease application by the lessor. 

According to the requirements of the current legislation, the lessors may be: the 
State Property Fund of Ukraine, its regional departments and representative offices, the 
bodies authorized by the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea and 
local self-government bodies to manage the property, state enterprise for ensuring the 
functioning of diplomatic agencies and consular offices of foreign states, agencies of 
international intergovernmental organizations in Ukraine, enterprises, institutions and 
organizations. Thus, after registration, in the absence of the prohibition on the transfer 
of property to a lease, the lessor sends the documents copies to the body authorized to 
manage the relevant property within five days after the date of the application 
registration. Such a body is obliged to consider the submitted documents and within 15 
days after their submission, provide the lessor with the conclusions on the contracting 
of the lease or its refusal. From the moment of the application submission as well as the 
draft lease agreement to the lessor, it is prohibited to purchase, sell, transfer, exchange 
or grant it for free use etc. It is worth mentioning that if the lessor does not receive in the 
prescribed time the conclusions of the body authorized to manage the state and 
communal property, then the lease contracting is considered to be agreed with this body. 
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When the provisions of a lease are brought into accord with the body authorized 
to manage the state and communal property, the lessor should within 15 days place an 
announcement of his intention to transfer the property to the lease in the official mass 
media and on the websites of the lessors.  

Within 10 business days after placing the announcement, the lessor accepts 
applications for the lease of the relevant property, and after the expiration of the term of 
application, within three days makes a decision depending on the study results of the 
demand for the object of lease, issued in the form of an order. If only one application is 
submitted, the lease of state or communal property is contracted with the applicant. In 
the case of submission of two or more applications, the lessor announces a competition 
for the right to lease. The procedure of holding the competition for the right to lease state 
and communal property is regulated by the relevant subordinate legal acts. Furthermore, 
the State Property Fund of Ukraine takes into account the proposals of central and local 
executive bodies and local governments regarding the placement of budget institutions 
during considering the documents of transferring of the relevant property to the lease.  

It is worth mentioning that special provisions are stipulated for the contracting a 
lease of state and communal property, in case the diplomatic agencies or consular offices 
of a foreign state, as well as agencies of international intergovernmental organizations 
are holders of a lease. In case of such entities applications for state or communal property 
lease, the announcement of the intention to transfer the property to the lease is not 
placed and the competition is not held. Moreover, the lease contracting with the entities 
of the election process with the purpose of holding public events during the election 
campaign is executed without holding a contest in the order of applications priority. 

Thus, the analysis of the contracting order of the state and communal property 
lease allows properly observe all order peculiarities of lease relations. Correct legal 
registration by the parties of the contractual relationship leads to the onset of appropriate 
legal consequences, which is especially important in contracting a lease of state or 
communal property. Ukrainian legislation clearly stipulates the stages of contracting a 
lease of state and communal property, a list of documents required to comply with all 
legal requirements, the entities group of the contract and the terms that must be 
complied with for the contracting the relevant lease. Thus, there is a certain algorithm of 
actions that should be followed by each individual or legal entity who wishes to contract 
a lease of state and communal property. Hence, non-compliance with such conditions or 
violation of the sequence, as well as the lack of necessary documents will be grounds for 
refusal to contract a lease of state and communal property. 

 
 

INTANGIBLE GOODS AS THE OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS 
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Civil legal relations arise concerning some definite objects (tangible and 

intangible) by means of which the subjects of civil legal relations can satisfy their needs. 
An object of legal relationship is a subject-matter, on which the activity of legal 
relationship subjects is directed, fulfilled during the process of their rights realization 
and duties performance. In a literal sense, intangible goods are the things, that don`t have 
material substance and do not belong to the material world. The list of intangible goods 
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is shown in chapter 15 of the Civil Code of Ukraine. However, the absence of material 
substance is typical of other goods, which are not taken by a legislator to intangible 
goods, for example, services, property rights, cashless money. Therefore, there is a 
necessity in the specification of the scope of the concepts “tangible and intangible” 
goods. 

Under the Civil Code of Ukraine, intangible goods comprise: 
1. The results of intellectual and creative activity 
2. Information 
3. Personal non-property goods 
Article 41 of the Constitution of Ukraine provides general principles of the 

protection of intellectual property. In addition, legal relationship arising in cases of using 
and protection of intellectual and creative activity results is regulated by Book 4 of the 
Civil Code of Ukraine and other normative acts, for example, the Laws of Ukraine “On 
Copyright and Adjacent Rights”, “On the Protection of Rights to Inventions and Useful 
Models” and others. Besides, there are international normative legal acts, which deal with 
legal regulation of intellectual property, for example, the Berne Convention for the 
Protection of Literary and Works of Art (Berne Convention).  

The results of intellectual and creative activity are intangible goods. For example, 
a literary or artistic work is an author’s complex of ideas or images; know-how is the 
owner’s knowledge and experience. However, very often to become the objects of civil 
legal relations, they have to gain a certain objective formalization to provide their 
perception by other people. For example, a literary work has to be fixed on a manuscript 
or an electronic carrier, an invention – in a form of drawings, models etc. However, 
according to Article 419 of the Civil Code of Ukraine, a right of intellectual property and 
right of property do not depend on each other. For example, when selling a picture, the 
right of ownership goes to a customer, but the copyright remains with the creator.  

According to Article 200 of the Civil Code of Ukraine, the information is any data, 
which can be stored on material carriers (devices) or displayed electronically. The main 
provisions on legal regulation of informative relations are contained in the Law of 
Ukraine “On Information”. This law guarantees the right to information, its openness and 
availability. 

In the literature there are distinguished such requirements to the information as 
an object of civil legal relations: presence of a freight form and commercial value, a 
possibility to transition in a form of succession, openness and availability, inalienability 
from civil law subjects.  

As an object of civil legal relations, information has such features: it is intangible 
goods that is not limited to material careers; it is not the subject to depreciation, but is 
subject to moral aging; characterized by endless possibility of its replicate; has different 
forms of fixation (visual, written, acoustic). 

The Law of Ukraine “On Information” divides information according to the 
criterion of the availability for open information and the information with limited access 
(confidential, secret and business). Confidential information is data in ownership, use 
and at the disposal of physical or corporate persons and is distributed only at their desire 
and according to the provided terms. The concept “secret information” is fixed in Article 
8 of the Law of Ukraine “On Access to Public Information”. It is the information, the 
divulgation of which can cause harm to a person, society and the state. Information, 
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recognized as secret is the data that contain state, bank secret, pre-trial investigation 
secret and other secrets, provided by law. 

According to Article 201 of the Civil Code of Ukraine, the personal non-property 
goods of a natural person, protected by the legislation, are life, health, honor, dignity, 
business reputation, name, authorship, freedom of literary, artistic, scientific and 
technical creativity and other goods. This list is not exhaustive. With regard to each of 
these goods, physical (in some cases – corporal) persons acquire appropriate personal 
non-property rights. For example, physical person’s life is personal non-property good, 
accordingly, a physical person’s right to life is personal non-property right of each 
human. 

Personal non-property goods have the following features: 
1. Personal or “personality” character; 
2. Deprived of property (economic) content; 
3. Alienation impossibility; 
4. Permanent character; 
5. Absolute character; 
6. Specificity of occurrence and termination. 
The doctrine traditionally considers personal non-property goods as the objects 

of personal non-property rights. Comparing the personal non-property goods with the 
rights, we can affirm that there are far more personal goods than rights. Only due to the 
availability of social necessity and readiness of legislator, some ponderable goods may 
be turned into rights, which are protected by force of state coercion, and behavior of 
subjects concerning the use of specified goods may be subjected to legal regulation.  

Thus, it is possible to assert that intangible goods are significant objects of civil 
legal relations. However, these objects require detailed legal regulation, since there still 
exist gaps and collisions in laws and other legal acts that specify the legal regime of 
intangible goods.  

 
 

THE RIGHT OF PRIVATE PROPERTY 

Sofiia Papura (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
It is necessary to stress that among the main inalienable human rights there is 

the right of property, guaranteed by the Art. 41 of the Constitution of Ukraine. One of the 
forms of property stipulated by the legislation of Ukraine is private property. 

The concept of the right of private property can be considered in two aspects: 
objective and subjective. In the objective sense, it is a system of legal provisions 
regulating the right of private property. In the subjective sense, it is a certain possibility 
for a person to possess, use and dispose of one’s property observing the limits established 
by law. 

Under Part 1 of Art. 325 of the Civil Code of Ukraine, subjects of the right to private 
property are natural and legal persons. Evidently, only legal persons of non-state and 
non-communal property can be subjects of the right of private property, regardless of 
their organizational and legal form. Part 2 of the article mentioned stipulates that natural 
and legal persons can be the owners of any property, except for certain types of property 
that can not belong to them in accordance with the law. The composition, amount and 
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value of property that can be owned by natural and legal persons are not limited. The law 
may establish restrictions on the size of a land plot that may be in the ownership of a 
natural and legal person. The legislative list of objects of the right of private property is 
absent, thus, private property can include such objects as movable property, real estate, 
results of intellectual and creative activity, separate objects and their aggregate, as well 
as integral property complexes. However, there are objects that are withdrawn from 
civilian traffic and, therefore, can not be objects of private property rights. The specified 
category of objects is regulated by the Verkhovna Rada of Ukraine Resolution "On 
Ownership of Certain Types of Property" of June 17, 1992. These objects include: 1. 
Weapons, ammunition, combat and special military equipment, rocket and space 
complexes. 2. Explosives. All types of rocket fuel as well as special materials and 
equipment for its production. 3. Combat poisonous substances. 4. Narcotic, psychotropic, 
potent poisonous drugs (except for those received on doctor’s prescriptions). 5. Antitheft 
installations. 6. State standards of units of physical quantities. 7. Special technical means 
of the tacit reception of information. 8. Electro-shock devices and special equipment 
used by law enforcement agencies, except gas pistols and revolvers and cartridges to 
them, charged with substances of tear and irritant effect. 

The right of private property of legal persons reaches the property transferred to 
its disposal as a contribution by the founders, or property acquired on other grounds. The 
right of private property of a legal person is exercised by its bodies, their activities are 
regulated by laws and legal acts, as well as by the constituent documents of a legal 
person. 

The emergence of the right of private property to persons is associated with the 
onset of legal facts. In civilist science, the grounds for the emergence of property rights 
are distinguished and divided into primary and derivative ones. Primary grounds mean 
that the right of a person to a thing emerges initially or regardless of the initial owners 
(for example, the creation of things, a trove or treasure). Derivative grounds mean that 
the right of property emerges on the basis of deals (contract of sale, gift contract, etc.). 
The right of property is considered to be acquired legally, unless otherwise stipulated by 
law or the illegal acquisition of property rights is not established by court. 

Protection and security of the right to private property is one of the most 
important functions of the state. The principle of security of property is foreseen by the 
Constitution of Ukraine. The protection of the right to private property is a complex of 
civil law instruments envisaged by law, which, firstly, ensure the protection of property 
relations in their unaffected state, and secondly, are used to restore the violated property 
relations, to eliminate obstacles that impede their normal functioning, compensation for 
the damages caused to the owner. 

Depending on the nature of the encroachment on the rights of the owner and the 
content of the protection afforded to the owner, the means of protection in rem, in 
personam and special means are singled out.  

Actions in rem aimed directly at protecting the right of property as an absolute 
right. They protect the powers of the owner to possess, use, dispose of property that is 
individually defined and exists in kind, if the violation of the right of property is not 
related to contractual relations. Actions in rem include: 

• replevin (claims of the non-possessing owner to the illegitimate owner for the 
reclaim of property); 
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• negatory action (owner's claims for the elimination of property violations not 
related to possession); 

• action for recognition of the right to private property. 
It is intrinsic for actions in personam that a person's claim does not originate 

from the very right of property as such, but is based on other legal institutions and the 
corresponding subjective rights of these institutions. Actions in personam, generally, are 
based on various contracts. Actions in personam include: 

• actions for the damages caused by non-performance or negligence 
performance of a contract; 

• actions for return of things granted in the possession (under the contract of 
storage, mortgage, transportation); 

• actions for the return of groundlessly acquired or retained property; 
• actions for the damages caused by tort, etc. 
All the actions not belonging to actions in rem or in personam should be 

classified as special means of protection. There is no exhaustive list of such means. They 
originate from different legal institutions. Actions for the protection of the rights of a 
person declared missing or dead in case he/she returns can serve as an example. 

I would like to conclude by stressing that the right of private property is the main 
legal form of individual appropriation of goods, it is the ability of a person (natural or 
legal) or a group of persons to possess, use and dispose of property, belonging to them 
separately or jointly, regardless of the will of other persons.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

КОНЦЕПЦІЇ АВТОРСТВА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ В 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Олена Лубчук (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Яворська О. С.) 

Дослідження питання авторства аудіовізуального твору вимагає 
звернення до відповідних положень Бернської конвенції, зокрема, до правил п. 2 
ст. 14bis Конвенції, які регулюють питання визначення осіб, що мають авторське 
право на кінематографічний твір. Останні сформульовані таким чином, що 
дозволяють національним законодавствам не тільки встановлювати різні 
положення про перехід прав автора до виробників аудіовізуальних творів, в тому 
числі й передбачати різного роду презумпції про перехід авторських прав, але й 
визнавати початковими власниками прав на аудіовізуальний твір його 
виготовлювачів, в тому числі й юридичних осіб. Так, згідно з підп. (а) п. 2 ст. 14bis 
Бернської конвенції визначення осіб, що мають авторські права на 
кінематографічний твір, зберігається за законодавством країни, в якій 
витребується охорона. 

Як зазначає А.І. Смирнов, складність однакового вирішення питання 
авторства кінематографічного твору на міжнародному рівні обумовлена тим, що 
при визначенні власників авторських прав на аудіовізуальні твори національні 
законодавства притримуються абсолютно різних підходів. В окремих країнах 
авторське право на аудіовізуальний твір визнається за кіновиробниками, в 
деяких – за авторами творів, що використовуються при створенні 
аудіовізуального твору (авторами сценарію, композиторами тощо), в той час як 
за режисером-постановником таке право може не визнаватись. Так, зокрема, в 
країнах романо-германської правової системи авторами аудіовізуального твору 
є особи, які здійснюють творчий внесок у створення зазначеного об’єкта 
авторського права. Такими визнаються режисер-постановник, автор сценарію, 
оператор-постановник. 

Натомість в країнах англо-американської правової системи автором 
аудіовізуального твору є особа, яка організувала процес створення фільму, тобто 
продюсер кінофільму. Саме він є первинним носієм авторського права. Всі ж інші 
особи, які беруть участь у створенні кінофільму, визнаються найманими 
працівниками, яким належать особисті немайнові права.  

При визначенні авторів аудіовізуального твору національне 
законодавство виходить із принципу, що застосовується в країнах романо-
германської правової системи, визнаючи авторами аудіовізуального твору осіб, 
які здійснюють творчий внесок у створення зазначеного об’єкта авторського 
права. Так, в частині 1 статті 17 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права» передбачено, що авторами аудіовізуального твору є: 1) режисер-
постановник; 2) автор сценарію і (або) текстів, діалогів; 3) автор спеціально 
створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; 
4) художник-постановник; 5) оператор-постановник. 

Що ж стосується класифікації авторів аудіовізуального твору, то один із 
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можливих критеріїв поділу останніх можна вивести на підставі аналізу Закону 
України «Про кінематографію». В статті 3 Закону передбачено, що автором фільму 
є фізична особа, власна праця якої визначає творчий задум та/або способи його 
реалізації у фільмі. Відтак, в Законі України «Про кінематографію», на відміну від 
Закону України «Про авторське право і суміжні права», деталізуються напрями 
творчої діяльності: 1) власна праця фізичної особи, яка визначає творчий задум 
та (або) 2) власна праця, яка визначає способи реалізації творчого задуму у 
фільмі. Як наслідок, варто погодись із М.Я. Остапчук, що з огляду на характер 
творчої діяльності авторів аудіовізуального твору можна поділити на дві 
категорії: 1) ті, що визначають творчий задум твору (автор сценарію та режисер-
постановника твору); 2) ті, які втілюють творчий задум у реальність (композитор, 
оператор-постановник та художник-постановник). 

Крім того, заслуговує на увагу пропозиція А.І. Смирнова диференціювати 
учасників створення аудіовізуального твору в залежності від ролі, яку вони 
виконують під час творчого процесу. Так, режисер-постановник є творчим 
організатором, а інші автори (сценарист, художник-постановник, композитор, 
оператор-постановник) є творчими виконавцями. Зазначений поділ 
обумовлюється тим, що саме режисер-постановник організовує та відповідає за 
процес зйомки фільму в цілому. Натомість діяльність інших суб’єктів 
підпорядкована волі режисера, так як саме він «бачить» кінцевий результат, 
розуміє та знає, як його досягнути. При цьому ніяк не применшується творча 
діяльність кожного із творців аудіовізуального твору. 

Водночас в науковій літературі дискусійним залишається питання 
визнання авторства аудіовізуального твору лише за однією особою – режисером. 
Так, зокрема, принцип визначення авторства на художній фільм, 
запропонований П.В. Фомічовим, полягає в тому, щоб особа, яка на всіх етапах 
створення фільму здійснювала керівництво його постановкою, вважалась 
автором фільму в цілому. Однак варто погодитись з В.А. Дозорцевим, що хоч 
діяльність колективу учасників організовується та направляється, особа, яка 
здійснює керівництво такою діяльністю, не може розглядатись як традиційний 
індивідуальний автор фільму в цілому. Адже творчість має індивідуальний 
характер і їй відповідає індивідуальний характер авторства, яке закріплюється 
за конкретно визначеним індивідом. Тому необґрунтованим вбачається 
визнання авторства аудіовізуального твору лише за однією особою. 

Таким чином, можна виокремити дві ключові концепції авторства 
аудіовізуального твору. Перша застосовується у країнах романо-германської 
правової системи та полягає у визнанні первинними суб’єктами авторського 
права на аудіовізуальний твір осіб, завдяки творчим зусиллям яких його було 
створено. Натомість друга концепція характерна для країн англо-американської 
правової системи й ґрунтується на визнанні авторських прав за особою, яка 
виконувала організаційні функції щодо створення кінофільму. В Законі України 
«Про авторське право і суміжні права» закріплено підхід країн романо-
германської правової системи, а відтак, суб’єктами авторських прав на 
аудіовізуальний твір вважається колектив авторів, завдяки спільній творчій 
праці яких він був створений.  
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ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ПРАВОМ ЄС 

Роман Юрків (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: проф. Яворська О. С.) 

 
Становлення права інтелектуальної власності в Україні, приєднання до 

міжнародних договорів та угод, різні зовнішньополітичні дії нашої держави, 
зокрема вступ до Світової організації торгівлі, підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС та інші, викликають необхідність наукового дослідження інституту 
примусового ліцензування. Для ґрунтовного аналізу такого механізму 
обмеження патентних прав, необхідно дослідити правове регулювання 
примусових ліцензій за законодавством різних країн Європейського Союзу.  

В науковій літературі є поширеною думка про те, що інститут примусової 
ліцензії є обмеженням юридичної монополії на використання результатів 
інтелектуальної, технічної і творчої діяльності. Необхідність таких обмежень 
обумовлена потребами суспільства, яке для свого стабільного розвитку може 
бути зацікавлене в безперешкодному доступі до охоронюваних результатів 
діяльності людини. 

Вперше примусова ліцензія як правовий інститут була закріплена в 
патентному законі Південної Кароліни в 1784 році (США), в якому передбачалася 
можливість її надання на патент. Лише у другій половині XIX ст., у зв'язку з 
промисловою революцією, примусове ліцензування набуло значного 
поширення. 

Подальший свій розвиток інститут примусових ліцензій отримав в 1925 
році, коли його положення були закріплені в ст. 5А Паризької конвенції про 
охорону промислової власності, згідно з якою, примусова ліцензія на об'єкт 
промислової власності, який не використовується або недостатньо 
використовується, може бути заявлена тільки після закінчення чотирьох років 
з моменту подачі заявки на винахід або трьох років з моменту видачі патенту. В 
даний час положення про примусові ліцензії є в патентних законах більшості 
країн світу. 

Юридичні підстави використання державами механізму примусового 
ліцензування визначені у ст. 31 Угоди про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), це зокрема такі: некомерційне 
використання в інтересах суспільства; використання за настання 
надзвичайного стану та крайньої необхідності; використання для запобігання 
ведення антиконкурентної практики; взаємозалежність патентів. 

Стаття 103 Кодексу промислової власності Португалії повторює 
положення статті 5А Паризької конвенції, однак додає, що територією 
використання патенту є не тільки територія Португалії, але і територія всього 
Європейського Союзу. У зазначеному Кодексі передбачена можливість 
підтвердження використання патенту за допомогою сертифіката, що видається 
компетентним органом у кожному конкретному випадку. Примусова ліцензія 
може бути заявлена у випадках: невикористання або недостатнього 
використання патенту, залежності між патентами, недостатнього виробництва 
об'єкта патенту, а також в публічних інтересах. 
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У Кодексі інтелектуальної власності Франції містяться схожі положення 
про порядок видачі примусової ліцензії. Стаття L. 613-11 Кодексу більш детально, 
на відміну від Кодексу промислової власності Португалії, визначає підстави, за 
наявності яких виникає право вимагати видачі примусової ліцензії. Вона може 
бути надана у випадках, якщо ні власник патенту, ні його спадкоємець: а) не 
почали використовувати або не зробили реальних і ефективних приготувань для 
використання винаходу, яке є предметом патенту; б) не торгували продуктом, 
який є предметом патенту в кількості, достатній, для задоволення потреб 
французького ринку. Також підставою для видачі примусової ліцензії може бути 
припинення використання патенту або поставки запатентованого об'єкта на 
ринок Франції більш ніж на три роки. 

Стаття 24 Патентного закону Німеччини містить трохи відмінні від 
законодавства розглянутих вище країн положення про примусової ліцензії. Вона 
може бути витребувана у випадку, якщо власник патенту відмовляється 
дозволити використання винаходу іншою особою, яка, своєю чергою, пропонує 
заплатити розумну компенсацію і дотримати всі умови ліцензійного договору. 
Вказівка на будь-які строки відсутня. Можливість видачі примусової ліцензії 
з'являється тільки після отримання патенту. Патентний закон передбачає 
можливість конфіскації патенту через два роки з моменту видачі примусової 
ліцензії, якщо її використання не задовольняє повною мірою громадські 
інтереси. 

Виходячи з аналізу законодавства про промислову власність деяких країн 
Європейського Союзу, можна зробити висновок, що максимальне охоплення 
проблема видачі примусових ліцензій отримала в законодавстві Португалії, а в 
Німеччині це питання врегульовано в найменшій мірі. Якщо в законодавстві 
Франції не знайшов свого відображення тільки один вид примусової ліцензії – 
видача ліцензії в публічних інтересах, то в Патентному законі Німеччини 
відсутня згадка як про даний вид ліцензії, так і про ліцензії щодо 
взаємозалежних патентів. 

Варто також зазначити, що право ЄС достатньо багато уваги приділяє 
примусовим ліцензіям на лікарські засоби. Так, Директивою 2001/83/ЕС «Про звід 
законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини» та Регламентом 
(ЄС) № 816/2006 «Про примусове ліцензування патентів, що стосуються 
виробництва лікарських засобів, для експорту до країн з проблемами в сфері 
охорони здоров’я» встановлюється, що: головна мета будь-яких правил, які 
регулюють виробництво, розподіл та використання лікарських засобів є захист 
здоров’я населення (ст. 1 (2) Директиви 2001/83/ЕС); та механізмом забезпечення 
здоров’я населення є видача примусової ліцензії для виробництва й експорту 
лікарських засобів до країн з відповідними економічним показниками та 
проблемами у сфері забезпечення здоров’я населення (п. 5 Преамбули 
Регламенту (ЄС) № 816/2006).  

Законодавство України доволі послідовно та ефективно регулює як умови, 
так і підстави видачі примусових ліцензій на винаходи, медичні препарати, 
сорти рослин, проте право ЄС, з поправкою на особливі потреби українського 
суспільства у зв’язку з політичною та економічною ситуацією, є орієнтиром для 
України. Відповідно, світовий досвід може бути продуктивно використаний для 
вдосконалення національного законодавства. 
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ACQUIRING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO AN INVENTION 
ACCORDING TO THE INTERNATIONAL APPLICATION PROCEDURE 

Iryna Stehura (Master of Laws) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
One of the most important elements of the intellectual property law is the patent 

system. The effectiveness of the legal protection of the inventions and the freely 
accessible procedure of acquiring and protection of the intellectual property rights to an 
invention is essential for the development of the market economy of a state, the 
competitiveness of its products at the international level. Currently, the patent protection 
system encompasses a wide number of socially significant objects to intellectual 
property rights, ranging from pharmaceuticals to inventions in the field of defense, 
information technology, etc. Considering the above, the investigation of the mechanisms 
of patentable objects’ international legal protection is a topical issue. Such core 
mechanisms include the one provided for by the provisions of the Patent Cooperation 
Treaty (hereinafter – PCT) and the European Patent Convention. The use of legal 
procedures established in the specified international regulations gives the possibility for 
the future inventors to acquire and enjoy their intellectual property rights in the most 
profitable and effective way.  

It is possible to determine two main patent application procedures in the system 
of international legal protection of the inventions – the international patent application 
procedure and the European patent application procedure. The latter is often referred to 
as “regional patent application procedure”, as far as the scope of action of the patent 
issued according to this procedure is limited by the territory of the member states of the 
European Patent Convention, hence, by borders of Europe. The specified legal procedures, 
to a large extent, overlap with each other; the main difference between them is the 
narrowing of the scope of the patent search – as a result of the European patent 
application procedure, a report on the European patent search is being prepared, while 
according to the international patent application procedure, established by PCT, by 
results of the patent search the International Searching Authority prepares the 
international search report, which encompasses 148 countries of the world. Generally, 
both procedures are described by the concept “international patent application”. 

The use of the patenting mechanism in the framework of international patent 
application has a number of advantages in comparison with the so-called “national” 
patent procedure established by the legislation of each individual state. First of all, it is 
the possibility to get legal protection beyond the borders of one state: it is sufficient for 
the applicant to file one application to the one patent office in one language, not repeating 
the identical procedure in other states where the inventor wants to obtain legal 
protection as well. One more obvious advantage is the accelerating and facilitating of the 
access to the information about prior art for the potential inventors, that is possible due 
to the publication of the international and European patent applications on the special 
online platforms which are a kind of global repositories of information on all the world's 
existing technical innovations and inventions. In the framework of PCT system it is the 
web-platform PATENTSCOPE, in the European patent system – ESPACENET. Thanks to 
their functioning the inventor is able to assess the patentability of his invention, taking 
into account that it is essential for the invention not to be the part of prior art in order to 
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obtain legal protection. International patent application is beneficial for inventors from 
the financial point of view, because the applicant obtains certain privileges when paying 
international patent fees, in some states when paying national patent fee as well, that is 
important for applicants given the multi-staged and expensive patenting process.  

It is worth mentioning that there is a misconception about the existence of the 
so-called "international" or "world" patent. The use of the concept “international patent” 
is incorrect, as far as there exists no unified legal document which would provide legal 
protection of patent rights in all countries of the world. Any patent, by its nature, is a 
national one and its validity extends only to the territory of the state in which it was 
issued by the relevant national patent office. The above-investigated legal mechanisms 
are only the instruments of accelerating the procedure of obtaining legal protection of 
the invention; nonetheless, such protection is valid only on the territory of those states 
where the applicant entered into the national phase of patenting, while complying with 
the legislative requirements of these states. Instead, it is more appropriate to use the 
concept “international application patent”.  

Along with the obvious advantages of the international patent application 
procedure, this system has some drawbacks as well. For instance, the competent 
international patent office is not bound to inform the applicant of the application defects. 
Researchers also draw attention to the depreciation of the role of national patent offices 
and a significant limitation of their powers in connection with the use of the 
international patent application procedure. Nevertheless, a significant simplification of 
the patenting procedure for applicants who do not wish to restrict the scope of legal 
protection of their inventions by the territory of one country seems to be able to 
compensate for the existing shortcomings. 

Summing all it up, it is safe to state that, nowadays, an international patent 
application is the most effective tool for acquiring and enjoying intellectual property 
rights to an invention both on the global and European markets. 
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(науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.) 

Право власності на землю гарантується Конституцією України. Однак, воно 
не є безмежним і покладає певні обов’язки на власників. У відносинах, що пов’язані 
із правом власності на землю, найочевиднішим обмеженням є використання 
земель історико-культурного призначення за цільовим призначенням. Землі 
історико-культурного призначення отримують такий статус завдяки розміщенню 
на них пам’яток культурної спадщини, а також встановленням зон охорони таких 
пам’яток. Зони охорони пам’яток встановлюють з метою збереження пов’язаного з 
ними довкілля, а також для забезпечення їх захисту від дії негативних природних 
і техногенних чинників. Обмеження щодо здійснення права власності щодо такого 
виду земельних ділянок є виправданими, оскільки вони спрямовані на 
збереження, власне, самих пам’яток, які є надбанням не лише Українського народу, 
а й усієї світової спільноти.  

Закон допускає, що пам’ятки та їх території можуть бути об’єктом 
державної, комунальної чи приватної власності. До суб’єкта, що має у власності 
чи користуванні об’єкт нерухомої культурної спадщини переходить відповідне 
право на земельну ділянку або її частину, на якій він розміщений, без зміни її 
цільового призначення. Саме пам’ятка, незалежно від того для яких цілей вона 
використовується, визначає земельну ділянку, на якій розташовується, як таку 
що має історику-культурне призначення. Обмеження використання земель 
історико-культурного призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, 
наукову, естетичну та історико-культурну цінність встановлюється і забороною 
щодо їх приватизації. Окрім того, відповідно до Закону України «Про Перелік 
пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» приватизація 
деяких пам'яток культурної спадщини заборонена, що означає і неможливість 
передачі у приватну власність відповідних земельних ділянок. Землі, на яких 
розташовані пам'ятки археології, перебувають у державній власності або 
вилучаються (викуповуються) у державну власність в установленому законом 
порядку, за винятком земельних ділянок, на яких розташовуються пам'ятки 
археології – поля давніх битв. 

Особливості режиму використання земельної ділянки перш за все 
залежить від її цільового призначення. Відповідно на землях історико-
культурного призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому 
призначенню. Для забезпечення режиму охорони пам’яток, у тому числі й режиму 
використання відповідної території ст. 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» 
передбачено укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини. 
Тож юридична особа чи фізична не пізніше ніж через один місяць з отриманням 
пам’ятки у власність чи користування зобов'язана укласти охоронний договір, у 
якому буде визначатися режим використання пам’ятки та території, на якій вона 
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розміщується. Іншою стороною договору завжди виступатиме відповідний орган 
охорони культурної спадщини, який має належний обсяг повноважень. Слід 
звернути уваги на те, що договір може бути підписаний лише після погодження із 
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. 
Важливим для забезпечення правового режиму використання пам’ятки та 
земельної ділянки є вимога закону дотримуватися законодавства навіть у 
випадку не укладення охоронного договору. Окрім того, за ухилення від укладення 
такого договору чи невиконання його умов законом передбачено штрафні санкції, 
які накладаються відповідним органом охорони культурної спадщини, внаслідок 
здійснення контролю за виконанням договору. Враховуючи суспільну важливість 
пам’яток та їх територій, доцільно було б надати право здійснення контролю за їх 
збереженням громадськості та надати їм можливість ініціювати процес 
накладення штрафних санкцій.  

Охоронний договір укладається за зразком, який передбачено у «Порядку 
укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини» і у ньому 
обов'язково мають зазначатися види і терміни виконання реставраційних, 
консерваційних, ремонтних робіт, з упорядження її території, інших заходів, 
необхідність яких визначається відповідним органом охорони культурної 
спадщини. Власник пам’ятки (уповноважений орган) повинен забезпечити 
дотримання вимог протипожежної, санітарної, екобезпеки, режим використання 
пам’яток, пов’язаних з ними будівель, територій, культурних цінностей. Зокрема, 
у зразку зазначається, що власник чи користувач зобов'язаний утримувати 
територію пам'ятки упорядженою, не допускати використання цієї території для 
нового будівництва та задоволення інших господарських потреб, що можуть 
зашкодити пам'ятці, не робити будь-яких прибудов до пам'ятки, не переробляти 
її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких земляних робіт на 
території пам'ятки без спеціального письмового дозволу органу охорони. З цього 
випливає наступна особливість використання земель історико-культурного 
призначення, а саме дозвільний характер. 

Охорона об’єктів культурної спадщини є неможливою без встановлення 
обмеження щодо здійснення права власності щодо як самих цих об’єктів, так і 
територій, на яких вони розташовуються. Земельна ділянка має 
використовуватися відповідно до її цільового призначення. Режим 
використання земель історико-культурного призначення забезпечується через 
укладення охоронних договорів та дозвільний характер проведення робіт на 
відповідній території.  

 
 

РЕІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО МІГРАНТА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Анастасія Зварич (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Бедрій М. М.) 

 
Повернення на батьківщину є складовою міграційного процесу поряд із 

виїздом і перебуванням за кордоном. Так, згідно з даними Організації з 
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економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у середньому впродовж 
перших п’яти років після виїзду на батьківщину повертаються від 20 до 50 % 
мігрантів. [Return Migration: A New Perspective // International Migration Outlook 2018 
edition. Paris: OECD, 2018. URL: https://www.oecd.org/migration/mig/43999382.pdf]. 
Відтак, питання правового забезпечення реінтеграції українських мігрантів 
вимагає докладнішого вивчення. 

Насамперед розглянемо поняття реінтеграції. «Reintegration» слово 
латинського походження, що складається з приставки «re» як «повторна дія» і 
«integratio» як «відновлення», «возз’єднання». Виходячи із загального сенсу, 
поняття «реінтеграція» охоплює: 1) об'єднання на нових принципах того, що 
раніше було роз’єднаним; 2) відновлення у громадянстві якої-небудь держави 
осіб, що раніше його мали. 

Український законодавець дає визначення реінтеграції як комплексу 
соціальних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на сприяння 
адаптації в суспільстві трудових мігрантів і членів їхніх сімей після повернення 
з держави перебування, що є цілком логічним відносно загального сприйняття 
та розуміння даного терміну. 

Основу правового забезпечення для мігрантів сьогодні становить Закон 
України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII. Держава 
сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей 
шляхом здійснення комплексу соціальних, правових, економічних та інших 
заходів, передбачених законодавством. 

Відповідно до закону, реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір 
повернутися або повернулися в Україну сприяють центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізую державної політики 
у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції. 
На запит заінтересованої особи надається інформація про: можливості та умови 
працевлаштування в Україні; допомогу, що надається для економічної 
реінтеграції; збереження прав, набутих за кордоном у сфері соціального 
забезпечення; загальнообов’язкове державне соціальне страхування; заходи, 
яких необхідно вжити для полегшення пошуку житла; та ін. 

За даними Інституту соціології НАН України, не менше 17 % дорослого 
населення України мають досвід роботи за межами держави, тобто є мігрантами, 
які повернулися. До цього числа слід додати членів сімей трудових мігрантів, 
студентів, які навчалися за кордоном тощо. 

Мігранти, що повертаються в Україну, заслуговують на увагу з боку 
держави з огляду на наступне: сприяння поверненню громадян, які виїхали за 
кордон, могло б бути одним із засобів протидії депопуляції, враховуючи складну 
демографічну ситуацію в Україні та загрозу дефіциту робочої сили у 
найближчому майбутньому; прибуття мігрантів на батьківщину сприяє 
поширенню нових знань та навичок, прискорює економічну і політичну 
модернізацію, сприяє активізації міжнародно-господарських та торговельних 
зв’язків і є, отже, чинником розвитку; частина мігрантів повертаються додому 
недобровільно, внаслідок рішень, прийнятих щодо них компетентними 
органами країн перебування. 

Більшість видворених становлять трудові мігранти, які працювали в 
іноземних державах без належних дозволів. Не виключено також, що деякі з них 
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могли бути жертвами торгівлі людьми, шахрайства чи надексплуатації. Ці особи 
стикаються при поверненні в Україну та після нього з багатьма проблемами. 

Потребу в підтримці відчувають й успішні мігранти, які повертаються 
досягнувши поставлених цілей. Адже вони переживають значний стрес, 
оскільки повернулися у сім’ю та суспільство, що за час їхньої відсутності суттєво 
змінилися; їм складно знайти роботу внаслідок втрати за час перебування за 
кордоном професійних навичок та соціальних зв’язків; обсяги накопичених 
завдяки роботі за кордоном коштів рідко дають змогу відкрити власний бізнес і 
забезпечити собі робоче місце, а вартість кредитів висока. Внаслідок труднощів, 
з якими стикаються мігранти, що повернулися, вони часто не знаходять себе в 
Україні й прагнуть знову виїхати закордон [Малиновська О. Політика повернення 
мігрантів на батьківщину та їхньої реінтеграції в суспільство як складова 
міграційної політики держави: міжнародний досвід та ситуація в Україні // 
Національний інститут стратегічних досліджень. 2018. URL: 
http://www.niss.gov.ua/articles/2538/.] 

Досвід інших країн показує, що основа політики повернення емігрантів 
повинна складатися передусім із комплексу фінансово-економічних та 
правових механізмів. Політику повернення емігрантів можна охарактеризувати 
як «довгу гру», оскільки міграція має свої цикли. Як правило, люди готові 
повертатися при досягненні певних цілей, віку, накопичених заощаджень, 
капіталу тощо.  

Під фінансово-економічними механізмами і програмами розуміють 
плідну роботу влади та фінансово-банківського сектора, що потребує наступних 
рішень: розміщення облігацій серед мігрантів і діаспори; робота для спрощення 
реєстрації та стимулювання розвитку нових каналів грошових переказів; заходи 
запуску інвестиційних і митно-податкових пільг/стимулів [Гайдуцький А. 
Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися // Дзеркало тижня, №36, 29 
вересня–5 жовтня. URL: https://dt.ua/internal/borotba-za-migrantiv-ukrayini-
prigotuvatisya-289703_.html.] 

Правові механізми та програми відіграють визначальну роль, оскільки 
саме вони стимулюватимуть реалізацію перерахованих вище економічних 
механізмів. Реінтеграцію українського мігранта як політику адаптації доцільно 
реалізовувати через такі заходи: створення централізованої та періодично 
оновлюваної бази даних про реінтегрованих мігрантів з метою отримання даних 
щодо їхніх соціально-демографічних характеристик та потреб; покращення 
міжвідомчої координації та інформаційного обміну, зокрема, розробку спільних 
для різних відомств інструкцій; визначення можливостей для професійного 
навчання мігрантів, а також використання ними набутих за кордоном навичок; 
забезпечення включення дітей мігрантів до навчального процесу на 
батьківщині; посилення інституційної спроможності з реінтеграції; заохочення 
мігрантів, що повертаються до інвестиційної діяльності (насамперед у сільських 
регіонах); розвиток співпраці з громадськими організаціями; зарахування 
пенсійного стажу, здобутого в іншій державі тощо. 

Таким чином, перед Україною стоїть завдання якісної підготовки до 
повернення своїх мігрантів шляхом використання найкращого досвіду інших 
країн, спрямованого на легальну, безпечну та ефективну реінтеграцію, що 
дозволить прискорити її розвиток у економічному, суспільному, культурному та 
політичному житті держави. Україна повинна регулювати і контролювати так 
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званий відтік мізків (brain drain), перетворювати його на циркуляцію мізків (brain 
circulation) і максимально використовувати знання діаспори (brain gain). Це може 
бути здійснення шляхом утворення нових інститутів, удосконалення 
законодавства, а також впровадження мотиваційних програм і проектів щодо 
адаптації мігранта у суспільстві. 

 
 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

Тарас Кульчицький (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц Бурак В. Я.) 

 
На сучасному етапі суспільно-політичного устрою захист прав і свобод 

своїх громадян як у державі, так і за її межами при будь-яких 
зовнішньополітичних, соціально-економічних або інших обставинах, незалежно 
від місця проживання громадян гарантується Конституцією України. 
Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні, так як вони є 
громадянами нашої держави, обумовлюється конституційним правом громадян 
України, та набуває важливого значення за умов фінансової нестабільності в 
Україні та наявності демографічних проблем і проблем переселення населення 
за умов нових змін у суспільному устрої країни. 

Слід зауважити, що метою соціального захисту є забезпечення рівня 
життя непрацездатних громадян, не нижче від прожиткового мінімуму, 
встановленого державою та попередження соціальної напруженості в 
суспільстві, яка може бути зумовлена майновою, расовою, культурною, 
релігійною чи соціальною нерівністю; підтримання стабільності в суспільстві, 
тобто попередження виникнення соціальної напруги, яка виникає у зв’язку з 
майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю. У свою чергу, 
соціальний захист внутрішньо вимушено переміщених осіб в Україні – одна з 
умов реальності їх правового статусу в державі, яка передбачає конституційні 
повноваження громадян з захисту їх прав та свобод, адже усі конституційні 
повноваження громадян України закріплені Декларацією прав і свобод людини і 
громадянина та Конституцією України. 

У статті 1. Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» подається таке визначення ВПО: «внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка 
перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне 
проживання в Україні, яку змусили 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 техногенного 
характеру». 

На сучасному етапі суспільних мін, що відбуваються в суспільстві 
внутрішньо переміщені особи в Україні як категорія осіб, що потрапили в складні 
життєві обставини, потребують чітко гарантованого соціального захисту та 
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дотримання законодавчо гарантованих юридичних прав, що пов’язано з їхньою 
незахищеністю та потребою в допомозі. Дана категорія осіб потребує на надання 
державою усіх юридичних гарантій, що в свою чергу є обов’язком держави 
захищати людину, створювати правові, соціальні і культурні умови для 
реалізації її прав і свобод, а також діяльність міжнародних і державних 
організацій щодо захисту прав людини, як зазначає А. Нікітіна. 

У своєму дисертаційному дослідженні «Конституційно-правові гарантії 
прав і свобод людини і громадянина в Україні» Т. Заворотченко наводить такі 
ознаки юридичних гарантій: 

‒ нормативність, яка передбачає визначення гарантій лише в текстах 
нормативно-правових актів; 

‒ системність, яка полягає в тому, що всі юридичні гарантії знаходяться в 
тісному нерозривному зв’язку, є взаємозалежними і взаємопов’язаними, тобто 
утворюють певну систему; 

‒ комплексність – у реальному житті юридичні гарантії діють спільно 
(системно), підкріплюють і взаємно посилюють одна одну; 

‒ постійність – гарантії прав не припиняють свою дію і не виникають 
епізодично; 

‒ юридична надійність, яка відображає, з одного боку, зв’язок гарантії із 
соціальною ситуацією, а з іншого – стабільність її соціального змісту; 

‒ реальність, яка полягає в тому, що юридичні гарантії повинні 
забезпечити особі реальне користування наданими законодавством України 
правами. 

Окрім того слід відмітити, що дієвим механізмом забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина є дотримання юридичних гарантій прав і свобод 
людини та дотримання загальносоціальних умов, що тісно взаємодіють між 
собою. 

За твердженням А. Колодія, А. Олійника, сам механізм забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина як процес включає: гарантії здійснення; 
юридичні елементи механізму реалізації, процес практичного втілення 
можливості й необхідності в дійсність, умови й фактори. О. Скакун стверджує, що 
в механізм, як систему соціально-правового забезпечення прав і свобод 
включені такі підсистеми: механізм реалізації, механізм охорони, механізм 
захисту, які в своїй основі виступають і певними гарантіями прав людини.  

Юридичні гарантії прав та свобод внутрішньо переміщених осіб 
закріплені в Конституції України, зокрема у статтях: 

- у ст. ст. 21, 22 – гарантії прав, свобод і обов’язків;  
- ст. 55 – створення системи охорони й захисту державою прав, свобод і 

обов’язків, які забезпечують їх реальне використання й надійний захист від 
будь-яких посягань;  

- ст. 59 – активізація діяльності об’єднань громадян, які сприяють захисту 
прав, свобод і обов’язків; 

- ст. ст. 102, 116 – державний і громадський контроль стану забезпечення й 
захисту прав, свобод і обов’язків.  

Слід звернути увагу на те, що у статтях 21-64 Конституції України, а також 
у Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
визначаються права ВПО, а в свою чергу адміністративне законодавство 
визначає порядок видання довідок про підтвердження статусу, порядок 
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реєстрації за новим місцем проживання, отримання соціальної допомоги, 
шляхом прийняття певних нормативно-правових актів. Гарантії прав 
внутрішньо переміщених осіб реалізуються у даному випадку комплексно, 
системно та спільно нормами адміністративного права, забезпечуючи 
реалізацію норм конституційного права, які визначають права й обов’язки 
громадян.  

Загалом слід зазначити, що за законодавством України ВПО за державної 
гарантії надаються: допомоги та соціальні виплати; пільги (житлові субсидії, 
право на безкоштовне і пільгове житло, право на земельну ділянку, освітню 
пільг, пільгу по кредитах та інше); послуги (відведення ВПО до Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; забезпечення 
захисту персональних даних; надання гуманітарної допомоги; надання 
підтримки та вирішення соціально-побутових питань внутрішньо переміщених 
осіб; профорієнтування ВПО і сприяння працевлаштування; організація 
перепідготовки і підвищення кваліфікації.  

Конституційні гарантії соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 
в Україні – це закріплена в Конституції України багаторівнева система правових, 
економічних, соціальних відносин по управлінню соціальними ризиками в які 
потрапила дана категорія населення України, націлена на забезпечення: 
вдосконалення нормативно-правової бази соціального захисту ВПО; надання 
адресного допомоги; забезпечення соціальної підтримки у сфері 
працевлаштування; наданні соціальної допомоги у наданні належного рівня 
життєдіяльності ВПО. 

 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК ТА ЙОГО 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 

Ольга Маланчук (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: проф. Пилипенко П. Д.) 

 
На міжнародному рівні право на відпочинок знайшло своє закріплення у 

низці актів, серед яких Загальна декларації прав людини, яка у ст. 24 проголошує 
право кожної людини на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне 
обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку». Про право на 
відпочинок йдеться у ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 
культурні права, ст. 2 Європейської соціальної хартія (переглянутої) та п. 8 Хартії 
співробітництва про основні соціальні права працівників. 

Усі ці міжнародні документи стали основою для законодавчого 
закріплення права на відпочинок у багатьох країнах. Зокрема у статті 45 
Конституції України проголошено право кожного, хто працює, на відпочинок. Це 
право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також 
оплачуваної щорічної відпустки, встановлення скороченого робочого дня щодо 
окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 
Максимальної тривалості робочого часу, мінімальної тривалості відпочинку та 
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оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови 
цього права визначаються законом.  

Конкретизація положень Конституції відбулась у нормах трудового 
законодавства України. Так, відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна 
тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. А, 
тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як 
сорок дві години (ст. 70 КЗпП України). І тут варто відзначити, що законодавець 
передбачив кращі умови для працівників ніж у Директиві 2003/88/ЄС, яка 
запроваджує мінімальні вимоги до тривалості робочого часу і часу відпочинку 
на всій території ЄС. Зокрема, ст. 6 Директиви визначає, що тривалість робочого 
тижня не повинна перевищувати 48 годин, а протягом робочого тижня 
працівник має право на безперервний 24-годинний відпочинок (ст. 5).  

Щодо надання щорічних відпусток, у європейському та українському 
законодавстві теж існують певні розбіжності, зокрема відповідно до ст. 74 КЗпП 
України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 
укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається 
щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Для деяких 
категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша 
тривалість щорічної основної відпустки, проте не може бути меншою як 24 
календарних дні.  

Натомість стаття 2 Європейської соціальної хартії (переглянутої) та ст. 7 
Директиви 2003/88/ЄС передбачають тривалість щорічної відпустки не менше 4 
тижні.  

У статті 51 КЗпП України передбачений перелік працівників для яких 
встановлюється скорочена тривалість робочого часу, серед них: працівники 
віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років 
(учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на 
тиждень. Також, тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом 
навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини 
максимальної тривалості робочого часу, передбаченого в абзаці першому п. 1 
статті 51 КЗпП України для осіб відповідного віку, а для працівників, зайнятих на 
роботах з шкідливими умовами праці передбачена тривалість робочого часу не 
більш як 36 годин на тиждень. 

Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами 
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня 
встановлюється різна тривалість робочого тижня для зазначених в ньому 
виробництв, цехів, професій і посад. Для застосування цього Переліку 
затверджено Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад 
із 41 шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену 
тривалість робочого тижня. 

Також, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого 
часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших) та 
передбачена можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для 
жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю. 

Щодо тривалості роботи в нічний час, то відповідно до статті 54 КЗпП 
України нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку і на цей 
період тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не 
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поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого 
часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51). 

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це 
необхідно за умовами виробництва (у безперервних виробництвах, на змінних 
роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем). 

Отже, Конституція України закріплює як право на відпочинок, так і 
гарантії його забезпечення. Вони конкретизовані у КЗпП України, Законі України 
«Про відпустки» та в інших актах як централізованого, так і локального 
характеру.  

 
 

ЩОДО ПРАВОВИХ ОЗНАК ПЕНСІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ ТА ОСІБ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ 

Мар’ян Стецьків (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: проф. Синчук С. М.) 

 
У науці праві соціального забезпечення чимало науковців займалися 

проблемами обґрунтування правових ознак пенсії як виду соціального захисту 
осіб. Базуючись на їхніх теоретичних висновках та на положеннях Закону 
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб”, можна виділити ознаки, характерні для пенсій, що 
призначаються відповідно до зазначеного нормативного акту.  

Такими є:  
Пенсія – це завжди вид грошового соціального забезпечення, що дає 

можливість законодавчо визначити державний соціальний стандарт – 
фіксована щороку сума соціального платежу, нижче якого розмір пенсії бути не 
може. Зокрема, ст. 14 Закону України закріплює, що мінімальний розмір пенсії за 
вислугу років, що призначається відповідно до цього Закону, встановлюється у 
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
визначеного законом.  

Пенсійний платіж – є регулярним, виплачується особі у визначені 
законодавчі строкові межі. Традиційно у галузевій літературі називають 
епізодичний, регулярний, систематичний характер пенсійних грошових виплат. 
Пенсія виплачується не у вигляді одноразової виплати, а щомісячно. 
Систематичність виплати передбачає можливість отримання її особою 
впродовж дії пенсійного ризику. У випадку пенсійного забезпечення за вислугу 
років – довічно (презумпція старості), пенсія по інвалідності та внаслідок втрати 
годувальника надається на період, коли особа має правовий статус особи з 
обмеженими можливостями або є непрацездатним членом сім’ї померлого 
годувальника. Такий характер названого платежу зумовлений особливою 
функцією, яка відповідно до законодавства йому притаманна – бути для особи 
постійним джерелом засобів до існування.  

Розмір конкретного пенсійного платежу залежить від тривалості 
суспільно-корисної діяльності та величини заробітної плати, з якої сплачуються 
внески. Для осіб, звільнених з військової служби він залежить від вислуги років 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n348
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n350
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конкретної особи на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, 
Національній поліції, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, 
службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в 
органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної 
кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за 
вислугу років. Прикладом тут може бути ст. 13 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, 

Правовстановлювальним юридичним фактом є непрацездатність 
суб‘єкта (реальна або законодавчо-встановлена), яка зумовлюється настанням 
пенсійних ризиків. Такими пенсійними ризиками відповідно до Закону є 
інвалідність та втрата годувальника (див. Розділ III та IV Закону України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб”). 

Коло осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб”, та умови їхньої правосуб’єктності вичерпно визначені в цьому 
нормативно-правовому акті. Порядок призначення і виплати пенсій також 
регламентується положеннями цього Закону. 

Еквівалентність пенсії вчені трактують як будь-яку рівноцінну, 
рівнозначну величину, виражену у грошовій формі, однак яка є складовою 
раніше затраченого, виробленого. Така властивість пенсій осіб звільнених з 
військової служби та осіб, прирівняних до них, на нашу думку, визначається 
законодавцем в односторонньому порядку при легальному закріпленні умов та 
порядку обчислення розміру такої пенсії. Видається, що законодавчим 
трактуванням еквівалентності пенсії особи, звільненої з військової служби є 
законодавче закріплення порядку обчислення пенсії співвідносно тривалості 
вислуги років та грошового забезпечення, яка є основою для пенсійних 
страхових внесків.  

Компенсаційний характер пенсійних виплат проявляється через 
механізм призначення пенсії: обсяг пенсії визначається у прямій залежності від 
обсягу винагороди, яку особа отримує за військову службу та службу, прирівняну 
до неї. Розмір пенсії завжди нижчий від грошового забезпечення, і, як правило, 
встановлюється у відсотковій залежності щодо неї. Для прикладу: “Вважаючи 
пенсійне забезпечення невід’ємним та важливим елементом професійного 
соціального захисту, думаємо, пенсії осіб, звільнених з військової служби 
притаманними є не лише компенсаційний характер, а й стимулюючий. 

Наступною ознакою пенсії є централізований характер правового 
регулювання її призначення та виплати. Пенсійне забезпечення, на відміну від 
оплати праці за трудовим законодавством, не зважаючи на значне 
реформування, у своїй основі зберігає державно-владну природу, у зв’язку з чим 
всі елементи відповідного механізму правового регулювання безпосередньо 
визначаються державою в особі її органів. Призначення і виплату пенсії 
відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб” здійснює Пенсійний фонд України. 
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The Constitution of Ukraine guarantees each person the right to work (Article 43). 

The state should create conditions for the full exercise by the citizens of the right to work, 
guarantee equal opportunities in choosing a profession and a job, and implement 
vocational-technical training programs. 

The realization of the right to work involves not only the formalization of labor 
relations, the protection of the person's labor during the performance of the labor 
function, and the observance of the legislative procedure for the termination of labor 
relations. 

With the aim of protecting the rights and legitimate interests of the employees 
during an employment contract dissolution on the employer’s initiative, the legislator 
has identified the cases when it is compulsory to obtain the trade union’s consent. 

At the same time, in practice there are a lot of abuses and problems while 
implementing an appropriate condition that reduce the value of such an agreement. In 
particular, the members of a trade union organization maintain the interests of the 
employer de facto. However, trade unions are not created in all enterprises, institutions 
or organizations. Moreover, frequently the dissolution of an employment contract with 
an employee occurs, when the elective body of the primary trade union organization 
refuses to give the consent. 

The above circumstances determine the relevance of the topic of the selected 
research. The purpose of the work is to study the role and importance of the consent of 
the trade union organization to dissolute an employment contract. 

Before determining the importance of the consent of the elective body of the 
primary trade union organization, we will try to directly investigate the procedure for 
providing such consent. Under the Article 43 of the Labor Code of Ukraine: the dissolution 
of an employment contract on the grounds provided for in para.1 (except for the case of 
an enterprise, institution, or organization liquidation) para. 2-5, 7 of A. 40, and in para. 2, 
3 of A. 41, may be conducted only with the prior consent of the elective body (a trade union 
representative), of the primary trade union organization. The elective body shall consider 
the well-founded written submission of the owner or the authorized by him body to 
dissolute the employment contract with the employee within fifteen days. The 
submission of the owner or the authorized by him body shall be considered in the 
presence of the employee. The consideration of the submission in the absence of an 
employee is permitted only by his written application. At the request of the employee, 
another person (a lawyer etc.) may act on his behalf. However, if the employee or his 
representative does not appear at the meeting, the application consideration is 
postponed until the next meeting. 

If the elective body of the primary trade union organization is not formed, the 
consent to the employment contract dissolution will be provided by the trade union 
representative. 
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The elective body of the primary trade union organization informs the owner or 
the authorized by him body of the decision in writing within three days after its approval. 
In case of missing this term, the elective body of the primary trade union organization is 
supposed to have agreed to dissolute the employment contract. The denial decision of 
the elective body to give its consent to the employment contract dissolution should be 
substantiated. In case the denial decision is not substantiated, the owner or the 
authorized by him body has the right to dismiss an employee without the consent of the 
elective body of the primary trade union organization. 

The owner or the authorized by him body has the right to dissolute an 
employment contract no later than one month from the date of obtaining the consent. If 
the employment contract dissolution with an employee is carried out by the owner or the 
authorized by him body without referral to the elective body, the court shall suspend the 
proceedings and request its consent. After its obtaining or denial, the court settles the 
dispute. 

It’s worth mentioning that the p.10 of Article 38 of the Law "On Trade Unions, Their 
Rights and Guarantees of Activity" empowers the elective body of the primary trade 
union organization to give the consent or denial to dissolute an employment contract 
with the employee on the employer’s initiative. Thus, we see that the legislator provides 
such a guarantee as the duty of the elective body of the primary trade union organization 
while exercising its powers. 

The drafters of the 2015 Labor Code, who empower the trade unions to regulate 
labor relations, use the traditional approach to the definition of the role of the trade 
unions. 

In the scientific article "The legal nature of the consent of the trade union to 
dissolute the employment contract on the employer’s initiative " O. I. Protsevskyi 
emphasizes that during the employment contract dissolution on the employer's 
initiative, there should be not only the fact of the consent or denial of the elective body 
of the primary trade union organization, but its participation in the cases preceding the 
employment contract dissolution. I agree with the author’s opinion, and do believe that 
such participation is a precondition for the employment contract dissolution. 

Consequently, we can conclude that while exercising its powers, the elective body 
of the primary trade union organization de jure acts in the interests of the employees. It 
has to monitor the observance of employees' working conditions and prevent any 
restrictions or discrimination on the part of the employer or the workforce. In other 
words, it acts as the arbitrator, who makes every effort to ensure that a person can 
exercise, guaranteed by the Constitution, the right to work and the equal working 
conditions. 

The consent of the elective body of the primary trade union organization is indeed 
one of the main labor guarantees for the employee, since it allows them to avoid an 
oppression by an employer who has far more powers. However, today, we can observe 
that such consent in some cases serves only as the approval of the employer's decision. 
That is, the decision is actually taken by the employer, and the elective body of the 
primary trade union organization only agrees to it. Therefore, I believe that this issue is 
somewhat controversial and requires legal regulation. 
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One of the central institutes of labor law in Ukraine is working time. Generally, 
working time is used by employees to perform their labor functions, entrusted to them in 
accordance with a labour contract, for which they receive a fee. The institute of working 
time concerns both the interests of the employee and the interests of the employer. As 
noted by O.A. Zharov , Y.R. Mychalko, A.A. Pilipenko, the legal norms of this institute are 
designed to provide employees with the right to rest and to consolidate the degree of 
labor, concerning the interests of the both parties to the employment contract. 

The correct balance between working hours and rest time of an employee is the 
study topic of various sciences – economic, medical, legal etc. It is from finding the 
optimal proportion between these very categories that depends, on the one hand, on the 
effectiveness of a particular employee`s work, the enterprise and the state in general, and, 
on the other hand, -on the health of the state working population. 

As the expert V.D. Aveskulov considers, the category "working time", which 
defines the procedure of standard working hours distribution (normal, incomplete or 
shortened) within different calendar periods, takes an important place in the institute of 
working time. Taking into account the fact that in labor relations there are situations, 
when observance of normal working hours is impossible, the legislation contains certain 
exceptions to the general rule. One of them is the necessity of overtime works. In the 
national legislation, the procedure for attracting employees to overtime works is not 
regulated enough. That is why, a detailed analysis of the overtime works peculiarities, 
the conditions and procedure of their application, and the definition of the circle of 
employees that can be attracted to them is quite a relevant issue. 

In accordance with Art. 62 of the Labor Code of Ukraine, overtime work is a kind 
of work that lasts over the standard working hours. However, under the applicable 
legislation, overtime works can only be used in exceptional, normatively defined cases. 
In other words, an employer or an authorized body does not have the right to carry out 
overtime works under other circumstances, even if they are considered by the employer 
to be credible. 

Besides, the legislative list of the grounds for overtime works, the categories of 
employees who can perform overtime works under no circumstances are fixed by p.1 of 
Art.63 of the Labor Code of Ukraine.  

They include: pregnant women and women who have children under the age of 
three; persons, younger than eighteen years old; employees, who study at secondary and 
vocational schools without interruption from production, during class days.  

This very list is not exhaustive and may be supplemented by the laws. 
Overtime works are to be paid at a double wage rate, which is carried out in 

accordance with the procedure, foreseen by Art.106 of the Labor Code of Ukraine. 
The procedure of overtime works application as well as limit rules and special 

rules for attracting employees, are fixed normatively. Violation of this very order and 
these rules entails statutory liability, which allows the employee to apply to court for the 
protection of his rights. 
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An important guarantee of overtime works use is the obligation for the employer 
to obtain the consent of the trade union committee of the enterprise, institution, 
organization for their conduct. However, given the special, and sometimes emergency 
nature of such works, the consent of the union may be also obtained after the engagement 
of the employee to the relevant works. In particular, as noted by the scholars mentioned 
above, in practice, not only cases of obtaining consent of the primary trade union 
organization after the overtime works in case of an accident, natural disaster, failure to 
work in a shift and in other emergency cases, prescribed by the legislation, are common. 
In addition, Art. 64 of the Labor Code of Ukraine does not consider a ban on the prior 
consent of the trade union committee for overtime works in emergency cases. On this 
occasion, expert L.V.Kulachok points out that in practice there is an "unwritten rule" : 
before the beginning of a calendar year the trade union committee at its meetings hear 
the application of the employer's administration and gives a consent «in advance» to 
overtime work in the future in legally defined cases. In our opinion, it would be advisable 
to get such a permit in advance, but to limit the engagement of employees to overtime 
works only in case of emergency, when it is objectively impossible to obtain the trade 
union committee agreement directly prior to the moment, when the employee is engaged 
in overtime works.  

Summing up the aforementioned, we should stress that, despite the legislative 
regulation of the procedure for overtime works, there are still many problems in practice, 
and the main among them is the receipt of the prior agreement of the trade union 
committee. Therefore, with a view to ensure proper protection of the rights and interests 
of employees, we propose to provide for the procedure for obtaining the so-called prior 
consent of the trade union committee for overtime works at the legislative level. Namely: 
to supplement the Labor Code of Ukraine with a well-defined list of grounds when such 
an early consent is allowed; the term for such an agreement is given as well as the 
peculiarities of the procedure for consideration of this issue at a meeting of the trade 
union committee. 
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Working time regime plays an important role in effective organization of the 

working process. The theory of the labour law determines it as an order of working time 
standards distribution during a certain calendar period. Working time regime can be 
either equal to each worker or depend on the category of workers, working time duration, 
manufacturing characteristics and other factors. It can be also established individually 
for every employee while concluding the labour contract.  

Working time summarized accounting (further WTSA) time has a special place 
among the general working time regimes. Taking into consideration its being practiced 
on a large scale, the analysis of conditions and order of its establishment is rather actual. 

The Labour laws code of Ukraine (further LLC) states that the establishment of 
the WTSA is allowed to be set up at permanent enterprises, in the institutions, 
organizations as well as in certain manufactures and types of works, where the normal 
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daily or weekly working time duration for certain categories of employees cannot be 
stuck to due to the manufacturing (working) conditions. For instance, Statute on working 
and resting time of the wheeled vehicles drivers states the possibility of establishing the 
WTSA considering the fact that working time duration for certain period must not exceed 
the normal number of working hours. 

Besides, according to the Statute on working and resting time of the swimming 
personnel of the marine and fluvial transport of Ukraine the ship-owner can establish 
the WTSA for the crew, considering the ship operating conditions, the work on days off, 
non-working days and holiday days as well as watch and work schedule. Accounting 
period duration in such a case is determined by the ship-owner and depends on certain 
working conditions of the ship (the operating period duration, sailing duration, 
swimming place, cargo characteristics, the vehicles parking in port for carrying out the 
cargo, operating duration, climatic conditions) and must not exceed the year’s duration, 
irrespective of the date of the account beginning. 

The similar norms are included in the Statute on working and resting time of the 
tram and trolleybus drivers, which states the fact that in case of impossibility of daily or 
weekly working time abidance for drivers, WTSA can be established. The accounting 
period duration must not exceed a year (a month, quarter, half-year). 

It is worth reminding that generally the normal working time duration for 
employees cannot exceed 40 hours per week. During WTSA this norm is to be stuck to 
not during either a week or a day, but a longer accounting period. 

Moreover, WTSA can only be established under the following conditions: 
1) agreement between the employer and elective body of the primary trade union 

on the appropriate working time regime; 
2) sticking to the working time norm declared by a LLC. 
The general rules on establishment and introduction WTSA are set up by 

Methodical recommendations on application WTSA, confirmed by order of Ministry of 
Labour and Social Politics. 

During the WTSA the employees work is regulated by shift schedules. According 
to the law «On trade unions, theirs rights and activity guarantees» an employer and the 
elective body of the prime trade union are empowered to coordinate the shift schedules. 
In case of the elective body of the prime trade union absence, the shift schedules should 
be foreseen in a collective agreement of an enterprise, institution and organization. The 
shift schedules are elaborated in such a way that the working time duration on certain 
account period could not exceed a normal number of working hours, established by the 
51 and 52 aa. of the LLC and cannot be more than 12 hours per shift. 

Accounting period is established by a collective agreement of the enterprise, 
institution and organization and includes working time and working hours on days-off, 
holidays as well as resting hours. A common accounting period is a month. However, in 
special cases such accounting periods as a decade (10 days), a quarter, half-a-year and a 
year can be applied. In agriculture (tillage) a yearly accounting period (since the 
beginning of spring-field works till the end of the autumn-field works) can be used. A 
tour (time since the appearance for the journey till the appearance for the next journey) 
can be established as an accounting period for the separate categories of marine, river 
and railway workers. 

The working time norm for the accounting period is determined by calendar, on 
the assumption of a six-day working week, a seven-hour working day (or corresponding 
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reduced working day), considering the reduced working time before days-off – up to 5 
hours, holiday and non-working days – 1 hour. The working time norm for the accounting 
period can be also determined by a five-day working week. 

If an employee overworks the norm of the working time for a certain accounting 
period, such work is to be considered as overtime. A payment for overtime work is 
regulated by the article 106 of LLC. According to it the payment for overtime work is 
doubled. The total amount of the overtime hours is determined as a difference between 
actual working hours and its norm for the accounting period. While counting a normal 
number of account period working hours, the days which according to the schedule or 
working time regulation coincide with the time when the employee was free from 
performing his working duties (leave of absence, state or public duties accomplishment, 
temporary non-ability status etc.) are excluded. 

Herewith work which is performed by an employee in more hours than it is 
foreseen by a schedule on certain days, weeks of the accounting period, in case of 
preservation of the accounting period working norm is not overtime. 

A significant aspect of the legal regulation of the WTSA lies in the fact that 
introducing such a working regime should be in accordance with the guarantees and 
restrictions foreseen by the LLC. For instance, taking into the consideration the fact that 
WTSA is frequently established at permanent enterprises the pregnant women’s, 
women’s with children aged under 3, underage employees’ work is forbidden on the night 
shifts. Besides, the employer is not empowered to decrease the minimal perpetual resting 
time (42 hours), which is stated by the article 70, exceed the critical norms of overtime 
work application (article 65). 

All in all, the WTSA is on the one hand, a type of the general working time regimes, 
but, on the other hand its introducing is mediated by each enterprise’s working 
peculiarities. The establishment of such a working time regime is directed at enterprise’s, 
institution’s or organization’s production optimization and does not entail the restriction 
of the employees rights. 
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Minimum wage is one of the state social guarantees, which depends primarily on 

the effective functioning of the economic system of the state, the level of business 
freedom and results of economic activity. These factors promote the development of a 
socially-oriented labor market, where each person can fully realize the right to work 
under the Art. 43 of the Constitution of Ukraine. Unfortunately, such a kind of labor 
market has not been formed during Ukraine's independence. As a result, a significant 
part of the active and working-age population of Ukraine is forced to seek decent 
earnings in other states, in which the categories "decent life", "decent work", "decent 
wages" have a real rather than declarative meaning. Taking this into account, it is 
obvious that the socio-economic motion of Ukraine should be based on the principle of 
gradual and substantial wage growth to a level which will be a criterion of decent labor. 
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Accordingly, the amount of minimum wage must reach the level at which it will not only 
be a social guarantee, but a social guarantee of the right to a decent labor remuneration. 

National legislation of Ukraine defines the minimum wage as the minimum 
amount of labor remuneration established by law for the monthly (hourly) labor standard 
performed by the employee. Under the Labor code of Ukraine, the Law of Ukraine “On 
Remuneration of Labor” and the Law of Ukraine “On State Social Standards and 
Guarantees” minimum wage is one of the state social guarantees, which is obligatory 
within the territory of Ukraine for the enterprises of all ownership forms and economic 
activity, and individuals who use the work of hired workers, on any wage structure. The 
amount of minimum wage is set by the Verkhovna Rada of Ukraine upon submission of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, when the Law of Ukraine on the State Budget of 
Ukraine is being approved. 

Under the Art. 9 of the Law of Ukraine “On Remuneration of Labor” the amount of 
minimum wage depends on the needs of workers and their families, the value sufficient 
to ensure the normal functioning of the organism of the working-age person, preserving 
his health, a set of food products, a minimum set of non-food products and the minimum 
set of services necessary to meet the basic social and cultural needs of personality, as 
well as the general level of average wages, labor productivity and employment. 

Such an approach is outlined by ILO Minimum Wage Fixing Convention, with 
Special Reference to Developing Countries, ratified by Ukraine in 2005. Art. 3 of this 
Convention provides the factors that should be taken into account during the 
determination of the minimum wage level. They are the following: the needs of workers 
and their families, taking into account the general level of wages in the country, the cost 
of living, social security benefits, and the relative living standards of other social groups 
and economic factors, including the requirements of economic development, levels of 
productivity and the desirability of attaining and maintaining a high level of 
employment. These factors, according to the author, are taken into account in the 
national legislation. Since the Convention was ratified in 2005 and is addressed to the 
developing countries, it can be stated that Ukraine has passed this level. And, today, 
confirming the euro integration course of further development, establishing it in the 
Constitution of Ukraine by the 21.02.2019 Law and, taking into account the threat of 
irreversible loss of labor force, it is important to take into account not only the minimum 
needs of the workers but also the needs of the higher socio-economic level which can be 
achieved, provided each working person will have the opportunity not only to earn a 
living, as stipulated by Art. 43 of the Constitution of Ukraine, but to ensure the decent 
level of life for himself and for his family due to his own labor. 

The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of 
the United Nations on December 10, 1948, occupies a special place among the 
international legal acts concerning the labor remuneration. Part 3 of Art. 23 of the 
Declaration states that everyone who works has the right to just and favourable 
remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, 
and supplemented, if necessary, by other means of social protection. 

Subsequently, the Declaration’s provisions were embodied in the Covenant on 
Civil and Political Rights and the Covenant on Social, Economic and Cultural Rights 1966. 
They were ratified by Ukraine in 1973. Art. 7 of the Covenant on Social, Economic and 
Cultural Rights states that the States Parties to the present Covenant recognize the right 
of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in 
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particular: fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction 
of any kind; a decent living for themselves and their families. 

Particular attention should be paid to the 1961 European Social Charter (revised 
in 1996), ratified by Ukraine in 2006. Art. 4 of the Charter states that with a view to 
ensuring the effective exercise of the right to a fair remuneration, the Parties undertake 
to recognise the right of workers to a remuneration such as will give them and their 
families a decent standard of living. 

It is important to draw the attention to that fact that this is not about banal 
existence at the level of satisfaction of the minimum biological needs, but about a decent 
human existence, which includes the needs of cultural, intellectual, spiritual nature, etc. 
In all these acts, it is especially emphasized that wages should provide a decent standard 
of living not only to employees but also to their families. 

Under article 9 of the Constitution of Ukraine, international treaties that are in 
force, agreed to be binding by the Verkhovna Rada of Ukraine, are part of the national 
legislation of Ukraine and the conclusion of international treaties that contravene the 
Constitution of Ukraine is possible only after introducing relevant amendments to the 
Constitution of Ukraine. Priority of the rules of international law to the rules of national 
law was originally recorded in Section X of the Declaration on State Sovereignty of 
Ukraine, of July 16, 1990, and subsequently recorded at the legislative level by 
establishing this principle in Part 2 of Art. 19 of the 2004 Law of Ukraine "On International 
Treaties". 

The above-mentioned international legal acts are ratified by Ukraine and are part 
of the national legislation, and according to the 2004 Law, they have priority over national 
law. Therefore, the legislator, while establishing a legal mechanism for determining the 
minimum wage, should take into account international legal standards. 

Analyzing the rules of the national legislation in the field of labor remuneration 
on the compliance with international legal standards, we can conclude that Ukraine did 
not completely or rather correctly reflected the most significant features of decent wages 
in national legislation and thus, it influenced the nature and method for determining the 
minimum wage. The great gap between the high cost of living and the low cost of labor 
does not allow ordinary Ukrainians to lead a decent life and to provide it to their families. 
For example, today the share of wages in the cost of Ukrainian goods is 6%, while in 
Western Europe it reaches up to 45%. At the same time, the size of Ukraine's GDP is less 
than the average gross domestic product of the average European country only in 4 times, 
while wages are in 6-20 times smaller. 

Summing up the above-mentioned, we can state that the euro integration path of 
Ukraine's further development, transformation from a developing country into a 
developed country, creation of conditions for the return of national labor force are 
possible, provided real reforms, including the legal ones, which will be carried out in all 
areas of public life and they will ensure compliance and adequacy of the introduction of 
a mechanism for determining and establishing a realistic minimum wage in accordance 
with international standards. And only this way of the problem solution will ensure 
social progress, social and economic effect and, as a result, will enable each worker to 
provide both his own needs and the needs of his family, and the minimum wage will 
actually become a social guarantee of the right to a decent labor remuneration. 
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The issue of employment has been and is relevant to modern Ukrainian state. Not 

just as an efficient use of labor, human resources or potential but as a question devoted 
to well-being of the whole country. The main task of a social state is to provide people 
with jobs that meet their needs. Formerly, in Ukraine this function was carried out by the 
National employment agency and directly by employers, but due to the market 
development, we got another subject that serves as the intermediary between employers 
and employees during the job-seeking and in the legalization of employment relations – 
employment agencies.  

These subjects carry out an important function in the modern society. They offer 
a wide range of services: from the job-seeking and the employment promotion to the 
provision of vocational-guidance and giving help in writing CV etc. However, taking into 
account a relatively short practice of these agencies, the problem of legal regulation of 
employment agencies` activities as full-fledged subjects that facilitate people`s 
employment, is becoming more actual today. 

At the international level the first mentions about these subjects can be found in 
p.1 ILO (International Labor Organization) No1, where the establishment of employment 
agencies “which charge fees or which carry on their business for profit” was prohibited. 
In 1933 Convention No34 was adopted, that became the first step in regulating 
employment agencies` activities. Under this Convention fee-charging employment 
agency means – any person, company, institution, agency or other organization which 
acts as the intermediary for the purpose of procuring employment for a worker or 
supplying a worker for an employer with a view to deriving either directly or indirectly 
any pecuniary or other material advantage from either employer or worker. This 
international act was directed on the prohibition of fee-charging employment agencies 
as such, but then its content was overestimated. As a result, in 1949 Convention No96 was 
adopted. It defined the prohibition of employment agencies, but also warned that they 
would exist till replaced by appropriate national agencies. The regulation included a 
yearly license renewable, the supervision of the competent authority, the establishment 
of fixed annual taxes and the special rights for the recruitment and employment. 

In contrast, Convention No181 foresees and regulates tripartite construction of 
relationship by employment agencies. Moreover, this Convention regulates relations of 
the agency work. 

Under this international act, an employment agency means any natural or legal 
person, independent of the public authorities, which provides one or more of the 
following labor market services: 

(a) services for matching offers of and applications for employment, without the 
private employment agency becoming a party to the employment relationships which 
may arise there from; 

(b) services consisting of employing workers with a view to making them 
available to a third party, who may be a natural or legal person (referred to below as a 
"user enterprise") which assigns their tasks and supervises the execution of these tasks; 
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(c) other services relating to job-seeking, determined by the competent authority 
after consulting the most representative employers and workers organizations, such as 
the provision of information, that do not set out to match specific offers of and 
applications for employment. 

Analyzing the activities of employment agencies, R. Graham, a noted, points out, 
that the national legislation, as a rule, requires a conclusion of two treaties: civil law 
treaty between the agency and the user organization and an employment contract 
between an employee and agency. Civil law treaty is a law instrument by using which a 
user organization gives the right to instruct and control the agency workers. The fee 
charged under the treaty, reflects the costs of agency on recruitment, employment, 
administrative costs which agency have for workers. Despite the civil law character of 
the treaty with a user organization, it enjoys a certain percentage of rights and duties of 
the employer. 

If we compare the activities and effectiveness of employment agencies and the 
National employment agency we will figure out that, to quote I. Kyselov, “in industrially 
developed countries businessmen address more often to employment agencies to get the 
chance to hire a highly-qualified staff.” The important difference from the National 
employment agency is that recruitment is carried out not only among the unemployed. 
The employees are searched everywhere: both among the already employed and 
students. For these services (when the employee was well-chosen) employment agencies 
are given a commission fee from the employer – one third of the candidate`s wages, while 
the National agency activities are fully financed by the state. 

Summing all it up, we can conclude that employment agencies` activities are not 
properly regulated at the normative level. It is caused, first of all, by the such subjects’ 
establishment and the lack of demand for their services. However, we presume that the 
development of such agencies in Ukraine will improve the effectiveness of personnel 
selection and become another guarantee of labor rights observance in the process of 
executing their job function. 
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ОПОДАТКУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Олег Борщевський (адвокат) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Питання оподаткування адвокатської діяльності або доходу адвоката 
обговорювалось досить довго і мало різні думки науковців, практиків чи 
спеціалістів з цього приводу. Контролюючі органи, судова влада та самі адвокати 
мали різні підходи щодо права адвоката бути зареєстрованим підприємцем і 
перебувати на спрощеній системі оподаткування. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з цього питання свідчить про тривалість дискусії.  

20.11.2017 року на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва 
Президента України було зареєстровано електронну петицію №22/041034-еп, якою 
пропонувалось дозволити адвокатам та іншим особам, які провадять незалежну 
професійну діяльність, перебувати на спрощеній системі оподаткування. В 
обґрунтування цього було вказано, що за загальним правилом фіскальне 
навантаження доходів від незалежної професійної діяльності становить близько 
42% (ПДФО 18%, військовий збір 1.5%, ЄСВ 22%), в той час, коли ФОП має змогу 
сплачувати єдиний податок (5%) та ЄСВ у мінімальному розмірі. Нажаль, цю 
петицію не було підтримано необхідною кількістю голосів і статус в неї «архівна». 

У листі Державної фіскальної служби України від 21.03.2017 року 
№3782/К/99-99-13-02-03-14, вказано, що фізична особа – підприємець не може 
здійснювати адвокатську діяльність, а до доходів, отриманих від провадження 
адвокатської діяльності, не може бути застосовано спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності. При цьому, фіскальна служба вказала, що для 
фізичної особи, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, не 
передбачено обмежень щодо одночасного здійснення підприємницької 
(відмінної від адвокатської) діяльності, не забороненої законом, у разі реєстрації 
такої особи підприємцем. 

Ця позиція контролюючого органу викладалась ним і раніше в Узагальненій 
податковій консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які 
провадять професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), затвердженій 
наказом ДПС України від 24.11.2012 року № 1185. Такий підхід контролюючого органу 
було оскаржено до суду. Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 
14.08.2013 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 19.12.2013 року, в задоволені позову було відмовлено. 
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17.01.2014 року № К/800/2625/14 
було відмовлено у відкриті касаційного провадження.  

Але є інша позиція суду касаційної інстанції з цього питання, Так, у 
постанові від 21.01.2016 року (справа №808/7758/13-а, провадження 
№К/800/44702/14) Вищий адміністративний суд України вказав, що позивач (а 
позивачем був адвокат), який перебуває на обліку в органі державної податкової 
служби, як фізична особа-підприємець, не потребує додаткової реєстрації, як 
самозайнята особа, а його доходи, отримані від адвокатської діяльності в період 
перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, в силу 
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вимог статті 6 Указу №727/98 та пункту статті 297 ПК України звільняються від 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Таким чином, Вищий 
адміністративний суд України вважає, що адвокат може здійснювати 
адвокатську діяльність, як фізична особа підприємець і перебувати на 
спрощеній системі оподаткування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є 
самозайнятою особою. Згідно пп. 14.1.226. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу 
України, самозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою – 
підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така 
особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності. Податок на доходи фізичних осіб передбачено в розділі 
IV Податкового кодексу України. Відповідно до п.167.1. ст.167 Податкового кодексу 
України, за загальним правилом ставка податку становить 18 відсотків бази 
оподаткування. Відповідно до абз. 4 п.164.1 ст.164 цього Кодексу, базою 
оподаткування для доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, є 
чистий оподатковуваний дохід, тобто, різниця між доходом і документально 
підтвердженими витратами.  

Разом з тим, задля забезпечення компромісу інтересів між доходами та 
витратами, адвокатам має бути надано, на законодавчу рівні, право самостійно 
обирати систему оподаткування. Адвокат, який працює індивідуально, має мати 
право вибору: сплачувати податок як самозайнята особа чи в межах 
підприємницької діяльності. Це буде гарантією адвокатської діяльності, 
компонентом фінансової незалежності та стабільності. При цьому, право вибору 
системи оподаткування адвокат зможе реалізовувати залежно від своїх 
поточних витрат. 

Крім цього, адвокат буде мати можливість оптимізувати свої доходи та 
витрати. Адвокат зможе обирати систему оподаткування при якій будуть 
забезпечені інтереси держави та адвоката. Це підкреслить прозорість відносин 
між адвокатом та державою, фіскальною службою. При цьому, це спростить 
контроль за нарахуванням та сплатою податку, адже при спрощеній системі 
оподаткування, податок буде справлятись зі всього доходу, а не різниці.  

Тому, забезпечення адвоката, який працює індивідуально і 
зареєстрований фізичною особою-підприємцем, правом на спрощену систему 
оподаткування обліку та звітності, гарантує адвокату право вибору, який може 
робити адвокат враховуючи свої витрати, понесені під час здійснення 
адвокатської діяльності. Такий підхід до вирішення цього питання видається 
логічним, оскільки, законодавство дозволяє адвокату реєструватись 
підприємцем, а значить, і має бути право на вибір спрощеної системи 
оподаткування. Це удосконалить ефективність та результативність сплати 
податку та приведе до збільшення надходжень до бюджету від адвокатської 
діяльності. Такий підхід відповідає принципу справедливості та 
неупередженості до адвокатської діяльності в частині її оподаткування. Для 
цього, як було вказано в електронній петиції, необхідно доповнити п. 291.4 ст. 291 
Податкового кодексу України новою групою платників єдиного податку, а саме: 
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зазначену у абз. 2 пп. 
14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, і передбачити для них фіксовану 
ставку єдиного податку, не більше 5% доходу. 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 
матеріали XVIІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (18-19 квітня 2019 року) 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ПРОЦЕДУРИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

Анастасія Вандяк (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)  

 
Верховенство права є фундаментальним принципом, який забезпечує 

якісні зміни на шляху до загальновизнаних та усталених цінностей у 
міжнародному правовому просторі. У 1996 році верховенство права 
внормувалося в якості засадничого принципу, який було закріплено в ст. 8 
Конституції України, що є одним із найбільших досягнень процесу становлення 
нашої держави як правової. Традиційно даний принцип розглядають як 
основоположну засаду, яка ґрунтується на провідних ідеях юридичної теорії та 
практики. Також він визначає підстави забезпечення та реалізації основних 
прав і свобод людини і громадянина. Основною ознакою верховенства права є 
його комплексність, що полягає у наявності різноманітних вимог. Тому 
гарантувати дотримання цього принципу можна буде тільки тоді, коли буде 
враховано кожен його елемент, як-от законність, юридична визначеність, 
заборона свавілля, доступ до правосуддя, представленого незалежними та 
безсторонніми судами, дотримання прав людини, заборона дискримінації та 
рівність перед законом. 

Значення верховенства права для правової держави, а зокрема – для 
учасників суспільних відносин, які регулюються такою галуззю української 
правової системи, як адміністративне право, є визначальним. Адже панування 
права в суспільстві, перш за все, вказує на пріоритетність прав і свобод людини. 
Тому створення нашою країною сприятливих умов для належного 
впровадження верховенства права в суспільні відносини, що формуються в ході 
забезпечення та захисту органами публічної адміністрації прав, свобод та 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також державного і 
самоврядного управління та охорони громадського порядку, є її пріоритетним 
напрямком. 

Впродовж останніх років в Україні адміністративно-процедурне право 
викликає чимало дискусій у зв’язку із його актуальністю та відсутністю 
законодавчої регламентації даного питання. Більшість науковців погоджується 
з тим, що адміністративну процедуру слід розглядати як інститут 
адміністративного права, таку думку підтримуємо і ми. Проаналізувавши 
напрацювання вчених-правників у цій сфері, пропонуємо під поняттям 
«адміністративна процедура» розуміти встановлений законом порядок розгляду 
та вирішення органами публічної адміністрації індивідуальних справ фізичних 
та юридичних осіб, що мають своїм результатом прийняття адміністративного 
акта. Даний інститут є багатоаспектним поняттям, тому це підтверджує 
необхідність застосування верховенства права в якості такого принципу, що має 
основоположний та комплексний характер. 

Проблематика впровадження та реалізації принципу верховенства права 
в процесі адміністративної процедури полягає в тому, що наразі в нашій державі 
немає загального законодавчого акта, який би врегульовував це питання. 
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Процедурні особливості розгляду адміністративних справ посадовими особами 
відповідних органів публічної адміністрації часто стають суттєвими 
перепонами на шляху реалізації законних прав громадян. Адже відомчі 
нормативні акти містять певні особливості щодо розгляду, реєстрації, 
зберігання та інших процедур стосовно звернень громадян, які не завжди можна 
вважати доцільними та обґрунтованими. Крім того, деякі з таких нормативних 
актів навіть не були опубліковані у провідних юридичних виданнях. Процедура 
подачі і розгляду скарг та особистого прийому громадян органами публічного 
управління регламентується також чисельною кількістю підзаконних 
нормативних актів, кожен з яких обумовлений відомчою специфікою органів, що 
ускладнює доступність та зрозумілість процесу адміністративного оскарження. 
Тому необхідність в уніфікації норм таких актів важко переоцінити, оскільки це 
забезпечить єдине розуміння щодо адміністративної процедури, а також її 
ефективність та доступність. 

Станом на сьогодні ми маємо підготовлений проект Закону України «Про 
адміністративну процедуру». В преамбулі передбачено, що він регулюватиме 
відносини органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні 
управлінські функції з фізичними та юридичними особами щодо розгляду їх 
справ у дусі визнаної Конституцією України демократичної та правової держави 
та з метою забезпечення права і закону, а також зобов’язання держави 
забезпечувати і захищати права та свободи людини і громадянина. Першим у 
переліку загальних принципів адміністративної процедури є саме верховенство 
права. Ч. 1 ст. 5 цього проекту вже деталізує зміст даного принципу, 
встановлюючи, що адміністративний орган під час розгляду та вирішення 
справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її 
права і свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Ми підтримуємо позицію щодо пріоритету 
даного принципу в процесі здійснення адміністративним органом своїх 
повноважень.  

У ч. 2 ст. 5 розгляданого нами проекту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» зазначається, що адміністративний орган 
застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 
України та Європейського суду з прав людини. На наш погляд, закріплення 
такого положення є значним кроком на шляху до приведення українського 
законодавства, а зокрема, питання адміністративної процедури, у відповідність 
із європейськими стандартами. 

Пропонуємо також зосередити увагу на інституті адміністративного 
оскарження, адже на даний час він є відносно новим та актуальним. Крім того, 
цей інститут є одним із способів реалізації норми ст. 3 Конституції України про 
відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. Питання 
адміністративного оскарження дістало чітку правову регламентацію в 
окремому розділі проекту Закону України «Про адміністративну процедуру». 
Вважаємо, що безперечними перевагами такого виду оскарження є 
оперативність, доступність та менша формалізованість у порівнянні із судовим. 
Предметом скарги може бути рішення, дії чи бездіяльність державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань 
громадян або їх посадових чи службових осіб, а підставою – порушення 
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внаслідок цього прав і законних інтересів чи свобод громадян; створення 
перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи 
свобод; покладення на особу обов’язків, які не передбачені законодавством або 
незаконне притягнення особи до відповідальності. Це дає змогу повною мірою 
здійснювати свої права та захищати свої легітимні очікування, тобто 
реалізовувати вимоги принципу верховенства права. 

Отже, викладене дозволяє зробити висновок про необхідність та 
актуальність прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру», а 
також доцільність закріплення у ньому засадничого принципу верховенства 
права, що надасть додаткових гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів 
не лише фізичних, а й юридичних осіб в процесі взаємодії із органами публічної 
адміністрації. 

 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОПОРЦІЙНОСТІ 
І ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Сергій Венгер (здобувач) 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
(науковий керівник: доц. Лученко Д. В.) 

 
У цих тезах розглядається співвідношення принципів правової 

визначеності і пропорційності в аспекті ролі принципу пропорційності в 
адміністративному судочинстві.  

Правова визначеність висуває низку вимог до нормотворців і 
правозастосувачів під час ухвалення нормативно-правових актів, їх тлумачення 
і застосування. Як принцип адміністративного судочинства, правова 
визначеність вимагає від адміністративних судів таке: 

По-перше, суди в однакових справах мають ухвалювати однакові рішення. 
Якщо судом ухвалене протилежне рішення, ніж попередньо ухвалювалися у 
подібних справах, це має бути мотивовано, тобто суд має пояснити, чому він 
ухвалив інше рішення, які обставини цієї справи відрізняють її від інших тощо. 
Більше того, неприпустимими з точки зору правової визначеності є ситуації, 
коли суд в однакових справах ухвалює однакові рішення, потім змінює свою 
позицію, а потім повертається до попередньої, зробивши виняток для одного або 
декількох рішень. Приміром, якщо практика склалася таким чином, що у певній 
категорії справ суди застосовують покарання у вигляді позбавлення 
спеціального права, то застосування в одній чи декількох справах покарання у 
вигляді штрафу без наведення юридичних підстав для цього порушує правову 
визначеність. 

Зрозуміло, що це положення не повинно робити суддю заручником 
усталеної судової практики і рабом раніше ухвалених рішень. Суд може відійти 
від своїх попередніх позицій, але він має обґрунтувати необхідність такого 
відходу або відмінність справи, що розглядається, від попередніх схожих справ 
(при чому така відмінність має бути достатньо суттєвою, щоб зумовлювати 
відхилення від виробленої правової позиції). Аналогічно адміністративні суди 
нижчих інстанції можуть відхилитися від правових позицій вищих судів. 
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Усталена судова практика – важлива складова верховенства права, адже в 
умовах складної системи законодавства й інших джерел права дуже часто 
недостатньо просто знати зміст правового припису, потрібно також розуміти те, 
як цей припис тлумачать суди. Водночас, якщо суддя суду нижчої інстанції 
бачить суттєву, тобто таку, що впливає на вирішення, відмінність справи, яку він 
розглядає, від схожих справ, вже розглянутих апеляційними і касаційним 
судами, або вбачає суперечливість правових позицій вищих судів, він повинен 
мати можливість відхилитися від таких правових позицій, щоб захистити права, 
свободи і законні інтереси приватних осіб, що перебувають у публічно-правових 
відносинах із суб’єктами владних повноважень. 

По-друге, суди мають тлумачити норми право однаково, а відхилення від 
усталеного раніше тлумачення має бути мотивованим. 

По-третє, якщо існує декілька тлумачень, кожне з яких можна розумно 
вивести з тексту нормативно-правового акту, суд має притримуватися того 
тлумачення, яке найбільшою мірою відповідає інтересам приватної особи, адже 
нечіткість правових норм не є провиною фізичних і юридичних осіб і не має 
тягнути для них негативних наслідків. Те саме стосується ситуації, коли у 
законодавстві існують прогалини. 

По-четверте, адміністративні суди мають зважати на сталість 
адміністративної практики. Зокрема, зміна адміністративної практики 
суб’єктом владних повноважень без належної  

Зв'язок між принципом пропорційності і правовою визначеністю як 
принципом адміністративного судочинства є багатогранним. 

По-перше, порушення правової визначеності часто свідчить про 
порушення якості закону, тобто дозволяє говорити про непропорційність 
обмежень, застосованих владним суб’єктом до приватних осіб, адже 
невизначеність положень закону чи непослідовна практика їх застосування 
заважає особі планувати свою поведінки з тим, щоб остання відповідала 
вимогам закону. Приміром, якщо під час подання податкової звітності податкові 
органи в одних випадках не приймали звітність через невнесення до неї тих чи 
інших відомостей (наприклад, повного і точного визначення контролюючого 
органу), а в інших – приймали таку звітність, то можна припустити, що 
неприйняття звітності і застосування до особи штрафних санкцій за її неподання 
чи несвоєчасне подання є непропорційним заходом. При чому не обов’язково 
може йтися про умисне порушення суб’єктом владних повноважень вимог 
законодавства. Це може статися внаслідок розпливчатості законодавства, що 
зазвичай негативно позначається на адміністративній практиці. Проте серйозні 
порушення правової визначеності, як ми вже вказували, мають завжди 
тлумачитися на користь приватної особи, адже мета закону не в покаранні 
фізичних чи юридичних осіб, а у встановленні рамок їх поведінки і покаранні 
лише тих суб’єктів, які цих рамок воліють не дотримуватися.  

По-друге, невизначеність закону може мати значення для другого 
елементу принципу пропорційності – з’ясування легітимної мети. Якщо, 
наприклад, нормативно-правовий акт органу виконавчої влади настільки 
невизначений, що з нього неможливо з’ясувати, які саме обмеження 
накладаються на фізичних чи юридичних осіб або які підстави застосовуються 
для притягнення їх до відповідальності, то це може, серед іншого, свідчити і про 
відсутність якоїсь реальної необхідності для застосування цих обмежень.  
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По-третє, порушення правової визначеності, коли приватна особа 
потрапляє у сферу надто широких дискреційних повноважень владного суб’єкта, 
може також свідчити і про те, що до такої особи застосовані надто серйозні 
обмеження, непотрібні з огляду на їх мету або такі, що можуть бути замінені 
менш обтяжливими засобами. У такому випадку можна говорити про порушення 
третьої складової тесту на пропорційність, а саме необхідності застосованих 
обмежень. 

Таким чином, оцінка пропорційності рішень, дій або бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень у відповідності до частини 2 статті 2 Кодексу 
адміністративного судочинства України має відбуватися у системному 
тлумаченні вимог пропорційності та правової визначеності на кожному з трьох 
етапів (складових) застосування принципу пропорційності. 

 
 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Адріана Кузьма (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

 
Одним з найважливіших стандартів якості надання адміністративних 

послуг є їх максимальна наближеність до споживача. Ключову роль для 
забезпечення цього стандарту відіграє децентралізація адміністративних 
послуг. 

За останні роки в Україні відбулась децентралізація таких популярних 
серед громадян адміністративних послуг, як реєстрація місця проживання, 
реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також реєстрація 
нерухомого майна, реєстрація земельних ділянок. Відтепер надання цих послуг 
належить до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій (реєстрація місця проживання – лише до повноважень 
органів місцевого самоврядування), а тому у громадян з’явилась можливість 
отримати ці послуги й через ЦНАП. При цьому досвід показує, що якість надання 
цих послуг у ЦНАП суттєво залежить від рівня організації його діяльності та 
керівництва міста (громади) / району. Саме тому громадяни можуть вимагати 
від місцевої влади надання адміністративних послуг належної якості. 

Для дослідження вибрано Закарпатську область, так як я є мешканкою 
Закарпаття, користуюся адміністративними послугами, а навчаючись у Львові 
мала змогу оцінити якість надання адміністративних послуг тут. 

Станом на 01.01.2019 року в Закарпатській області на виконання вимог 
Закону України «Про адміністративні послуги» створено 20 ЦНАПів: 5 ЦНАПів 
створено органами місцевого самоврядування, 2 ЦНАПи – об’єднаними 
територіальними громадами та 13 ЦНАПів – райдержадміністраціями. Якщо 
подивитись на перелік адміністративних послуг, які після децентралізації 
повинні були надаватися через ЦНАПи, то можна сказати, що відповідно до 
законодавства повністю послуги з реєстрації місця проживання, юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та нерухомості надаються тільки в ЦНАПах, які 
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створені органами місцевого самоврядування та об’єднаними територіальними 
громадами. Що стосується ЦНАПів, які створені райдержадміністраціями, то 
лише у двох ЦНАПах райдержадміністрацій Закарпатської області надаються 
послуги з реєстрації нерухомості та у одному – з реєстрації місця проживання. 
Що стосується адміністративних послуг з видачі біометричних документів,то їх 
надають лише 4 ЦНАПи Закарпаття. Проблемою залишається висока вартість 
обладнання для надання цих послуг та значні вимоги до встановлення 
захищеного каналу зв’язку.  

Що стосується інтеграції соціальних послуг, послуг реєстрації актів 
цивільного стану та реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчень водія, 
то тут у всіх ЦНАПах Закарпатської області прогресу нема. 

Тому треба сказати, що законодавча база є вкрай важливою передумовою 
для забезпечення надання громадянам якісних адміністративних послуг. Однак 
практичний досвід показує, що цього недостатньо для досягнення вищевказаної 
мети. Ще важливіше значення має фактор особистості відповідального 
керівника органу влади. 

Як показав аналіз системи надання адміністративних послуг в процесі 
передачі повноважень до місцевих органів влади, існує ряд проблемних питань 
у цій сфері, що вказує на недостатність механізмів публічного управління 
процесами надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. 

На мою думку, найперше в містах, які є районними центрами, і в яких 
відсутні ЦНАПи, доцільно створити на базі ЦНАПів райдержадміністрацій 
міськрайонні ЦНАПи. Це дало би можливість краще фінансувати потреби 
ЦНАПів, оскільки органи місцевого самоврядування самі приймають фінансові 
рішення, а також рівень задоволеності жителів громади для них на першому 
місці, оскільки вони є виборними. Також є ряд міжнародних донорів, які 
сприяють реформуванню системи надання адміністративних послуг в умовах 
децентралізації, але всі вони бажають працювати з ЦНАПами ОТГ, органів 
місцевого самоврядування або спільними (міськрайонними ЦНАПами). В 
Закарпатті не створено жодного міськрайонного ЦНАПу. Найголовнішою 
причиною є небажання голів райдержадміністрацій та мерів міст чи ОТГ сідати 
за стіл переговорів в цьому питанні. А натомість на сьогодні в Україні діє 
Програма U-LEAD, в рамках якої до кінця 2020 року планується створення 600 
ЦНАПів.  

Досі сповільнюють процес децентралізації послуг Міністерство 
внутрішніх справ України (МВС) та Державна міграційна служба України (ДМС). 
МВС наполягає на створенні власних офісів для надання власних 
адміністративних послуг – сервісних центрів, які в свою чергу за якість надання 
адміністративних послуг беруть додаткову плату, що суперечить Закону України 
«Про адміністративні послуги». А також такий підхід руйнує одну з ключових 
ідей реформи системи надання адміністративних послуг – можливість 
громадян отримати усі найзатребуваніші адміністративні послуги в одному 
інтегрованому офісі.  

Щодо послуг ОРАЦСу, то на розгляді у Верховній Раді є законопроект №6150 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану. Це дасть можливість скоріше 
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інтегрувати ці послуги у ЦНАП і зараховувати адміністративний збір до 
місцевих бюджетів. 

ЦНАПи можна вважати повноцінними інтегрованими офісами лише тоді, 
коли у них буде надаватися увесь перелік найнеобхідніших послуг, зокрема: 
реєстрація актів цивільного стану; реєстрація місця проживання; видача 
внутрішніх та закордонних паспортів; реєстрація нерухомого майна; реєстрація 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; надання послуг з видачі (обміну) 
посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів. Для сільських громад 
актуальним є питання наближення послуг з призначення субсидій та державної 
соціальної допомоги.  

Отже, з огляду на це, принципами ефективного, результативного та 
конкурентного публічного управління мають бути: максимальна наближеність 
суб'єктів надання адміністративних послуг до потреб клієнта-споживача послуг; 
направленість їх державно-управлінських дій на досягнення належного сервісу 
споживачів послуг; забезпечення неупередженості та справедливості у процесі 
задоволення запитів та потреб громадян; гнучкість та здатність до новаторських 
рішень у наданні адміністративних послуг. 

 
  

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ – ВІЛЬНИЙ ОБМІН ДУМКАМИ ЧИ ЗАСІБ 
МАНІПУЛЮВАННЯ? 

Ольга Лавренюк (адвокат) 
 
Характерною рисою сучасного суспільства є динамічний розвиток 

інформаційної сфери. Сьогодні в світі налічується понад 2 млрд користувачів 
мережі Інтернет. Понад 80 % їх охоплюють соціальні мережі. І саме у соціальних 
мережах відбувається найбільш активно спілкування, взаємне інформування та 
обговорення найгостріших проблем сучасності у різноманітних сферах життя. 
Таким чином користувачі стали не лише споживачами, але й активними 
творцями інформації. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Конституції України кожному гарантується 
право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, 
кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.  

Аналогічне твердження міститься в ст. 19 Загальної декларації прав 
людини: «Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх 
виявлення: це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх 
переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». 

У Загальній декларації прав людини не визначено конкретних обмежень 
використання та реалізації людиною свого права на інформацію. Існує лише 
загальна норма ст. 29 Декларації, яка передбачає, що при здійсненні своїх прав і 
свобод кожна людина може зазнавати тільки обмежень, установлених законом 
виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод 
інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і 
загального добробуту в демократичному суспільстві, а також зазначено, що 
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здійснення відповідних прав і свобод в жодному разі не повинне суперечити 
цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй. Тобто будь-яка людина може 
вільно висловлювати свою думку та поширювати будь-яку не заборонену 
інформацію. Вичерпний перелік випадків обмеження цього права міститься в ч. 
3 ст. 34 Конституції. 

З однієї сторони, соціальні мережі виступають більш об’єктивним 
джерелом інформації, аніж традиційні медіа, які мають своїх «власників» і 
подають інформацію у вигідному для них світлі. Об’єктивності соціальним 
мережам додає присутність великої кількості людей, які можуть висловити свої 
думки з будь-якого приводу та своє бачення проблеми. Проте, якщо діяльність 
ЗМІ біль-менш регламентована і має важелі стримування та відповідальності за 
розповсюдження неправдивої інформації, то соціальні мережі залишилися поза 
увагою законотворців. 

А з іншої сторони, чинні нормативні акти з питань розвитку, 
функціонування і безпеки національного інформаційного простору, поширення і 
збереження інформації та т.п. не повною мірою відповідають сучасним реаліям 
та майже не охоплюють діяльність соціальних мереж. Саме така 
неврегульованість дає широкі можливості під виглядом висловлювання своєї 
думки здійснювати маніпулювання громадською думкою. 

Звичайно, що кожен має право на висловлювання власної думки… проте, 
ми не завжди усвідомлюємо, що нашими думками можуть маніпулювати і 
впливати на наш вибір – як особистий (в що одягатись, що купляти) так і на 
суспільний (за кого голосувати, кого критикувати і проти кого виступати). 
Спеціально підготовлений маніпулятор здатний змусити користувачів 
соціальних мереж сприймати ту чи іншу соціальну інформацію так, як йому це 
вигідно, й спрямовує їхні соціально значущі дії у потрібне для замовника русло. 
Так, наприклад, за допомогою постів у соціальній мережі, володіючи певними 
навичками і знаннями в області психології, та дещо перекручуючи факти, можна 
зробити зі злочинця жертву та навпаки. Так нещодавно в мережі Facebook 
з’явився пост про «жорстоке» побиття дівчини, який отримав понад 5 тисяч 
коментарів та понад 53 тисячі репостів. Мати просить допомоги знайти свідків 
цього інциденту. Суспільство стало на захист дівчини і вимагало знайти винних. 
Проте, як згодом з’ясувалося дівчина сама спровокувала конфлікт і бійку, інша 
учасниця отримала значні тілесні ушкодження, які вона отримала від матері та 
старшої сестри «жертви». Наразі ведеться слідство за заявами обох потерпілих і 
невідомо як цей пост вплине на подальші дії слідства та суду. 

При цьому відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації 
можна уникнути, оскільки відвертої брехні та прямого порушення норм чинного 
законодавства, зазвичай, не буває, а має місце лише суб’єктивна думка автора та 
своєрідне сприйняття інформації. 

Подібні маніпуляції мають колосальні наслідки на конкретну особу 
(процес мислення, нездатність зосередження) так і на цілі нації.  

Саме тому прозорість і нерегульованість Інтернету з його новітніми 
формами обміну інформацією турбує керівництво різних країн. Постійно 
робляться спроби нормативного врегулювання діяльності соціальних мереж 
для зменшення їх деструктивного і негативного впливу на свідомість людей. 
Проте більшість намагань щодо обмеження доступу до інформації зустрічають 
суттєву протидію і дають привід для громадського супротиву. 
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Безумовно, свобода слова в соціальних мережах є одним із головних 
елементів демократії. Але, з іншого боку, існує велика небезпека їх використання 
для маніпулювання людською свідомістю. Тому, поки висловлювання власної 
думки у соціальних мережах нічим не врегульовано, необхідно самим 
дотримуватися деяких правил: перевіряти надійність джерел та посилань; 
читати не лише заголовки, а й увесь матеріал; почитати думки та доводи тих, хто 
має діаметрально протилежні погляди; мислити критично у будь-якій ситуації. 
Саме дотримання цих простих правил допоможе уникнути маніпулювання та 
вільно спілкуватися у соціальних мережах. 

 
 

АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 

Віталій Лісовець (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

 
Проголошення незалежності України, визнання її демократичною і 

правовою державою, проведення адміністративної реформи – все це 
забезпечило перехід від адміністративно-командної системи управління до 
демократичної системи управління, за якої виникла формально-юридична 
рівність контрагентів, а також виникнення нових методів і форм державного 
управління, популярним серед яких є адміністративний договір. 

Незважаючи на те, що питанням адміністративного договору присвячено 
чимало наукових праць вчених-адміністративістів, є спроби використання 
цього поняття в нормативних джерелах, проблеми адміністративного договору 
на сьогодні не розв’язано, немає чіткого законодавчого врегулювання, відсутні 
єдині критерії його визначення і в теорії адміністративного права 

Слід зазначити, що термін «адміністративний договір» у чинному 
законодавстві України зустрічається двічі. По-перше, за визначенням п. 16 ст. 4 
Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративний договір – 
спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або правовий акт за 
участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх 
волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 
визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і 
укладається на підставі закону. По-друге, п. 4 ч. 1 ст. 19 КАС встановлено, що 
компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які 
виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 
визнання нечинними адміністративних договорів. 

У матеріальному законодавстві термін «адміністративний договір» поки 
що не вживається, однак у ньому передбачено значну кількість договорів, що 
укладають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші 
суб’єкти владних повноважень в процесі своєї діяльності. 

Важливим для розуміння природи адміністративного договору, що дає 
змогу розрізняти його від цивільно-правових договірних форм, є визначення 
нарівні відповідного переліку чітко означених сфер, в яких нині практично 
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застосовуються адміністративні договори. 
Проаналізувавши законодавче визначення поняття «адміністративного 

договору», а також наукові концепції щодо цього, можна виділити такі головні 
ознаки адміністративного договору: 1) участь як обов’язковім сторони органу 
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування; 2) практична реалізація 
цими органами повноважень, наданих їм для здійснення державно-
управлінської діяльності; 3) здійснення цієї діяльності у сфері державного 
управління; 4) правова урегульованість і захищеність установлюваних 
договором відносин має здійснюватися нормами різних галузей права, але на 
базі норм адміністративного права, оскільки для учасників договору саме вони 
матимуть обов’язковий характер. 

У теорії адміністративного права виділяють різні види адміністративних 
договорів: 

– договори між місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого 
самоврядування щодо здійснення спільних програм, створення спільних 
органів та організацій; 

– договори між центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
управління державним резервом, та центральним чи місцевим органом 
виконавчої влади чи державним підприємством, установою, організацією про 
передачу функцій щодо розміщення замовлень на поставку матеріальних 
цінностей до державного резерву; 

– договори між територіальними громадами сіл, селищ, міст, районів у 
містах або відповідними органами місцевого самоврядування щодо об'єднання 
на праві спільної власності комунальних об'єктів, а також коштів місцевих 
бюджетів; 

– угоди за участю органів державної влади, що укладаються на 
державному, галузевому, регіональному рівнях на підставі Закону України «Про 
колективні договори та угоди»; 

– договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл 
повноважень і власних бюджетних коштів; 

– договори між органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади щодо розмежування та делегування повноважень і предметів 
ведення. 

Найбільш дискусійною в теорії адміністративного права є правова 
природа останніх двох видів договорів на підставі того, що суб'єктом 
делегування в обох випадках постає орган місцевого самоврядування. 

Зважаючи на недостатнє законодавче регулювання укладення 
адміністративних договорів, відсутність чіткого переліку їхніх ознак та вимог 
щодо форми і змісту, більшість науковців використовують аналогію з 
цивільними договорами або адміністративними актами і пропонують такі 
критерії чинності: 1)дотримання норм Конституції України, законів і 
підзаконних актів; 2) укладатися договір може тільки в рамках компетенції 
державних органів виконавчої влади; 3) наявність у суб'єктів договору єдиної 
мети (досягнення суспільно значимого результату); 4) попереднє узгодження 
договору з вищим державним органом; 5) дотримання вимог управлінського 
процесу (розробка проекту, порядок укладання, розірвання, зміни умов договору); 
6) обов'язкова письмова форма укладання. 
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Виходячи з аналізу практики укладення адміністративних договорів, 
можна зробити висновок, що вони набули усіх рис особливого універсального 
засобу управлінської діяльності, і органи державної виконавчої влади, зважаючи 
на запити сьогоднішнього дня, використовують їх у своїй діяльності все частіше.  

Зважаючи на недостатню визначеність поняття адміністративного 
договору в Україні, неоднакову судову практику щодо тлумачення цієї категорії, 
актуальним є питання про обрання національної моделі адміністративного 
договору та підготовку змін до матеріального законодавства шляхом 
доповнення спеціальних законів положеннями про те, що передбачені ними 
договори є адміністративними, або прийняття окремого закону про 
адміністративні договори, який би визначав сферу укладання адміністративних 
договорів, види, загальні процедури їх укладення, наслідки невиконання, 
правила про недійсність тощо.  

 
 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Ірина Лялюк (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

 
Питання поняття державної служби, її особливостей, складових та ознак 

посідають одне з центральних місць у науці адміністративного права і теорії 
державного управління. 

Унаслідок багаторічних досліджень, сформувалися чотири підходи до 
розуміння державної служби: 

1) Діяльнісний – діяльність професійно підготовлених кадрів; 
2)  Функціональний – засіб реалізації завдань та функцій держави з метою 

задоволення потреб громадян; 
3)  Системний – система взаємопов’язаних елементів, а саме: 

інституційних і процесуальних структур та державних службовців завдяки яким 
реалізовується завдання держави; 

4) Інституціональний – сукупність інститутів: правового, соціального, 
культурного, організаційного, інформаційного. 

У сучасній науці адміністративного права активно застосовується 
інституціональний підхід. Унаслідок цього, думка про соціальну роль інституту 
державної влади стала домінуючою. Вона полягає у наданні державними 
службовцями високопрофесійних управлінських послуг громадянам з метою 
задоволення їх інтересів. 

Згідно до Закону України «Про державну службу» державна служба 
визначається як публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 
практичного виконання завдань і функцій держави. Державна служба повинна 
дотримуватися принципів: верховенства права, законності, професіоналізму, 
патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до 
державної служби, політичної неупередженості, прозорості, стабільності. Дія 
нового закону про державну службу поширюється в основному на державних 
службовців органів виконавчої влади, а також органів прокуратури, органів 



АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 
 

149 

військового управління, закордонних дипломатичних установ України та інших 
державних органів.  

Державна служба починається з призначення особи на певну посаду. І з 
цього моменту фахівець отримує статус державного службовця. Тому поняття 
“державна посада” є ключовим у системі державної служби.  

У науковій літературі використовують декілька наукових підходів до 
розуміння поняття «державна посада». Функціональний підхід передбачає 
розгляд посад як елементів функціональної природи державної служби. 
Організаційний підхід передбачає розгляд посади – як певну структурну 
одиницю органу державної влади. Організаційно-функціонального підхід 
акцентує на тому, що посаду слід розглядати як найпростіший елемент 
організаційної структури, комплекс прав і обов’язків, що визначають місце 
службовця у вирішенні організаційно-управлінських проблем. Фінансовий 
підхід полягає в тому, що державну посаду розглядають як вид діяльності, 
оплату за яку фахівець отримує з коштів державного або місцевих бюджетів. 
Статусно-правовий підхід розкриває особливу природу посади: своєрідний 
зв’язок-передача. Також посаду можна визначити як установлену 
(сконструйовану) соціальну роль, яка виконується людиною в державних, 
суспільних, приватних організаціях, на підприємствах, установах. 

Згідно із Законом України «Про державну службу» 2015 року, посада 
державної служби – визначена структурою і штатним розписом первинна 
структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до 
законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених 
частиною першою статті 1 цього Закону. Посада утворюється в розпорядчому 
порядку. Правовими актами компетентних органів визначаються її назва, місце 
в службовій ієрархії, порядок заміщення. Вона включається у штатний розпис, в 
єдину номенклатуру посад службовців. Найменування посад має максимально 
точно віддзеркалювати зміст і характер роботи, що виконується працівником. 
При цьому посада є елементом структури органу, виявом його компетенції у 
вигляді владних повноважень, якими наділяється саме посада, а не особисто 
службовець, який її обіймає. 

Закон України «Про державну службу» 2015 року не оперує визначенням 
поняття «посадової особи», яке містилось у Законі 1993 року. Таким чином, 
визначення посадової особи на сьогодні відсутнє в законодавстві державного 
управління, при цьому ККУ зберігає поняття «службової особи». 

Крім того, Закон України «Про державну службу» 2015 року використовує 
такі терміни як поняття «рівнозначна посада», а у ст.24 – «вакантна посада» 
(вільна посада).  

Поняття «державна посада» є полісистемним та включає такі основні 
визначення як «державний службовець», «виконання державної служби», 
«категорія правового статусу державного службовця» та «винагорода за 
виконання державної служби. 

З правовим статусом державної посади тісно пов’язане питання щодо 
виокремлення видів державних посад. Класифікація державних посад знайшла 
своє часткове вирішення в Законі «Про державну службу». Відповідно до Закону 
державні посади класифікуються на категорії і ранги. Передбачено поділ усіх 
посад державної служби на три категорії: «А» (вищий корпус державної служби), 
«Б» і «В». «Категорія посад державної служби» – це певна група (сукупність) посад, 
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що мають спільні або дуже близькі ознаки/характеристики і потреби для цілей 
правового регулювання: порядок добору і призначення на посаду; характер та 
обсяг повноважень за відповідною посадою; необхідні для виконання 
відповідних повноважень кваліфікація і професійна компетентність. 

Підхід нового Закону є більш раціональним і доречнішим, оскільки на 
першому місці є визначення характеру повноважень за посадою, а не рівень 
органу в системі публічної адміністрації. 

У статті 39 використовується основний термін – ранг державного 
службовця, який є видом спеціальних звань. Частина друга статті 39 встановлює 
дев’ять рангів державних службовців. 

Концепція адміністративної реформи 1998 р. за змістом і характером 
діяльності поділяє державні посади на: адміністративні, політичні і патронатні. 

Адміністративні посади – це державні посади, які засновані у 
встановленому порядку, передбачені у штатному розписі державного органу, які 
наділені державно-владними повноваженнями відповідно до завдань, функцій 
та компетенції державного органу, фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету. На ці посади не покладається виконання політичних функцій.  

Другим видом є політичні посади. Виходячи із змісту та суті як цього 
Закону «Про державну службу», так і інших законодавчих актів, політичними є ті 
посади, на яких особи, що їх обіймають, відповідають за формування державної 
політики, розв’язання стратегічних проблем економічного і соціального 
розвитку суспільства чи іншої відповідної сфери. Однак, дія Закону на політичні 
посади не поширюється. 

Посади політичного діяча(політика) виявляються у ключових ознаках: в 
особливому порядку призначення на посаду; в особливому порядку звільнення з 
посади; в особливих рисах відповідальності, яка має ознаку публічної 
відповідальності за наслідки діяльності. 

Третім видом є патронатні посади. Закон «Про державну службу» 2015 року 
не поширюється на патронатну службу, але згідно з частиною першою статті 92 
до посад патронатної служби належать посади радників, помічників, 
уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників 
секретаріатів Голови ВРУ, його Першого заступника та заступника, працівників 
патронатних служб Прем’єр-міністра та інших членів КМУ, помічників-
консультантів народних депутатів, помічників та наукових консультантів 
суддів КСУ, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших 
державних органах. 

Відмежування патронатної служби від державної служби необхідне з ряду 
причин, а саме працівники патронатної служби: пов’язані з наданням 
консультативно-дорадчих послуг політичного характеру особам, що займають 
політичні посади; довільно добираються посадовими особами, що займають 
політичні посади; призначаються на посаду на строк повноважень особи, 
працівником патронатної служби якої він призначений; підлягають 
законодавству про працю частково; мають можливість зарахування стажу 
роботи на посаді патронатної служби до стажу роботи на державній. 
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 Питання інвестицій є актуальним для держав на будь-якому етапі 

розвитку, особливо, коли країна переходить до ринкової економіки. Залучення 
коштів потребують ключові галузі економіки країни – паливно-енергетичний 
сектор, промисловість, сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво. 
На сьогодні існує багато шляхів запозичення – транші МВФ, кредити Світового 
банку, євробонди. 

 ЄБРР є одним із найбільших фінансових інвесторів в Україні. Наша країна 
приєдналася до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та 
розвитку, що відображено у відповідному Указі Президента України від 14.07.1992 
р. № 379/92. Україна – друга за обсягами наданих кредитів серед партнерів ЄБРР. 
На сьогодні кредитний портфель становить близько €12,21 млрд. у 377 проектах. 
ЄБРР працює лише на комерційних засадах і на відміну від МВФ надає тільки 
цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам на 
потреби розвитку економіки. 

Є декілька ключових напрямків діяльності: 
1. Енергетика та теплопостачання (загальна сума коштів за напрямом – 

6,59 млн євро). Реалізуються: проект “Реабілітація гідроелектростанцій “ПАТ 
“Укргідроенерго” – збільшення потужності Каховської ГЕС; консультаційні 
послуги в рамках проекту “Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – 
Каховська”; підтримка реалізації проектів реконструкції та модернізації 
централізованого теплопостачання міст Тернополя, Львова, Івано-Франківська, 
Житомира; консультаційні послуги в рамках проекту “Генеральний план 
розвитку мереж електропередачі південного регіону ОЕС України з урахуванням 
сонячної та вітрової енергетики”. 

2.  Радіаційна безпека (загальна сума коштів за напрямом – 3,46 млн євро). 
Виконується програма з моніторингу Чорнобильських проектів. Створено фонд « 
Укриття». 

3. Співпраця у сфері публічних закупівель. Європейський банк 
реконструкції та розвитку презентував нову версію своєї «Політики та правил 
закупівель» у листопаді 2017 р., дія якої поширюється на проекти, що проходили 
етап концептуального оформлення (Concept Clearance stage) в Операційному 
комітеті банку після 01.11.2017 р., стосовно яких між клієнтом та Банком є 
письмова угода щодо застосування нової версії політики. Політика спрямована 
на встановлення оптимального співвідношення ціни та якості, ефективного й 
економічного використання ресурсів, принципу сталого розвитку, стабільності, 
якості результатів, захисту договірних прав та обов’язків і забезпечення 
своєчасного завершення проекту навіть у тих випадках, коли проект 
фінансується банком лише частково.  

4. Підтримка малого та середнього бізнесу. Це може бути як напряму з 
банком так і через кредитні лініі банків-партнерів «Укрексімбанк», «Мегабанк», 
«UniCredit банк», «Райффайзен банк Аваль». Позичальником може стати мале або 
середнє підприємство з чисельністю працюючих до 500 чоловік, проект має бути 
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представлений у конкретному бізнес-плані, мінімальна вартість має складати 
180 тис. доларів США. Обов’язково має бути обґрунтування з технічної та 
комерційної точки зору, відповідність стандартам навколишнього середовища. 
Окрім фінансових ресурсів банк надає консультації, проводить тренінги та 
семінари. 

 Результатами співпраці України і ЄБРР стало залучення близько 674,94 
млн. дол. США та 1 637,35 млн. євро в національну економіку, реконструкція 
Бескидського тунелю, побудова нового саркофагу на ЧАЕС, відновлення 
магістралі М-06. Перспективними напрямками на сьогодні є зміцнення 
енергетичної безпеки та диверсифікація енергоресурсів, з акцентом на розвиток 
альтернативної енергетики, корпоратизація та приватизація державних 
підприємств, впровадження блокчейну в державному секторі. На мою думку, 
данні заходи позитивно вплинуть на економіку України – з`являться нові робочі 
місця, поліпшиться стан довкілля, знизиться корупція. 

 
 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Христина Пиріг (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

 
Адміністративне право української науки сьогодні перебуває на 

важливому етапі розвитку. Зокрема, вагоме місце посідає інститут місцевих 
органів публічної адміністрації та їх повноважень, в тому числі і делегованих. 

Делегування повноважень використовується як спосіб ефективного 
розмежування компетенції між органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування задля подолання надмірної централізації управління, а також 
як інструмент демонополізації функцій держави шляхом передачі окремих 
повноважень невладним суб’єктам. На сьогодні делегування повноважень 
застосовується у багатьох сферах суспільного життя: архітектурній діяльності, 
благоустрої, державній реєстрації прав тощо. 

Також необхідність дослідження поняття «делегування повноважень» 
обґрунтовується відсутністю єдиного визначення як у наукових джерелах, так і 
в юридичній практиці. Використання даного терміна знаходимо у нормативних 
актах різної юридичної сили. Однак жоден із актів не дає його визначення.  

До прикладу, у Конституції України делеговані повноваження 
використовуються для характеристики компетенції місцевих 
держадміністрацій (ст. 118–119) та Автономної Республіки Крим (ст. 138).  

У законах та підзаконних актах також знаходимо відображення даного 
поняття. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» делеговані 
повноваження закріплено як повноваження органів виконавчої влади, надані 
органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів 
місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 
адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.  
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У Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженій Указом 
Президента України від 1998 р., поняття «делеговані функції, повноваження» 
визначено як функції, повноваження (права й обов’язки), що їх набуває певний 
суб’єкт (орган чи посадова особа) шляхом передачі йому для виконання від 
іншого суб’єкта за власним рішенням останнього або на підставі норми закону. 

Проте такі закони взагалі не деталізують процес делегування – у них 
містяться тільки загальні положення. Наприклад, у частині 1 ст. 34 Закону «Про 
місцеві державні адміністрації» лише задекларовано: «місцеві державні 
адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними 
обласними, районними радами». 

Також виникають колізії та труднощі у правозастосуванні через часткове 
нормативне закріплення окремих питань досліджуваного інституту. Багато 
делегованих повноважень дублюється, що створює проблему у застосуванні та 
фінансуванні. 

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» у ст. 44 визначає перелік 
повноважень, які можуть бути делеговані місцевим державним адміністраціям. 
Хоча законодавством і визначений перелік можливих делегувань, у ньому 
містяться норми, які роблять незрозумілим реалізацію певних видів діяльності. 
Так, наприклад, повноваження в галузі транспорту закріплені як за відповідною 
радою, так і за місцевими державними адміністраціями. До того ж вказані 
повноваження можуть ще й делегуватися органами місцевого самоврядування 
до місцевих державних адміністрацій. І хто ж остаточно має вирішувати це 
питання є незрозумілим.  

Така ж сама ситуація у сфері організації охорони, реставрації, 
використання пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, 
палацово-паркових, паркових комплексів – в законі передбачено, що органи 
місцевого самоврядування мають право делегувати ці повноваження, проте у 
повноваженнях місцевих державних адміністрацій вже є така сфера діяльності. 
Тобто орган місцевого самоврядування делегує місцевим державним 
адміністраціям ті повноваження, які вже закріплені за останніми. 

І серед науковців, і на рівні вищих органів державної влади констатується 
потреба в реформуванні інституту делегування повноважень та вирішуються 
шляхи його вдосконалення. Отже, розвиток галузі адміністративного права, а 
також процес реформування публічної адміністрації обумовлюють актуальність 
і потребу наукового осмислення делегування повноважень в діяльності органів 
публічної адміністрації з урахуванням сучасного стану доктрини 
адміністративного права, чинного законодавства і практики його застосування, 
що й стало предметом дослідження даної роботи. 

Інститут делегування повноважень є необхідним елементом механізму 
діяльності влади в державі, адже досвід розвинутих країн свідчить про те, що 
централізація влади може бути виправданою лише на певному етапі 
становлення держави з обов’язковою її подальшою децентралізацією шляхом 
перерозподілу чи делегування повноважень на місця. 

Він є одним із важливих організаційно-правових інститутів влади, який 
напряму впливає на ефективність діяльності органів державної влади на місцях 
і органів місцевого самоврядування. Тому, на мою думку, варто чітко 
розмежувати в нормативно-правових актах повноваження органів, щоб не 
виникало колізій в тому, що ці питання вже наявні в певного органу. Доречно 
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також законодавчо закріпити відповідальність за неналежне забезпечення 
ресурсами та порядок використання даних ресурсів. Виконання вказаних 
заходів надасть реальну здатність місцевому самоврядуванню бути тією опорою 
для державної влади, яка б дозволила їй зосередитись на стратегічних 
проблемах і викликах сьогодення. 

І головне, щоб даний інститут був ефективним та відповідав своєму 
вагомому значенню, варто реформувати його, відповівши на такі три питання: 
«Хто?», «Кому?» і «Що?». Оскільки в даних нормативних актах відшукати чіткі 
відповіді на ці питання неможливо. 

 
 
УМОВИ ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ КРАЇН ЄВРОПИ: 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Вікторія Рижко (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

 
В період активних реформ як і всієї правової системи, так і конкретно 

інституту державної служби, дуже важливо враховувати, аналізувати, 
систематизовувати знання та досвід інших країн, що вже пройшли дані 
перетворення. Рухаючись в сторону Європи, наша країна має імплементувати 
міжнародні стандарти в національне законодавство. Важливо, що реформування 
державної служби є однією з умов приєднання України до Європейського Союзу, 
тому дане дослідження є актуальним. 

Системний аналіз законодавства провідних країн Європи, що вже 
пройшли поточний для нашої держави етап реформування та виявлення 
пропозицій для вдосконалення національного законодавства в сфері вступу на 
державну службу, допоможуть уникнути багатьох проблем та помилок на 
законодавчому та практичному рівнях. Визначення основних умов вступу країн 
Європи, пошук спільних та відмінних рис різних правових систем через призму 
можливості подальшого використання в українському праві є провідним 
мотивом даного дослідження.  

Умови доступу до публічної служби є об’єктивно відмінними у різних 
країнах, проте можна виокремити цілий ряд вимог, що є спільними для 
більшості країн. Зокрема громадянство, у країнах Європейського Союзу 
громадяни з інших держав ЄС мають доступ до більшості посад публічної 
служби. Наприклад, відповідно до §7 Федерального закону Німеччини про 
чиновників, «призначений чиновником може бути тільки той, хто є 
громадянином Німеччини на підставі статті 116 Основного закону або має 
громадянство однієї з держав-членів Європейського Союзу, держав-членів 
Європейської економічної зони, держав третіх країн, які підписали з Німеччиною 
та ЄС угоди про визнання професійних кваліфікацій». В Україні державним 
службовцем може бути лише громадянин України. 

Умова дієздатності особи, в країнах Європи трактується по-різному. В ст. 
17 закону Литви “Про державну службу” не має права на посаду публічної служби 
особа, котру визнано з юридичної точки зору недієздатною відповідно до 
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процедури, визначеної законами. А в законодавстві Грузії – заборона 
поширюється, ще й на обмежено дієздатних осіб. В Україні згідно ст. 19 Закону 
України “Про державну службу” на державну службу не може вступити особа, яка 
в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої 
обмежена, що є кроком вперед порівняно з попереднім Законом України “Про 
державну службу” 1993 року. 

 Вимога володіння державною мовою зазвичай прямо встановлюється у 
державах, де є чималі іншомовні національні групи, наприклад в Естонії, Латвії, 
Литві. В мононаціональних країнах таких як Польща чи Болгарія, в базових 
законах про цивільну (державну) службу ця умова не називається. Знання 
іноземних мов звичайно заохочується, проте воно є обов‘язковою передумовою 
для зайняття лише окремих посад публічної служби, що є характерним також 
для України. 

Варто звернути увагу на умову щодо освіти державного службовця. В 
розвинутих країнах Європи існує тенденція до проходження спеціалізованої 
освіти державного службовця та подальшого підвищення кваліфікації в 
спеціальних установах, організаціях тощо. Цікавим фактом є те, що в Німеччині 
більшість найвищих посад займають особи з юридичною освітою. В Україні, 
встановлено загальний критерій: наявність освіти рівня бакалавр/магістр, але 
мало закладів спеціальної підготовки кадрів публічної служби. На думку автора, 
варто створити систему спеціалізованої освіти державного службовця, для 
підвищення професійних навичок у процесі кар'єрного зростання державний 
службовець регулярно повинен відвідувати різні курси перепідготовки, 
підвищення кваліфікації, проходити стажування тощо. Саме професійна освіта, 
поряд із високими результатами попередньої роботи виступають головними 
чинниками кар'єрного зростання. 

 Умова фізичної (медичної) придатності для зайняття певної посади, 
тобто, відповідний стан здоров‘я претендента, для перевірки якого, наприклад, у 
Бельгії, Швеції та Нідерландах існує спеціальна медична служба. Дану модель 
можна взяти в майбутньому для України. 

Щодо вікового критерію вступу на державну службу в Європі існує 
плюралізм думок. Законодавство зарубіжних країн може закріплювати як 
мінімальний вік вступу на публічну службу, так і максимальний. Загальний 
мінімальний вік у більшості європейських країн становить 18 років, у деяких 
країнах – 20 років (Данія), 21 рік (Грузія), але для зайняття багатьох посад цей вік 
є вищим, що зумовлено також об‘єктивною потребою завершення освітньої 
підготовки. У Німеччині мінімальний вік для зайняття постійних посад 
державної служби – є значно вищим (27 років), адже для того, щоб претендувати 
на ці посади, необхідно пройти підготовчу службу. В національному 
законодавстві державним службовцем може бути повнолітній громадянин 
України, а максимальний вік становить 65 років.  

Окрім вичерпного переліку умов, варто зауважити, що принципи вступу 
на державну службу слугують певним фільтром для відбору кандидатів на 
посади державних службовців. В першу чергу – це принципи верховенство 
права, рівності та заборони дискримінації.  

Особливістю реформування державної служби в Україні є зведення до 
мінімуму такого поширеного явища як корупція. Згідно з ст. 32 Закону України 
“Про державну службу” від 10.12.15 “не допускається призначення на посаду 
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державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій 
будуть прямо підпорядковані близькі особи”. Було прийнято спеціальні закони, 
а саме – Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.14 р. та Закон України 
“Про очищення влади” від 16.09.14 р., що стали наріжним каменем проти 
протиправного зловживання службовим становищем. В даних нормативно-
правових актах було визначено поняття “корупція”, “близькі особи”, “корупційне 
правопорушення”, “неправомірна вигода” тощо.  

Отже, якщо обмірковувати відповідність рівня національного права 
міжнародним стандартам, українська модель містить досить чіткі загальні 
положення, так звану основу, фундамент державної служби, проте надалі 
потрібно конкретизувати дані положення, на рівні підзаконних нормативно-
правових актів задля правильного правозастосування і ефективного 
функціонування даного інституту. Варто більше уваги приділити освіті 
державного службовця, питанням його дієздатності, забезпечення відкритої 
процедури прийняття на державну службу зі зведенням до мінімуму 
суб’єктивізму, корупції та дискримінації. 

 
 

ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

Євгенія Славна (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Решота В. В.) 

 
На сьогоднішній день тема реформування адміністративно-

територіального устрою є однією з найбільш обговорюваних і актуальних. Це 
звісно викликано тим, що децентралізація в Україні саме в процесі і тепер вже є, 
як бачення позитивних сторін проведення добровільного об’єднання 
територіальних громад, так і ряд практичних проблем. Процес проведення 
об’єднання громад в Україні продовжується і виникає багато питань, можна 
оцінити ризики та кроки, які ще необхідно здійснити в правовому та 
практичному колі.  

Бачачи позитивні зміни, напрацювання територіальних громад в Україні, 
які перші ризикнули провести об’єднання в 2015 році, протягом 2016-2018 років ще 
багато громад прийняли рішення щодо проведення об’єднання. Потрібно 
враховувати той факт, що спокійно і легко ці зміни проходять там, де немає 
спірних питань (земельних, політичних, матеріальних, кадрових) та де громади 
впевнені, що будуть фінансово спроможними, мають наявні сильні ресурси, 
впевненість щодо адміністративного центру тощо. 

Але враховуючи, що згідно Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” основним моментом проведення реформи є саме 
добровільність на всіх етапах утворення та не визначено строки протягом якого 
часу необхідно провести об’єднання всіх громад в Україні, на сьогоднішній день 
є ще дуже багато територіальних громад, які не поспішають об’єднуватись, 
зайняли вичікувальну позицію. 
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Згідно Закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" 
виділяються наступні етапи створення: ініціювання добровільного об’єднання 
територіальних громад; підготовка проектів рішень та рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад та схвалення їх місцевими 
радами; подача рішень облдержадміністрації для надання висновку; прийняття 
рішення про добровільне об’єднання територіальних громад; призначення 
перших виборів депутатів та голови ОТГ; проведення виборів; реорганізація 
органів місцевого самоврядування. 

Здається все чітко та просто, всі етапи зрозумілі, не потребують багато 
часу, але як показала практика часто на етапах призначення та проведення 
виборів громадам приходилося довго чекати.  

Проблемним і затратним питанням є те, що на сьогодні в дуже багатьох 
районах України склалася ситуація подвійної роботи управлінського апарату 
структур та їх утримання. Так, у вже сформованих територіальних громадах 
утворений та діє свій апарат. Надаються майже всі адміністративні послуги, 
штати не маленькі, на що також витрачаються чималі кошти. Паралельно 
працюють та утримуються апарати органів виконавчої влади на місцях, багато 
послуг дублюються. Проаналізувавши ситуацію у діючих об’єднаних 
територіальних громадах бачимо, що проблеми залишилися, фінансова 
спроможність залишається відкритим та болючим питанням, так як більшість 
громад так і є дотаційними.  

Своєчасне прийняття нових законів та внесення змін до вже діючих 
нормативно-правових актів є дуже важливим для якісного та швидкого 
завершення процесу децентралізації в Україні. 

У свій час прийняття швидких змін до законодавства, прийняття нових 
необхідних норм полегшило та покращило процес проведення об’єднання 
територіальних громад. Так питання, що межі районів вже не є перепоною для 
добровільного об`єднання територіальних громад прискорило можливість 
утворення нових об’єднань територіальних громад. Із законодавства було 
вилучено норму щодо обов’язкової зміни меж районів у випадку об’єднання 
територіальних громад, які належать до різних районів. Такі громади вже не 
повинні чекати від Верховної Ради України змін меж районів, щоб мати змогу 
провести перші вибори. Закон від 26.11.2015 р. № 835-VIII «Про внесення змін до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» виключив із Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» частину дев’яту статті 7, у якій йшлося, що у випадку, 
коли до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження 
територіальної громади, розташованої на території суміжного району, обласна 
рада має звернутися з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж 
відповідних районів. Тепер цієї статті немає, однак за Верховною Радою України 
залишається право змінювати межі районів, і це необхідно робити, але вже після 
проведення перших виборів в об’єднаній громаді. У 2017 році також спростився 
механізм приєднання місцевих рад до уже об’єднаних територіальних громад. 
Що також дало ефективний результат. 

Багато ще питань залишається не вирішеними та не врегульованими. Як 
у майбутньому будуть шукати вихід із ситуації неспроможні територіальні 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 
матеріали XVIІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (18-19 квітня 2019 року) 

 

158 

громади, у якому становищі опиняться громади, які не прийняли рішення про 
об’єднання і т.д. І тому одним з найважливіших залишається питання подальшої 
добровільності у процесі формування спроможних об’єднань територіальних 
громад. 

Важливим правовим аспектом є встановлення відповідальності та 
контролю щодо голови, старост та управлінського персоналу громади. На даний 
час за неприйняття рішення, недостатню роботу та інші неефективні рішення 
просто теоретична відповідальність перед своєю громадою і виборцями. Але, на 
жаль, свідомість населення з цих питань дуже часто низька, населення 
задоволене навіть якщо їх просто не чіпають, не заважають робити і т.д.  

Базою для децентралізаційної реформи у деяких європейських країнах 
було обрано саме норми Конституції, якою закріплявся новий адміністративно-
територіальний устрій та надано відповідні повноваження громадам. Такий 
підхід має багато переваг адже перш за все дозволяє забезпечити сталість норм, 
по друге закріплення певної конституційної моделі дає змогу на її основі 
розробляти та запроваджувати законодавче регулювання реалізуючи таким 
чином норми Конституції.  

Питання щодо завершення повного процесу децентралізації 
добровільним шляхом залишається спірним. В подальшому необхідним буде 
крок для завершення об’єднання територіальних громад на законодавчому рівні. 
Інакше реформа може затягнутися не невизначений термін. 

 
 

ВИКОНАВЧІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Дмитро Смотрич (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Решота В. В.) 

 
Одним з найпоширеніших методів правознавства є метод порівняльного 

правознавства, який можна з успіхом використовувати у виконавчому праві. 
Вказаний метод розширює світогляд, дозволяє глибше зрозуміти особливості 
вітчизняного права, його сутнісні ознаки і властивості, а також відображає 
можливу необхідність та доцільність перенесення у вітчизняну правову систему 
окремих інститутів, підходів, конкретних норм, властивих іноземному праву. 
Зарубіжний досвід виконання рішень судів має значний вплив на формування 
підходів до вдосконалення вітчизняної моделі виконавчого провадження.  

Фактично, за видом виконавчих систем усі країни можна поділити на 
декілька типів. По-перше, це країни де функціонує державна виконавча система; 
по-друге, країни з приватною виконавчою системою, та, по-третє, країни із 
змішаною системою, тобто такою, яка передбачає функціонування в її рамках як 
державних, так і приватних виконавців. Вибір тієї чи іншої системи у країнах зі 
змішаною системою залежить від категорії судових рішень, які підлягають 
примусовому виконанню. Тобто, наприклад, судові рішення у цивільних справах 
можуть виконуватись приватними виконавцями, тоді як адміністративні 
рішення – лише державними. 
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Так, у країнах із державною виконавчою системою, зокрема, у Данії, 
Австрії, Італії, Німеччині, Хорватії, Фінляндія тощо виконання судових рішень 
можуть здійснювати судді, судові пристави, які працюють в державних 
установах, та інші виконавці, перелік яких визначається законодавством. 

Проте, у деяких країнах (зокрема, Швеції) виконання судових рішень 
покладається на спеціальну виконавчу службу, яка складається з працівників 
суду, які займають окреме становище та не є ані суддями, ані судовими 
приставами. Водночас, в Австрії виконання судових рішень покладається на 
працівників суду, які не є суддями, проте мають окремі судові повноваження.  

У країнах з приватною системою, таких як Угорщина, Словаччина, 
Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди тощо, виконання судових рішень у 
адміністративних справах покладається на приватних виконавців. 

Французька Республіка. У Франції виконавче провадження реалізується 
не тільки судовими виконавцями, а й генеральними прокурорами, прокурорами, 
командирами і офіцерами поліції. 

Федеративна Республіка Німеччина. Порядок виконавчого провадження 
регулюється Цивільно-процесуальним кодексом ФРН (далі – ЦПК ФРН). 
Виконання рішень здійснюється в тому муніципальному суді, на території якого 
необхідно провести виконавчі дії.  

Слід зауважити, що Україну можна віднести до країни із змішаним типом 
виконавчої системи. Так, згідно статті 1 Закону України примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи 
державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче 
провадження» випадках – на приватних виконавців. 

 
 

ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ВИБОРЧИХ 
КАМПАНІЙ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Анастасія Цюбченко (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Мостовий А. С.) 

 
Передвиборна агітація на виборах Президента та фінансування виборчих 

дільниць має невелику історію регламентації в законах України. На даний час 
активізувалися демократичні процеси, що передбачають більш широке 
залучення населення до участі в здійсненні державної влади, зокрема шляхом 
участі у виборах. Функція контролю за фінансовою стороною виборів в Україні 
покладена на Центральну виборчу комісію, яка є головним розпорядником 
коштів для фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів 
Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Основним законом яким регулюються вибори Президента є Закон «Про 
вибори Президента України», зокрема в ч. 2 ст. 37 встановлено, що «кандидат на 
пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для 
фінансування передвиборної агітації зобов’язаний утворити свій виборчий фонд, 
що формується в порядку, встановленому цим Законом». Також в ч. 3 ст. 37 
передбачено заборону фінансування передвиборних агітаційних заходів чи 
матеріалів передвиборної агітації з джерел, не передбачених частиною другою 
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цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями - суб’єктами 
виборчого процесу чи кандидатами на пост Президента України. 

Виборчий фонд формується за рахунок власних коштів кандидата, коштів 
партії, яка його висуває, а також добровільних внесків осіб, які мають право 
здійснювати внески на підтримку партій. Учені висловлюють різні думки з 
приводу того, чи варто обмежувати надходження до виборчих фондів. В.В. 
Шулєнін, В.Д. Мостовщиков вважають що законодавством повинно бути 
встановлено обмеження щодо надходжень як від самих кандидатів до власних 
фондів, так і від інших громадян і юридичних осіб. Так само М.В. Оніщук вважає, 
що потрібно встановити чіткі обмеження, щодо джерел фінансування виборчих 
фондів, розмір внесків фізичних осіб, допуск чи не допуск до наповнення 
виборчого фонду юридичними особами чи іноземцями, особами без 
громадянства. Встановити вимогу опублікування звіту про використання 
коштів із фонду. В.П. Журавльов пропонує щодо внесків до виборчих фондів 
кандидатів на пост глави держави встановити певну квоту верхньої межі 
внесків у відсотковому співвідношенні з внесками фізичних осіб.  

Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента 
України встановлюється ст. 38 Закону України «Про вибори Президента України». 
Обсяг коштів для підготовки та проведення виборів Президента України за 
поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у 
законі про Державний бюджет України. Фінансування виборчих комісій 
закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією 
через Міністерство закордонних справ України. Кошти на підготовку і 
проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом 
України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня початку виборчого 
процесу. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків 
окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб 
дільничних виборчих комісій, які включають в себе витрати на оренду 
приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних 
засобів, а також оплату праці членів комісій.  

Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення складає 
єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням 
до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних виборчих комісій 
територіального округу. Єдиний кошторис видатків затверджується 
Центральною виборчою комісією. Окружна виборча комісія зобов'язана не 
пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів 
Президента України повернути не використані нею на підготовку та проведення 
виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої 
комісії та у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів 
виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про 
надходження та використання коштів Державного бюджету України. 

Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного 
бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів 
Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією та 
відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, який 
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встановлений Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.  

Проаналізувавши стан законодавчої бази про вибори Президента України 
потрібно вдосконалення норм національного права, які стосуються 
фінансування передвиборної агітації, також посилити прозорість фінансування 
агітації та виборної кампанії. Обмежити граничний розмір виборчого фонду 
кандидатів. Уточнити положень Закону щодо невикористаних коштів 
передвиборного фонду кандидатів, висунутих шляхом самовисунення та 
положення щодо припинення витрачання коштів із виборчого фонду кандидата. 

 
 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КРИПТОВАЛЮТ В ЕСТОНІЇ 

Іван Чопик (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Мостовий А. С.) 

 
Естонія стала відомою перш за все через активне впровадження 

технологій у державному секторі, наприклад, систем електронного голосування 
та електронного уряду, рішень на базі блокчейн у різних сферах тощо. Станом на 
сьогодні громадянам цієї держави доступний великий перелік онлайн сервісів — 
від послуг у сфері охорони здоров’я до відкриття та провадження бізнесу. За 
офіційними даними урядового проекту e-Estonia, 99% публічних послуг доступні 
прямо з комп’ютера. 

Саме тому Естонія є однією з тих юрисдикцій, де законодавче 
регулювання криптовалют відбулось доволі рано. Естонія стала однією з перших 
держав ЄС, яка наслідувала підхід проекту 5-ої Директиви ЄС щодо боротьби з 
відмивання грошей (5ALMD). 

04 квітня 2016 року у справі № 3-3-1-75-15 Верховний суд Естонії 
постановив, що обмін криптовалютами є законною діловою діяльністю, яка 
регулюється Законом про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням 
тероризму (далі — «Закон»), а для здійснення операцій з обміну криптовалютами 
заявник повинен отримати дозвіл від Відділу фінансового моніторингу. 

Пізніше, 27 листопада 2017 року парламент Естонії прийняв зміни до цього 
Закону. Основні моменти змін полягали у запровадженні чіткого визначення 
криптовалют, регулювання використання криптовалютних гаманців, 
дистанційної ідентифікація клієнтів для обміну криптовалютами та 
постачальників послуг зберігання та інших моментів, які загалом узаконили 
використання криптовалют. 

Відповідно до ст. 2(9) Закону, для позначення криптовалют 
використовується термін «віртуальні валюти» (“virtual currencies”), які 
визначаються наступним чином: 

«Віртуальна валюта» означає вартість, представлену в цифровій формі, 
яка може бути передана, збережена або торгувати якою можна цифровим 
способом і яку фізичні або юридичні особи приймають як платіжний інструмент, 
але це не є законним платіжним засобом будь-якої країни або не вважається 
коштами для цілей статті 4(25) Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського 
Парламенту та Ради щодо платіжних послуг на внутрішньому ринку, що вносить 
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зміни до Директив 2002/65/ЄК, 2009/110/ЄК та 2013/36/ЄК та Регламенту (ЄС) 
№1093/2010 та скасовує Директиви 2007/64/ЄК (ОJ L 337, 23.12.2015, с. 35–127), або 
платіжної операції для цілей пунктів (k) та (l) Статті 3 цієї ж Директиви. 

Відповідно до статті 2(10) Закону, власник дійсного дозволу на взаємодію 
з криптовалютами в Естонії називається «постачальником послуг по обміну 
віртуальної валюти на фіатні гроші. Закон не уточнює, який тип технології 
«блокчейн» слід вважати «віртуальною валютою». 

Стаття 3(10) Закону визначає постачальника рішень для зберігання 
криптовалют як «послугу, в рамках якої зберігаються ключі для клієнтів або 
зашифровані ключі клієнтів, які можуть використовуватися з метою зберігання, 
зберігання та передачі віртуальних валют» . 

Власник дійсного дозволу на послуги з криптовалютними гаманцями 
називається «постачальником послуг віртуального гаманця». 

Відповідно до статті 70 Закону, компанія, яка хотіла б запропонувати 
послуги з обміну та зберігання криптовалют, повинна отримати дозвіл від 
Відділу фінансового моніторингу. Ведення такого бізнес без такого дозволу є 
кримінальним злочином. 

Для цілей оподаткування ПДВ, операції з криптовалютами 
прирівнюються до операцій зі звичайними валютами. Тому, використання 
криптовалют в якості винагороди прирівнюються до використання їх законного 
платіжного засобу, і, отже, виходить за рамки операцій з ПДВ. 

Надання послуг, що складаються з обміну традиційних валют на одиниці 
криптовалют і навпаки, є фінансовими операціями, які є звільненими від ПДВ. 
Цей підхід відповідає рішенню С-264/14 Європейського Суду. 

Щодо податку на прибуток, Естонія використовує особливу систему 
оподаткування корпоративного податку, в якій отриманий прибуток товариств 
оподатковується тільки з моменту розподілу такого прибутку. Таким чином, 
будь-який нерозподілений прибуток фактично не оподатковується, якщо 
учасники прийняли таке рішення. Таке звільнення охоплює як активні, так і 
пасивні види доходів. 

Корпоративні прибутки підлягають оподаткуванню при розподілі 
дивідендів або інших видів передбачуваного або прихованого розподілу 
прибутку (наприклад, виручка від ліквідації, погашення капіталу, витрати на 
представництво, подарунки та пожертви, не пов'язані з бізнесом витрати, 
коригування трансфертного ціноутворення). 

Тому, поки прибуток від операцій з криптовалютами не буде 
розподілений, він не підлягатиме оподаткуванню податку на прибуток за 
загальними правилами. 

Для цілей оподаткування доходів фізичних осіб криптовалюти 
розглядаються як власність, відчуження та обмін якої призводить до 
збільшення капіталу. Прибуток від торгівлі криптовалютами оподатковується 
як дохід від бізнесу, який, крім податку на доходи фізичних осіб, також 
підлягають соціальним внескам.  

Отже, регулювання криптовалют в Естонії відбувається виключно в 
межах законодавства про боротьбу з відмивання доходів та фінансування 
тероризму. Самі ж операції з криптовалютами були введені в межі податкового 
законодавства на загальних правилах та не передбачаються особливого 
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регулювання. Водночас очікується, що Естонія ускладнить регулювання в 
частині отримання ліцензії та підвищення рівня комплаєнсу для операцій з 
криптовалютами. 

 
 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS 

Sophia Nazar (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
One of the types of legal liability is administrative responsibility for the 

commission of administrative offences. By the Article 9 of the Code of Administrative 
Offences of Ukraine (hereinafter – CAO) an administrative offence (infraction) is an 
unlawful action or inaction for which the law provides administrative responsibility. 
Though, the law provides that not all persons, but only those who reached by the time of 
administrative offence commission the age of sixteen (Article 12 CAO), are brought to 
administrative responsibility. Also the rules of CAO determine certain peculiarities about 
bringing minors to administrative responsibility. 

The legal status of minors in Ukraine is regulated by the Family Code of Ukraine, 
Laws of Ukraine "On protection of childhood", "On state assistance to the families with 
children", "On social work with families of children and youth", "On the promotion of social 
advancement and development of the youth in Ukraine " and by a number of other legal 
acts. The definition of a minor is contained in the Art. 32 of the Civil Code of Ukraine, which 
indicates that a person between the ages of fourteen and eighteen years (a minor) has the 
right: .... And under the Art.13 of the CAO the measures of influence are applied to the 
persons aged sixteen to eighteen who have committed administrative offences under the 
Article 24-1 of the Code. That is, not all minors are brought to administrative responsibility 
for administrative offences: individuals who are between fourteen and sixteen years are not 
responsible. In this case, the administrative law foresees the possibility of bringing the 
parents (or those who replace them) of the minor to responsibility. 

Administrative responsibility of minors is considered as a regulated by 
administrative-tort rules reaction of the authorized individuals to the acts of minors, 
revealed in violation of the established by law prohibitions or failures to perform their 
duties, which shall be applied to the guilty persons. Administrative responsibility of the 
underaged has the same characteristics as the institution of administrative 
responsibility in general. However, in addition to general features, the administrative 
responsibility of minors has its own peculiar or specific features. Administrative 
responsibility of minors to a greater extent than the administrative responsibility of adult 
offenders primarily pursues moral and educational aims, since their reeducation and 
correction is mostly possible without the application of administrative responsibility 
measures. Therefore, measures of public, moral and educational influence are most 
frequently used to minors, and administrative penalties are imposed only in extreme 
cases, clearly defined in the law. A specific feature of the administrative responsibility 
of minors is the possibility of its transfer ("transmission") to other persons – to parents 
or persons who replace them. In addition, as noted by Gorbach O.V. in the dissertation 
"Administrative responsibility of minors, parents or persons who replace them", not only 
legal but also non-legal measures of influence are applied to the underaged. 
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Therefore, certain peculiarities of administrative responsibility exist for minors 
aged 16 to 18 years. Under the Art. 13 CAO the measures of influence provided in the 
Article 24-1 of this Code are applied to persons aged from sixteen to eighteen years who 
committed an administrative offence. In case of administrative offence commission by 
the persons from the age of sixteen to eighteen years foreseen in the Articles 44, 51, 121-
127, parts 1, 2 and 3 of Article 130, Article 139, Part two of Article 156, Articles 173, 173-4, 
174, 183-1, 185, 190-195 CAO, they are subject to administrative responsibility on general 
grounds. Taking into account the nature of the committed offence and the identity of the 
offender, the following measures of influence foreseen by the Article 24-1 of the Code of 
Administrative Offences can be applied to the mentioned persons (except those who 
committed the offences provided in Article 185), such as: 

1) an obligation to apologize to the victim in public or in another form; 
2) warning; 
3) reprimand or strict reprimand; 
4) the transfer of a minor to the parents or persons who replace them under 

supervision, or under the supervision of a pedagogical or labour collective with their 
consent, as well as to the individual citizens at their request. 

It is worth considering each of these measures of influence in detail. The 
Scientific and Practical Commentary to the Code of Administrative Offenсes of Ukraine 
states that the obligation to apologize publicly or in another form to the victim is the least 
strict measure of influence and is applied provided that the person who committed the 
administrative offenсe has realized the unlawfulness of his behaviour and expressed 
sincere repentance in the committed. Public apology means the presence of others 
(except the offender and victim) while apologizing. The form and content of apology are 
not regulated and left to the discretion of the interested parties. The warning of minors 
about the inadmissibility of illegal behaviour is used to avert such behaviour, but for the 
most part, this measure is aimed at preventing such behaviour in the future, that is, the 
main goal and in this case – preventive. The warning is given in the presence of parents 
or persons who replace them. A reprimand or strict reprimand by its legal nature is an 
official condemnation of the juvenile offender and the act committed by him on behalf of 
the state. The transfer of a minor under the supervision of parents or persons who replace 
them is allowed only when they are able to provide a positive educational effect on him 
and constant monitoring of his behaviour. The persons who replace parents, are 
considered to be adoptive parents, guardians and trustees. The transfer of a minor under 
the supervision of a pedagogical or labour collective is possible only with the consent of 
this team. A minor may be placed under the supervision of individual citizens at their 
request. Both the pedagogical or labour collective, and an individual citizen, are obliged 
to exercise an educational influence on him and constant control over his behaviour. 
When deciding on the transfer of a minor under the supervision of parents or persons 
who replace them, or individual citizens, the court authorized to decide a case should be 
guided by the personal data that characterize them. 

Сonsequently, administrative responsibility of minors is a kind of administrative 
responsibility, with certain features, peculiar to the legal status of minors. Characteristic 
features of administrative responsibility of minors lies in the fact that for the commission of 
administrative infractions only in some cases they are subject to an administrative penalty 
under the Article 24 of the CAO as adults. In most other cases, the measures of influence 
stipulated by the Article 24-1 of the CAO, are less severe and are aimed at preventing offences. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СТВОРЕННЯ 
НЕБЕЗПЕКИ», У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Юстина Бурачинська (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Денькович О. І.) 

У Кримінальному кодексі України є низка статей, у яких встановлено 
кримінальну відповідальність за створення небезпеки заподіяння шкоди 
об’єкту кримінально-правової охорони. Такими прикладами є, зокрема, статті 
240, 273, 276, 283, 414 КК України. Незважаючи на те, що така законодавча модель 
формулювання ознак злочинів не є новою, бо використовувалась і у 
попередньому Кримінальному кодексі України 1960 року, доктриною 
кримінального права і досі не напрацьоване єдине розуміння змісту поняття 
«створення небезпеки». Саме тому одним із актуальних питань у доктрині 
кримінального права є визначення ознак, що характеризують зміст поняття 
«створення небезпеки». Аналіз позицій науковців щодо даної проблематики дав 
підстави сформулювати перелік ознак цього поняття, які виділяють різні 
автори. 

По-перше, небезпека – це стан, що існує в об’єктивній дійсності, є 
реальним. На думку, М. С. Таганцева небезпека повинна існувати перш за все 
об’єктивно, незалежно від усвідомлення наявності такої небезпеки з боку того, 
хто її спричинив, оскільки останнє має значення лише для встановлення ознак 
вини. Об’єктивне створення небезпеки передбачає наявність таких умов, які 
роблять можливим настання шкоди для правоохоронюваного інтересу. Також О. 
О. Пащенко зазначає, що стан загрози становить собою об’єктивну реальність, яка 
в більшості випадків усвідомлюється потерпілими і негативно на них впливає. 

По-друге, до моменту вчинення суспільно небезпечного діяння цього 
стану небезпеки не існувало. Н. Ф. Кузнєцова вказує, що достатньо порівняти 
стан об’єкта посягання до вчинення злочинних діянь і після них. Внаслідок 
вчинення злочинних діянь змінюється зовнішня обстановка. З’являються 
реальні, цілком конкретні умови, сили, які за наступного безперешкодного їх 
розвитку повинні вилитись у пряму шкоду. До вчинення злочинних діянь такого 
якісно нового стану відповідних суспільних відносин не було. 

По-третє, створенням небезпеки порушується стан захищеності (безпеки) 
життя, здоров’я людини, довкілля та інших об’єктів кримінально-правової 
охорони. М. І. Панов та В. П. Тихий зауважують, що створення небезпеки 
заподіяння шкоди зовсім не означає, що в об’єкті посягання не відбувається 
негативних змін. При створенні небезпеки порушується стан захищеності, 
безпеки суспільних відносин, поставлених під охорону кримінального закону, а 
також безпечні умови їх функціонування. Тому реальність створення такої 
небезпеки протиправною дією чи бездіяльністю, тобто загроза заподіяння 
шкоди об’єкту, повинна бути встановлена як факт об’єктивної дійсності. На 
думку В. М. Кудрявцева, якщо розглядати можливість настання шкідливих 
наслідків з точки зору внутрішньої структури об’єкта злочинного посягання, то 
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вона є порушенням зовнішнього елемента цієї структури – правових відносин, 
встановлених для охорони відповідних інтересів. 

По-четверте, небезпека створюється суспільно небезпечним діянням 
суб’єкта злочину. Н. Ф. Кузнєцова зазначає, що створення небезпеки заподіяння 
шкоди не можна визнавати властивістю діяння. Діяння – свідомий, 
мотивований рух тіла (чи утримання від нього при бездіяльності) людини, 
повністю підконтрольний її свідомості. У будь-який момент особа може 
припинити чи змінити свої дії. Небезпека ж – це певний стан об’єкта у результаті 
суспільно шкідливих змін у ньому, здійснених злочинним діянням суб’єкта. 
Наслідки у виді створення небезпеки (можливості) заподіяння шкоди об’єкту, 
якщо діяння особи вже завершене, не підконтрольні більше його волі. Небезпека 
створена діянням, але лежить за межами діяння. 

По-п’яте, внаслідок створення небезпеки заподіюється істотна шкода 
об’єкту кримінально-правової охорони. Таку шкоду слід вважати суспільно 
небезпечним наслідком. На думку М. С. Таганцева, самостійним забороненим 
законом наслідком є створення певної небезпеки для конкретного 
правоохоронюваного інтересу, тобто створення таких умов, які, зазвичай, більше 
чи менше безпосередньо повинні були викликати шкоду для такого інтересу. О. 
О. Пащенко вказує, що стан загрози ще не можна визнати матеріальним збитком, 
але в той же час це вже фактичний збиток, який негативно змінив суспільні 
відносини, поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність. О. 
О. Дудоров зазначає, що створенням небезпеки об’єкту кримінально-правової 
охорони спричиняється принаймні організаційна шкода.  

По-шосте, між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним 
наслідком у виді створення небезпеки наявний причиновий зв'язок. Т. В. 
Церетелі наголошує, що суду необхідно встановити, що у конкретному випадку 
справді існувала реальна можливість настання шкоди, тобто вольовий вчинок 
людини створив такі умови, які містять потенційну можливість реалізації 
вказаного у складі злочину, таким чином довести у кожному конкретному 
випадку причиновий зв’язок між діянням особи та станом небезпеки, що настав. 

По-сьоме, крім того, що стан небезпеки є дійсністю, він водночас є 
реальною (конкретною) можливістю настання істотної шкоди (суспільно 
небезпечних наслідків), оскільки є наявними всі об’єктивні умови для 
перетворення цієї можливості в дійсність. Зокрема, це не суперечить таким 
категоріям діалектики як «можливість» і «дійсність». Так, Г. В. Ф. Гегель писав: 
«Можливість є те, що суттєво для дійсності, але суттєво таким чином, що разом з 
тим є можливістю… Безпосередня дійсність містить в собі зародок чогось зовсім 
іншого. Спочатку це інше тільки можливість, але ця форма знімає себе і 
перетворюється у дійсність». Варто зазначити, що розрізняють абстрактні 
(формальні) можливості – такі, що можуть перетворитися у дійсність, але не 
мають усіх необхідних для цього умов, і конкретні (реальні) – які мають 
об’єктивні умови для безпосереднього втілення у дійсність. Коли йдеться про 
створення небезпеки, то можливість настання істотної шкоди є реальною 
(конкретною), оскільки є наявними всі об’єктивні умови для перетворення цієї 
можливості в дійсність. 

О. О. Пащенко наголошує, що загроза спричинення шкоди повинна бути 
реальною, тобто свідчити про появу у відповідній сфері (на транспорті, 
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виробництві тощо) такого небезпечного стану, коли зазначені в законі наслідки 
можуть настати як закономірні й необхідні. Н. Ф. Кузнєцова також вказує, що 
реальна небезпека шкоди завжди об’єктивна, конкретна. В. М. Кудрявцев 
зауважує, що про наявність реальної можливості шкідливих наслідків можна 
вести мову лише тоді, коли в конкретній обстановці були створені всі умови для 
настання цих наслідків, тобто існували сили, які за подальшого розвитку подій 
могли б викликати настання шкоди. На думку М. І. Бажанова, під реальною 
можливістю настання наслідків слід розуміти таку можливість, яка у цій 
ситуації наближається до реального настання наслідку, робить його настання 
максимально ймовірним. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що у доктрині 
кримінального права відсутній чіткий та усталений перелік ознак «створення 
небезпеки», тому дане питання потребує подальшого дослідження. Загалом 
аналіз праць науковців дозволяє виділити такі ознаки. Небезпека – це стан, що 
існує в об’єктивній дійсності, є реальним. До моменту вчинення суспільно 
небезпечного діяння цього стану небезпеки не існувало. Створенням небезпеки 
порушується стан захищеності (безпеки) об’єкта кримінально-правової охорони. 
Небезпека створюється суспільно небезпечним діянням суб’єкта злочину, 
внаслідок чого заподіюється істотна шкода об’єкту кримінально-правової 
охорони. Між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним 
наслідком у виді створення небезпеки існує причиновий зв’язок. Крім того, що 
стан небезпеки є дійсністю, він водночас є реальною (конкретною) можливістю 
настання істотної шкоди (суспільно небезпечних наслідків), оскільки є 
наявними всі об’єктивні умови для перетворення цієї можливості в дійсність. 

 
 

ВИОКРЕМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ РОЗДІЛУ XV ЯК ПРОЯВ 
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Уляна Вовк (аспірант) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  
(науковий керівник: доц. Микитин Ю. І.) 

 
Забезпечення прав та свобод людини і громадянина є важливим 

інструментом розвитку держави, яка обрала курс правової та демократичної.  
Не винятком є і Україна, яка незважаючи на багатовікову історію свого 

існування, в т.ч. у складі інших держав, у зв’язку із проголошенням у 1991 році 
своєї незалежності на конституційному рівні у ст. 3 Конституції України 
закріпила положення про те, що людина є найвищою соціальною цінністю, а 
права і свободи людини їх забезпечення визначають і спрямованість держави. 
Тим самим, розкриває зміст про те, що Основний Закон, який прийнятий 
Верховною Радою України спрямований на забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, як це зазначено у Преамбулі Основного Закону. Так, відповідно до 
окремих положень ст. 8 Конституції України – «…закони…приймаються на основі 
Конституції та повинні відповідати їй..». 

Не є винятком і Кримінальний кодекс України (далі – КК України), де 
законодавець у ч. 1 ст. 1 закріпив положення про те, що одним із основних завдань 
КК України є «…правове забезпечення охорони прав і свобод людини…». Права і 
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свободи людини і громадянина є цінністю, «…належна охорона яких владою 
закону забезпечить належне виконання такого закону…». Така побудова тексту 
кримінального закону розкриває смислову характеристику гуманізму, як 
принципу права через кримінальне право, підкреслює основну спрямованість та 
функцію кримінального права – охоронну. 

Ще у 1764 році італійський юрист та публіцист Чезаре Бекарріа у своєму 
славнозвісному трактаті «Про злочини і покарання» зазначав про те, що «…краще 
попереджати злочини, ніж карати. У цьому — головна мета будь-якого доброго 
законодавця...». 

Дійсно, термін гуманізм (від лат. humanitas — людяність) є багатозначним 
поняттям, однак, кінцевий зміст зводиться до того, що це ідея, світогляд, 
бачення у центрі якого стоїть людина, «…ставлення до людини…». Не дарма, 
принцип гуманізму вважається одним із основоположних принципів права 
(публічного та приватного). 

Ключовими міжнародними документами, які визначають спрямованість 
розвитку держави, яка на міжнародній арені пропагує принципи демократії, 
поваги до прав і свобод, гуманізму відносно дітей є «Декларація прав дитини» – 
прийнята резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 
року (далі – Декларація) та «Конвенція ООН про права дитини» схвалена 
резолюцією 55/155 Генеральної асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року (далі – 
Конвенція).  

Міжнародно – правові акти містять положення, які є ключовими для 
реалізації дітьми своїх прав у кожній з країн, які їх ратифікували, а також їх 
охорони через діяльність відповідних органів держав. 

Відповідно до ст.1 Конвенції – «дитиною є кожна людська істота до 
досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона 
не досягає повноліття раніше». Характеристика особи, яка не досягла 18 річчя, 
охоплюється словосполученнями «дитина» та «неповнолітній» відповідно до 
міжнародних стандартів. 

Як вдало зазначає Н. В. Ортинська – «проблема правового статусу 
неповнолітніх є актуальною для всіх часів існування людства».  

Так, питання віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність 
в Україні детально розкрито законодавцем у ст. 22 КК України (загальна – у ч.1 – 
шістнадцять років; за окремі види злочинів у ч.2 – зокрема, за сексуальне 
насильство (ст.153 КК України), крадіжку (ст. 185 КК України), хуліганство (ст. 296 
КК України) (2) тощо. З моменту досягнення такого віку, а також за сукупності 
існування інших умов особа вважається суб’єктом злочину, у разі його вчинення. 

Ймовірно, у зв’язку із особливостями фізичного, психологічного розвитку, 
фінансового забезпечення та інших факторів законодавцем у структурі КК 
України було виокремлено статті, які регулюють правові підстави притягнення 
до кримінальної відповідальності неповнолітніх, застосування різних видів 
покарань до них, порядок погашення та знаття судимості у окремий Розділ XV – 
«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», чим 
підкреслюється особливий статус неповнолітнього як учасника кримінально – 
правових відносин. 

Закріплення принципу гуманності у КК України відносно неповнолітніх 
яскраво виражено у змісті ст. 103 КК України. Відповідно до ч. 1 цієї статті – «При 
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призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у 
статтях 65-67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив 
дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього».  

Вивчення умов проживання та виховання, коло спілкування 
(мікроклімат у школі чи колективі за умови трудової зайнятості 
неповнолітнього, відносини з ровесниками чи особами старого віку (вчителями, 
батьками, родичами), рівня розвитку (фізичного, психологічного) 
неповнолітнього окремо чи в сукупності може вплинути на здійснення 
профілактики вчинення ними протиправних дій в першу чергу кримінального 
характеру. Зокрема, визначення органів, які будуть здійснювати профілактику, 
формат і характер здійснюваної профілактики тощо.  

Отже, на підставі вище викладеного, слід відзначити позитивний напрям 
суб’єкта нормотворення під час здійснення нормотворчої діяльності відносно 
формулювання окремих норм кримінального закону (в нашому випадку, що 
стосується порядку притягнення до кримінальної відповідальності 
неповнолітніх), що вплине на їх ефективне застосування відповідними 
суб’єктами правозастосовної діяльності. 

 
 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 
В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА 

ВИЇЗДУ З НЕЇ В УКРАЇНІ (СТ. 3321 КК УКРАЇНИ) 

Марія-Лілія Добрянська (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: асист. Сень І. З.) 

 
Сучасний стан розвитку як українського суспільства, так і держави в 

цілому, зовнішні та внутрішні загрози їхній безпеці зумовлюють постійне 
оновлення законодавства, у тому числі в частині кримінально-правових норм.  

Тому встановлення адміністративної й кримінальної відповідальності за 
порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду 
з неї в 2014 році можна розглядати як засіб ефективного правового реагування на 
загрозу територіальній цілісності України. 

Законом України від 15 квітня 2014 року «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 
Кримінальний кодекс України доповнений статтею 3321 «Порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», що потребує 
теоретичного осмислення і вироблення наукових рекомендацій щодо 
кваліфікації відповідних суспільно небезпечних діянь. 

Однією з найбільших проблем у детальному вивченні цієї тематики є 
наявність невеликої кількості наукових публікацій з аналізом нового складу 
злочину, а також відсутність узагальнення судової практики щодо кваліфікації 
відповідних діянь. 

Частиною 1 статті 3321 Кримінального кодексу України передбачена 
кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово 
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окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди 
інтересам держави. 

Безпосереднім об’єктом даного злочину є порядок в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї. 

З об’єктивної сторони злочин, передбачений статтею 3321 Кримінального 
кодексу України, може проявитись у двох формах, а саме в порушенні порядку: 1) 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України; 2) виїзду з тимчасово 
окупованої території України. 

Зазначений порядок визначається згідно з Законом України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України», відповідно до статті 10 якого громадяни України 
мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану 
територію України і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови 
пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України.  

В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану 
територію України та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом 
через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Порядок в’їзду іноземців та осіб без 
громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлює 
Кабінет Міністрів України. 

В’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї являють 
собою дії щодо перетину винною особою меж тимчасово окупованої території – 
як колісним транспортом (в’їзд і виїзд у буквальному розумінні цих слів), так і 
водним чи повітряним транспортом, а також пішки. 

Використання у частині 1 статті 3321 Кримінального кодексу України 
сполучника «та» не означає , що для наявності складу цього злочину необхідно, 
щоб одна особа вчинила дві дії – в’їзд і виїзд.  

За статтею 3321 Кримінального кодексу України необхідно кваліфікувати 
дії особи, яка з порушенням встановленого порядку в’їхала на тимчасову 
територію, але яка або не виїжджала з неї, або виїхала без порушення 
встановленого порядку. Так само утворюють склад цього злочину дії особи, яка 
не в’їжджала на тимчасово окуповану територію (знаходилась там до окупації), 
але яка виїхала з неї з порушенням встановленого порядку – наприклад, 
оминаючи контрольні пункти. 

Злочин вважається закінченим з моменту незаконного перетину меж 
(кордонів) окупованих територій. Можливі стадії готування (наприклад, 
підшукування співучасників, вивчення місцевості тощо) та замаху (наприклад, 
у випадку затримання особи, яка намагається в’їхати на тимчасово окуповану 
територію за допомогою підробленого спеціального дозволу). 

Оскільки в диспозиції норми, що розглядається, прямо вказано на місце 
вчинення злочину – тимчасово окуповану територію України, то місце вчинення 
злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього складу злочину.  

Тимчасово окупована територія України фізично і нормативно 
поділяється на дві різні частини. Межі однієї частини визначені Законом 
України від 15 квітня 2014 року «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» (стосовно 
території АР Крим). Межі другої частини тимчасово окупованої території України 
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визначені постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року №254-VIII 
«Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 
областей тимчасово окупованими територіями» та постановою Верховної Ради 
України від 17 березня 2015 року №252-VIII «Про визначення окремих районів, 
міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується 
особливий порядок місцевого самоврядування». 

Суб’єкт злочину є загальним, тобто ним виступає фізична осудна особа, 
якій до вчинення злочину виповнилось шістнадцять років. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і 
спеціальною метою – заподіяння шкоди інтересам держави. Останнє може 
проявитись, зокрема, у намірі вчинити акт диверсії чи терористичний акт, 
організувати масові заворушення тощо. 

Злочин, передбачений статтею 3321 Кримінального кодексу України, слід 
відмежовувати від адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 
2042 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»), 
виключно за ознакою мети, якою у статті 3321 Кримінального кодексу України є 
заподіяння шкоди інтересам держави. 

Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) повторно, 2) за 
попередньою змовою групою осіб, 3) службовою особою з використанням 
службового становища (ч. 2 ст. 3321 КК України), а особливо кваліфікованим – 
вчинення його організованою групою (ч. 3 ст. 3321 КК України). 

На основі вищезазначеного можна зробити наступний висновок: 
прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів стосовно 
правового режиму в’їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій України та 
встановлення Кримінальним кодексом України відповідальності за порушення 
такого режиму є свідченням того, що законодавчий апарат держави здатен 
своєчасно реагувати на зміни в її соціально – політичному житті та створювати 
механізми регулювання та охорони відносин, що виникли внаслідок цього. 

Однак, ефективність функціонування такого механізму на практиці поки 
що не встановлена. Як приклад, існують проблеми доведення мети злочину, 
передбаченого статтею 3321 Кримінального кодексу України, – заподіяння шкоди 
інтересам держави, складнощі виявлення фактів вчинення зазначеного злочину 
у зв’язку із використанням зловмисниками підроблених документів та, як 
наслідок, можливість уникнення винними особами відповідальності за скоєне. 

Отож, дана тематика потребує подальшого ґрунтовного вивчення з метою 
вироблення єдиних підходів для розв’язання проблем, що виникають у зв’язку із 
притягненням осіб до кримінальної відповідальності за порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї в Україні. 
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Соломія Колюбінська (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: асист. Сень І. З.) 

 
На сьогоднішній день правова система України зазнає суттєвих змін. 

Кримінальне право перебуває на межі перетворень, які внесуть важливі 
корективи як в практичну діяльність органів досудового розслідування, так і, в 
першу чергу, в теоретичні положення. 

Проте незаперечним залишається той факт, що зміна норм закону, не 
вирішує питання щодо зменшення кількості його порушення. Як відомо, 
найчисленнішу групу злочинів протягом кількох останніх років в Україні 
становлять злочини проти власності. Саме поняття «власність», яке 
визначається цивільним законодавством є дуже обширним, і правова охорона 
суспільних відносин власності не обмежується лише Розділом VI Особливої 
частини КК України. Зокрема, ст. 222 КК України передбачає кримінальну 
відповідальність за злочин – «Шахрайство з фінансовими ресурсами», проте у 
даному випадку «власність» слід розуміти у дещо іншому кримінально-
правовому розумінні, що у сукупності з діяннями, передбаченими диспозицією 
вказаної статті, дозволяє розмежовувати злочин, передбачений ст. 222 та 
злочини проти власності, передбачені Розділом VI Особливої частини КК 
України. Виходячи з норм закону, можна сказати, що одне протиправне діяння 
може кваліфікуватися лише за однією із таких статей, адже ст. 222 зазначає: «...у 
разі відсутності ознак злочину проти власності». Це викликає необхідність 
встановити співвідношення норм цих статей між собою. 

Першою важливою розмежувальною ознакою є об’єкт вказаних злочинів. 
Як зазначалося вище, об’єктом злочинів, передбачених Розділом VI, є 
безпосередньо відносини власності, щодо «Шахрайства з фінансовими 
ресурсами», то це є суспільні відносини в сфері господарської діяльності, зокрема 
в частині фінансової діяльності органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, банків або інших 
кредиторів, яка здійснюється ними у сфері господарської діяльності з приводу 
надання суб’єктами цієї діяльності фінансової допомоги, кредитування та 
пільгового нарахування податків. 

По-друге, предметом в крадіжці, грабежі є чуже майно, в шахрайстві крім 
цього, ще право на майно. Тобто в шахрайстві (ст.190 КК України) особа 
використовує обман або зловживання довірою для заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно. А в шахрайстві з фінансовими ресурсами особа надає 
завідомо неправдиву інформацію з метою одержання субсидій, дотацій, субвенцій, 
кредитів чи пільг щодо податків. Встановлюючи чіткий перелік фінансових 
ресурсів при формулюванні мети злочину у ч.1 ст. 222 КК України, законодавець 
таким чином вказує на підвищену суспільну небезпечність такого злочину. Адже 
такими діями суб’єкт посягає не на приватну власність конкретної особи, а на 
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порядок зайняття господарською діяльністю у сфері фінансів, чим знижується 
ефективність функціонування всієї грошово-кредитної діяльності держави, як 
важливого джерела фінансування економіки та позбавляються права одержати 
зазначені кошти законним шляхом, ті суб’єкти які відповідають за фінансові 
процеси держави, зокрема виконують програми соціального розвитку. 

По-третє, важливим є те, що усі злочини проти власності вважаються 
закінченими з моменту фактичного отримання речі, з моменту отримання 
можливості розпоряджатися такими речами чи з моменту одержання права 
така на майно, тобто є злочинами з матеріальним складом, які призводять до 
настання суспільно небезпечних наслідків, у той час як шахрайство з 
фінансовими ресурсами є злочином з формальним складом, тобто вважається 
закінченим з моменту надання неправдивої інформації, незалежно від того чи 
була досягнута кінцева мета. Неправдива інформація – це така інформація, яка 
приховує або перекручує дійсний стан речей, тобто сприяє незаконному 
одержанню грошових коштів. 

По-четверте, на відміну від шахрайства, яке охоплюється ст. 190 і включає 
обман, який може бути як активним, так і пасивним, та зловживання довірою, дане 
поняття в контексті ст. 222 є вужчим як за змістом, так і за формою, адже по факту 
є лише окремою формою обману – надання завідомо неправдивої інформації. 

Варто зазначити, що обман чи зловживання довірою повинні передувати 
безпосередній передачі майна, тобто, у такому випадку у потерпілого 
створюється ілюзія правомірності. 

По-п’яте, в обох випадках суб’єкт злочину є загальним – тобто фізична 
осудна особа, яка досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність, 
проте в окремих злочинах проти власності (крадіжці, грабежі, вимаганні, 
умисному пошкодженні чужого майна) вік кримінальної відповідальності 
понижений – 14 років. 

По-шосте, щодо суб’єктивної сторони то у разі шахрайства з фінансовими 
ресурсами умисел винного спрямовується саме на незаконне одержання таких 
коштів, з наступним поверненням, тобто протиправним є спосіб їх отримання, а не 
факт звернення на свою користь. А у шахрайстві кредитний договір виступає 
прикриттям злочинних дій винного для безоплатного заволодіння чужим 
майном.  

Крім цього, у ст. 222 обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 
законодавець визначає спеціальну мету – одержання субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів чи пільг щодо податків. 

Наявність значної кількості розмежувальних ознак не виключає 
можливості кваліфікації вчиненого діяння за сукупністю. Наприклад, якщо кошти 
були одержані шляхом надання неправдивої інформації, після чого у винного 
виникає умисел на їх привласнення, то Пленум Верховного Суду України 
рекомендує такі дії кваліфікувати за ст. 190 та ст. 222 КК України – реальна 
сукупність. 

Таким чином, юридичний аналіз зазначених норм вкотре підтверджує 
той факт, що для правильної кримінально-правової кваліфікації є необхідним 
додержання принципів кваліфікації, визначення кожної конкретної ознаки 
складу злочину, яка передбачена диспозицією відповідної статті, та правильне 
співвідношення діянь винної особи із зазначеними ознаками. 
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ПОСОБНИК У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ 

Роман Озимок (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: асист. Сень І. З.) 

 
Загальновідомо, що злочини вчинюють не тільки поодинці. Досить часто 

трапляються випадки, коли в одному злочині беруть участь дві або більше особи, 
що діють узгоджено і спрямовують свої діяння для досягнення єдиного 
результату. У таких ситуаціях і виникає питання про співучасть у злочині. 
Об’єднання зусиль двох або більше осіб при вчиненні злочину зазвичай 
підвищує небезпечність самого злочину, полегшує його вчинення і 
приховування.  

Пособник – це «особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи 
знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими 
співучасниками, а також: особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, 
знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті 
злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти 
приховуванню злочину». 

Пособництво може діставати вияв в активних діях (наприклад, у передачі 
зброї виконавцю злочину), а також у бездіяльності, коли особа умисно не виконує 
покладеного на неї спеціального обов'язку по відверненню злочину. Загалом 
пособництво характеризується такими об'єктивними ознаки:  

1) сприяння вчиненню злочину порадами, вказівками;  
2) надання засобів, знарядь злочину;  
3) усунення перешкод;  
4) заздалегідь надана обіцянка приховати злочинця, знарядь, засобів, 

слідів учинення злочину чи предметів, здобутих злочинним 
шляхом, а також придбати чи збути такі предмети, або іншим чином 
сприяти приховуванню злочину. 

Із суб'єктивної сторони пособництво в злочині характеризується 
умислом. Пособник обов’язково повинен бути обізнаний про злочинні наміри 
співучасників. 

Фізичне пособництво – це сприяння вчиненню злочину іншими 
співучасниками наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод, тобто 
полягає у вчиненні діяння, шо допомагає виконавцю виконати об’єктивну 
сторону при вчиненні злочину. Закон передбачає такі види фізичного 
пособництва: 

а) надання засобів чи знарядь: полягає в тому, що пособник передає в 
розпорядження виконавця чи інших співучасників різні предмети 
матеріального світу, що забезпечують досягнення співучасниками їх злочинних 
намірів. Наприклад, пособник може надати відмички, зброю, тощо; 

б) усунення перешкод вчиненню злочину, тобто тих, що заважають 
здійсненню злочинних намірів співучасників.  

Інтелектуальне пособництво – це сприяння вчиненню злочину шляхом 
надання порад, вказівок, а також заздалегідь дана обіцянка приховати злочинця, 
засоби чи знаряддя вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті 
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злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти 
приховуванню злочину. Інтелектуальне пособництво характеризується:  

а) надання порад, вказівок; 
б) заздалегідь дана обіцянка переховати злочинця, знаряддя чи засоби 

вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, 
придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню 
злочину; 

Невдале пособництво має місце в тих випадках, коли особа не сприймає, 
відкидає пропозицію пособника вчинити злочин, чи добровільно відмовляється 
від вчинення злочину. Дії пособника в таких випадках потрібно розглядати як 
готування до злочину, оскільки вони своїми діями намагалися створити умови 
для вчинення злочину. Невдале пособництво вбачається у таких випадках: 

- обіцянка сприяти вчиненню злочину, від чого інша особа відразу ж 
відмовляється;  

- виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, зокрема, у 
зв’язку з тим, що воно надане надто пізно, чи було недоступним для виконавця. 

Існують особливості добровільної відмови пособника порівняно із 
добровільною відмовою організатора чи підбурювача. На відміну від останніх, 
добровільну відмову пособника закон не пов'язує з запобіганням злочину. Для 
добровільної відмови пособника достатньо, щоб він вжив усіх залежних від нього 
заходів, щоб запобігти вчиненню злочину. Добровільною відмовою пособника є 
ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод 
вчиненню злочину. 

Насамкінець, варто відмітити, що дослідження понять пособництва і 
пособника, їх специфічних об’єктивних і суб’єктивних ознак дало можливість 
сформулювати принципово важливі положення про сутність пособництва як 
форму співучасті у вчиненні злочину. 

 
 
ПРЕВЕНТИВНІ І ЗАОХОЧУВАЛЬНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВИКОНАННЯ УГОДИ 
(ДОГОВОРУ) ПРО ПРИМИРЕННЯ 

Вікторія Потяк (асистент кафедри кримінального права) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
 
Превентивні кримінально-правові механізми. Превентивний механізм 

права можна визначити як логічно узгоджену, динамічну систему юридичних 
засобів, способів і процедур, застосовуваних уповноваженими правовими 
нормами на це учасниками суспільних відносин і спрямованих на запобігання 
соціальним конфліктам і порушенням прав і свобод людини. 

 Його слід пов’язувати з можливими негативними кримінально-
правовими наслідки для особи, які можуть настати внаслідок невиконання 
договору про примирення. Насамперед, таким механізмом є існування норми у 
КК України, якою передбачено відповідальність за невиконання договору про 
примирення. 
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Заохочувальні кримінально-правові механізми. На думку І.І. 
Митрофанова заохочувальна кримінально-правова норма – це окремий різновид 
кримінально-правових норм, що розглядається як встановлене державою 
правило поведінки, дотримання якого стимулюється пом’якшенням або повним 
усуненням кримінально-правових обмежень у зв’язку з добровільною суспільно 
схвалюваною поведінкою особи, а також можливістю надання права особі 
протидіяти злочинам. 

На думку Ю.В. Бауліна заохочувальні норми у кримінальному 
законодавстві характеризуються такою властивістю як заохочувальний метод, 
метою якого є схвалення і стимулювання корисного для людини, суспільства чи 
держави варіанта поведінки. 

П.В. Хряпінський вважає заохочувальні норми самостійною групою 
кримінально-правових норм, що складаються з правових приписів, які, з одного 
боку, надають право особі, що вчиняє або вчинила злочин на соціально-схвальну, 
позитивну поведінку, а з другого – породжують право або обов’язок держави 
усунути чи пом’якшити кримінально-правове обмеження. 

Системний аналіз положень КК України дає можливість зробити 
висновок, що до заохочувальних кримінально-правових механізмів 
забезпечення охорони виконання угод (договорів) про примирення належать чи 
можуть належати положення наступних норм: 

1) ст. 46 КК України «Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв'язку з примиренням винного з потерпілим»; 

2) ч. 5 ст. 65 КК України «Загальні засади призначення покарання»; 
3) п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України «Обставини, які пом'якшують покарання»; 
4) ч. 2, 3 ст. 75 КК України «Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням»; 
5) ч. 2 ст. 81 КК України «Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання»; 
6) ч. 3 ст. 82 КК України «Заміна невідбутої частини покарання більш 

м'яким»; 
7) ч. 1 ст. 97 КК України «Звільнення від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру»; 
8) ч. 2 ст. 107 КК «Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання». 
У п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України «Обставини, які пом'якшують покарання» 

закріплено добровільне відшкодування завданого збитку або усунення 
заподіяної шкоди розглядається як обставина, що пом’якшує покарання. Це 
традиційні умови значної кількості угод про примирення. Однак все ж 
вбачається, що існуючого формулювання у зазначеній статті КК України 
недостатньо для розкриття кримінально-правового заохочувального потенціалу 
забезпечення охорони виконання угод (договорів) про примирення.  

І. Айртсен під час дослідження цього питання у Британській Колумбії 
звертав увагу на те, що примирення допускається у тяжких і особливо тяжких 
злочинах (озброєне пограбування, зґвалтування, убивство). Досвід проведення 
медіації у випадку вчинення тяжких злочинів відомий і в Україні. 

П.В. Хряпінський влучно підкреслює, що функціональна взаємодія між 
охоронними та заохочувальними нормами кримінального законодавства 
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формує якісну визначеність системи спеціального звільнення від кримінальної 
відповідальності, її призначення виконувати стимулюючу (мотиваційну), 
відновлювальну (компенсаційну), запобіжну (профілактичну) та виховну правові 
функції. 

Зважаючи на юридичну природну спеціальних видів звільнення від 
кримінальної відповідальності, сталу тенденцію їх поширення і враховуючи 
контекст дослідження вбачається за доцільне передбачити можливість 
звільнення від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до 
кримінальної відповідальності виконано умови договору про примирення. 

 
 

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
УКРАЇНИ 

Наталія Пустова (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Денькович О. І.) 

 
Відповідно до Кримінального кодексу України суб’єктом злочину є 

фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність. Дане визначення суб’єкта злочину, яке отримало 
законодавче закріплення у ст. 18 Кримінального кодексу України, є результатом 
багаторічних досліджень у науці кримінального права. 

Таке рішення законодавця відповідає принципу особистої 
відповідальності кожної людини за вчинене нею винне суспільно небезпечне 
діяння і залишається загальноприйнятим для українського кримінального 
права. Однак сьогодні у розвитку кримінального законодавства України набуває 
актуальності проблема встановлення кримінальної відповідальності 
юридичних осіб. Разом з тим, не можна не звернути увагу на те, що 
загальносвітові тенденції свідчать про збільшення кількості держав, за 
кримінальним законодавством яких юридична особа є суб’єктом злочину. 
Інститут кримінальної відповідальності для юридичних осіб існує в США, Канаді, 
Франції, Шотландії, Нідерландах, Данії, Ірландії та в інших країнах.  

У 1978 р. відбувся X Міжнародний конгрес з кримінального права в 
Будапешті, на якому було опрацьовано концепцію «діяння за когось іншого». 
Цього ж року Європейський комітет з питань злочинності Ради Європи виніс 
рекомендацію щодо визнання юридичної особи відповідальною за екологічні 
злочини, яка у 1985 р. була підтверджена Сьомим конгресом ООН з попередження 
злочинності та поводження з правопорушниками. 

Особливий інтерес щодо визнання юридичної особи суб’єктом злочину 
викликає Рекомендація № R88(18) Комітету міністрів країн-членів Ради Європи 
щодо відповідальності підприємств-юридичних осіб за правопорушення, які 
вчиняються ними під час здійснення господарської діяльності, від 20 грудня 
1988 року, що прийнята на 420-ій нараді заступників міністрів.  

Крім того, виникла проблема, хто буде суб’єктом кримінальної 
відповідальності, коли злочини вчиняються в інтересах юридичних осіб. Варто 
зазначити, що переважно це злочини із високим ступенем суспільної 
небезпечності, наразі згідно із чинним законодавством більшість таких діянь 
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належить до адміністративних, фінансових чи інших правопорушень і, як 
правило, залишаються без покарання, яке є адекватним завданій шкоді. 

Законодавець не передбачає можливості притягнення до кримінальної 
відповідальності юридичних осіб, натомість до юридичних осіб застосовують 
«заходи кримінально-правового характеру» за діяння, вчинені її уповноваженою 
фізичною особою – штраф, конфіскація майна, ліквідація (відповідно до ч. 1 ст. 96-
6 КК України). При цьому доводити вину юридичної особи не треба, якщо буде 
доведено вину її уповноваженої особи. 

Доводами на підтримку тези про необхідність встановлення 
кримінальної відповідальності юридичних осіб можуть бути наступні. 

По-перше, за допомогою кримінального покарання, в тому числі і штрафів, 
що застосовуються до юридичної особи у вищих розмірах, ніж до фізичної, 
ставиться мета зробити економічно невигідним зайняття протиправною 
діяльністю. 

По-друге, суспільна небезпечність наслідків такої протиправної 
діяльності юридичної особи значно вища, ніж суспільна небезпечність 
адміністративних правопорушень. На думку вчених В. Смітієнка та Г. Агафонова, 
у галузі соціальної психології спільнота людей перетворюється у суб’єкт 
активної діяльності. До умов визнання юридичної особи суб’єктом злочину 
належить наявність у юридичної особи всіх ознак, визначених цивільним 
законодавством, і державна реєстрація в установленому законом порядку. 
Виключення мають складати держава, державні органи, органи місцевого 
самоврядування і юридичні особи, які отримали делеговані повноваження від 
держави. 

У юридичній літературі висловлено декілька суджень щодо механізму 
встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб в українському 
законодавстві. По-перше, КК України має бути доповнений тим, що юридична 
особа може нести кримінальну відповідальність самостійно (за відсутності 
винних у вчиненні злочину фізичних осіб) за умови спричинення значної шкоди 
суспільним відносинам, що захищаються КК України, якщо така шкода виникла 
внаслідок підприємницької діяльності юридичної особи (О. Михайлов). По-друге, 
вона також підлягає кримінальній відповідальності з фізичними особами за 
умов вчинення працівниками діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 
КК України (О. Бастрикін). По-третє, встановлюється «квазікримінальна» 
відповідальність юридичних осіб за причетність до злочину (П. Фріс). Схиляюся 
до першого твердження, за яким юридична особа підлягатиме кримінальній 
відповідальності самостійно. 

Проте існують нез’ясовані питання, пов’язані із визначенням вини 
юридичної особи. Видається, що класичне розуміння вини як психічного 
ставлення до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків, що має 
інтелектуальні і вольові ознаки до юридичної особи, є неможливим. Юридична 
особа сама по собі не може усвідомлювати своїх дій та керувати ними, адже 
створюється і провадить свою діяльність виключно шляхом вчинення певних 
дій фізичними особами. 

Якщо звернутися до практики застосування відповідальності юридичної 
особи у адміністративному та цивільному праві, то передбачаються два підходи: 
об’єктивний та суб’єктивний. 
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Об’єктивна вина – вина підприємства, установи, організації залежно від 
характеру конкретного протиправного діяння юридичної особи, що зумовлена 
об’єктивною стороною складу адміністративного чи цивільного 
правопорушення. Концепція суб’єктивної вини визначається шляхом 
встановлення зв’язку між діями фізичних осіб, які знаходяться у 
правовідносинах з юридичними особами, і протиправними діями власне 
юридичної особи. 

Отже, вину юридичної особи у вчиненні кримінально-протиправного 
діяння можна розуміти як психічне ставлення фізичної особи або осіб, які 
перебувають у правовідносинах з нею (трудових, цивільних), до причинно-
наслідкового зв’язку між їх діями (бездіяльністю) та протиправним діянням 
юридичної особи, що виражені у формі умислу. Адже кримінальна 
відповідальність юридичної особи за винні дії фізичних осіб настає тільки у тому 
випадку, якщо вони вчинені: 1) на користь юридичної особи; 2) керівником чи 
представником юридичної особи. 

На мою думку, введення кримінальної відповідальності юридичних осіб 
є ефективним і виправданим методом боротьби зі злочинністю, щоправда 
необхідно визначити такі поняття: «вина юридичної особи», «кримінальна 
відповідальність юридичних осіб» та «механізм реалізації такої 
відповідальності». 

 
 

ПРОБЛЕМИ КОРЕГУВАННЯ КАРАНОСТІ АКТИВНОГО ПІДКУПУ У КК 
УКРАЇНИ 

Юрій Чернега (здобувач) 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
(науковий керівник: доц. Марін О. К.) 

 
Палітра покарань на активний підкуп у КК України є досить широкою: від 

невеликого штрафу (ч. 1 ст. 386 КК України) до позбавлення волі на досить 
пристойний строк (ч. 4 ст. 369 КК України). Найбільш широким за 
альтернативними видами покарань є активний підкуп, передбачений ст. 354 КК 
України. Санкції частин 1 та 2 цієї статті передбачають можливість призначення 
штрафу, громадських робіт, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк. При цьому, призначення покарання у виді виправних робіт 
за корупційний злочин, яким є посягання, передбачене всією ст. 354 КК України, 
видається недоцільним. Це саме стосується й посягання, передбаченого ст. 386 
КК України, яке відповідно до примітки до ст. 45 КК України не віднесено до 
корупційних злочинів, однак є однорідним до всіх решта підкупів. І у санкції цієї 
статті, видається, покарання у виді виправних робіт варто виключити. 

Найбільш поширеним покаранням, виходячи з аналізу санкцій норм про 
активний підкуп, є штраф (10 з 15 санкцій). Його розмір, враховуючи останні 
тенденції кримінально-правового регулювання, не є аж надто великим. Так, у ст. 
354 йдеться про 100-250 н.м.д.г. для основного складу та від 250 до 500 таких 
одиниць для кваліфікованого; для 3683, відповідно, від 150 до 400 н.м.д.г. й від 350 
до 700 таких одиниць; аналогічно й для активного підкупу особи, яка надає 
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публічні послуги (ст. 3684); для ст. 369: 500-750 н.м.д.г. – основний склад; для ст. 
3692: 200-500 н.м.д.г.; для ст. 3693: 200-1000 н.м.д.г.; для ст. 386: 50-300 н.м.д.г.  

В одному випадку (ч. 2 ст. 369) штраф виступає як обов’язкове додаткове 
покарання, що видається цілком виправданим. 

Видається, що суспільна небезпека активного підкупу заслуговує на 
істотно більші розміри штрафу як основного покарання, передбаченого у 
санкціях відповідних статей. При цьому зробити це можна не виходячи за рамки 
тяжкості злочинів, визначених у ст. 12 КК України, наприклад: 

Ч.1 ст. 354   штраф від 1000 до 2000 н.м.д.г.; 
Ч.2 ст. 354  штраф від 2000 до 3000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 3683  штраф від 1000 до 2000 н.м.д.г.; 
Ч.2 ст. 3683 штраф від 2000 до 4000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 3684  штраф від 1000 до 2000 н.м.д.г.; 
Ч.2 ст. 3684 штраф від 2000 до 4000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 369  штраф від 2000 до 4000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 3692  штраф від 1000 до 3000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 3693  штраф від 2000 до 4000 н.м.д.г.; 
Ч.1 ст. 386  штраф від 1000 до 3000 н.м.д.г. 
Видається, що такий розмір штрафів за активний підкуп матиме більший 

превентивний ефект та здатний зробити вчинення відповідних злочинів 
економічно невигідним. 

14 з 15 санкцій за активний підкуп передбачають покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк. Строки цього покарання, як показує аналіз 
наведених санкцій не є занадто високими. До категорії тяжких злочинів 
належать лише кваліфіковані та особливо кваліфіковані види посягання, 
передбаченого ст. 369 КК України. Максимально можливим терміном 
позбавлення волі – 10 років за злочин, передбачений ч.4 ст. 369 КК України. 
Щоправда, слід відзначити, що судова практика не часто використовує цей вид 
покарання, караючи осіб, які вчинили активний підкуп. Так, наприклад, щодо 
активного підкупу, передбаченого ст. 160 КК України, судова практика знає лише 
один випадок, коли особі, визнаній винною у цьому злочині, призначено 
покарання у виді позбавлення волі. Йдеться про вирок Кілійського районного 
суду Одеської області у справі № 502/945/18 від 03.12.2018 року, яким особу за 
вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 160 та ч. 4 ст. 160 КК України засуджено 
до 5 років 6 місяців позбавлення волі. 

За ступенем тяжкості злочини, які полягають у активному підкупі 
належать до трьох з чотирьох категорій, визначених у ст. 12 КК України: від 
невеликої тяжкості до тяжких. 

Санкції за посягання в основному відносно визначені та альтернативні.  
Щодо додаткових покарань, то ними в цих складах виступають: 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та 
конфіскація майна. Ці покарання виступають і як додаткові обов’язкові, і як 
додаткові альтернативні. При цьому відразу ж слід зауважити про недоречність 
визначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю обов’язковим додатковим покарання у санкціях за активний підкуп 
виборця або учасника референдуму (чч. 1,2 ст. 160 КК України). У цих складах 
можливий так званий загальний суб’єкт, якому, зрозуміло, це покарання 
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призначене бути не може. У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне змінити статус 
цього покарання на додаткове альтернативне. 

Визначення такого додаткового покарання як конфіскація майна у 
санкціях активного підкупу, передбаченого ст. 369 КК України, як 
альтернативного, на відміну від попереднього покарання, є цілком 
виправданим. Справа у тому, що далеко не у всіх випадках пропозиція, обіцянка 
або надання неправомірної вигоди службовій особі є корисливим посяганням. 
Наявність іншого мотиву виключає можливість призначення за злочини у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням 
публічних послуг, покарання у виді конфіскації майна. В цій частині, санкції у 
складах активного підкупу корегування не потребують. 

 
 

КАЛІЦТВО СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (СТ. 121 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ) VS. КАЛІЦТВО ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (§ 226а 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНА) 

Альона Шкодяк (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Марін О. К.) 

 
11.01.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська 
конвенція). Метою і завданням цього закону було удосконалення кримінального 
законодавства України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім 
насильством, шляхом імплементації норм Стамбульської конвенції (яка була 
підписана Україною ще в 2011 році, але до цих пір не ратифікована). Основною 
метою Конвенції є захист жінок від усіх форм насильства, кримінальне 
переслідування та ліквідація насильства щодо жінок та домашнього насильства. 
Стамбульська конвенція передбачає встановлення кримінальної 
відповідальності за умисне каліцтво жіночих геніталій (або так званого 
«жіночого обрізання»). Відповідно до ст. 38 Конвенції криміналізації підлягають 
такі форми умисної поведінки: а) видалення, інфібуляція або здійснення будь-
якого іншого каліцтва в цілому або частково великих статевих губ, малих 
статевих губ або клітора; b) примушування жінки до того, щоб вона зазнала актів, 
перелічених в підпункті «а», або схилення її до цього; с) підбурювання, 
примушування дівчини до того, щоб вона зазнала актів, перелічених у підпункті 
«а», або схилення її до цього. 

Український законодавець доволі своєрідно «імплементував» цю норму 
Стамбульської конвенції: диспозицію статті 121 КК України було доповнено 
терміном «каліцтво статевих органів». По-перше, використавши гендерно 
нейтральний термін, законодавець криміналізував каліцтво як чоловічих, так і 
жіночих статевих органів. Тобто, можна сказати, що Україна стала першою 
країною в світі, яка криміналізувала чоловіче обрізання! Тому вважаємо, що таке 
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формулювання не є правильним. Так, в Стамбульській конвенції також 
використано гендерно нейтральні терміни. Але каліцтво жіночих геніталій, 
примусовий аборт та примусова стерилізації є виключенням і чітко 
визначається, що такі дії насильницького характеру можуть бути вчинені лише 
стосовно жінок. 

Якщо мова йде про імплементацію Стамбульської конвенції, то потрібно 
розуміти те, що в ній каліцтво жіночих геніталій визначається як грубе 
порушення прав людини та дискримінація через гендерну обумовленість такого 
виду насильства. Відмова приймати, розуміти та використовувати в 
законодавстві такі поняття як «гендер» та «гендерне насильство» призводить до 
створення доволі сумнівних по якості правових норм та втрати ефективних 
засобів захисту, зокрема тієї ж Стамбульської конвенції. 

По-друге, не криміналізованими залишились примушування, 
підбурювання або схилення жінки чи дівчини до вчинення операції з каліцтва 
жіночих геніталій. 

Відповідальність за каліцтво жіночих статевих органів передбачена і в 
Кримінальному кодексі Федеративної Республіки Німеччина. В 2013 році 47-мим 
Законом, що вносить зміни до Кримінального кодексу ФРН, був створений §226а, 
який передбачає кримінальну відповідальність за каліцтво зовнішніх геніталіїв 
особи жіночої статі. Не варто пов’язувати прийняття цієї статті лише із 
підписанням Німеччиною Стамбульської конвенції у 2011 році. Більш вагомою 
підставою для введення §226а до КК ФРН як спеціальної норми були посилені 
міграційні процеси і збільшення зареєстрованих фактів проведення жіночого 
обрізання серед емігрантів з країн Африки, країн Близького Сходу та інших. До 
2013 року жіноче обрізання охоплювалось складом злочину §224 КК ФРН (тілесне 
ушкодження, що вчинене небезпечним для життя способом (Gefährliche 
Körperverletzung)). Тепер §226а і §224 КК ФРН співвідносяться як спеціальна та 
загальна норми. 

На відміну від українського законодавця, німецькі законотворці чітко 
прописали, що до кримінальної відповідальності підлягає особа, яка вчиняє 
каліцтво статевих органів саме жінки. На сьогоднішній день чоловіче обрізання 
фактично реалізує склад злочину, передбачений абз. 1 §223 КК ФРН (тілесне 
ушкодження). Однак, якщо обрізання проведено за згодою чоловіка або за згодою 
батьків (якщо обрізання проводиться дитині (§1631d Цивільного кодексу ФРН)), та 
із дотриманням всіх вимог медичної справи (nach den Regeln der ärztlichen Kunst), 
то в такому випадку караність діяння виключається. Однак стосовно цієї 
ситуації в німецькому суспільстві виникла палка дискусія. Законодавчим 
органам Німеччини закидали дискримінацію за гендерною ознакою, однак свою 
позицію законотворці обґрунтували наступним чином: «Передусім, чоловіче 
обрізання не має в деяких культурах ритуального значення, тому, на відміну від 
жіночого, – яке поширене в усьому світі, – не потребує спеціального 
регулювання. Також важливим є те, що при чоловічому обрізанні в більшості 
випадків мова йде лише про обрізання крайньої плоті статевого члену. На 
противагу до жіночого «обрізання», це являє собою малотравматичне втручання, 
з яким не пов’язані серйозні ускладнення чи ризики». Дійсно, жіноче «обрізання» 
має більш об’ємний характер, є набагато травматичнішим та доволі часто 
проводиться особами, які не мають медичної освіти, та без дотримання жодних 
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санітарних вимог. Жіноче обрізання має численні негативні наслідки для 
жіночого здоров’я, зокрема ускладнене сечовипускання, інфекції статевих 
шляхів, ускладнення при пологах, сильні кровотечі, порушення гоєння ран, а 
також психічні розлади (тривожні розлади, клінічна депресія тощо). 

Обмеження лише зовнішніми геніталіями німецький законодавець 
обґрунтував так: «усі медичні втручання щодо внутрішніх геніталій жінки, 
особливо щодо яєчників, фалопієвих труб та матки, виключені зі сфери дії §226а. 
Такого типу втручання не є предметом релігійного або традиційного 
обумовленого обрізання дівчат та жінок. В решті випадків, якщо такі втручання 
не є медично обґрунтованими, охоплюються №1 абз. 1, абз. 2 §226 КК ФРН (тяжке 
тілесне ушкодження), оскільки вони призводять до втрати жінками та 
дівчатами репродуктивних функцій». Використанням терміну «каліцтво» 
законодавець виключив зі сфери дії §226а КК ФРН медично обумовлені 
втручання у зовнішні геніталії жінки (косметичні втручання, пластичні операції 
або «операції краси»). Що важливо, на відміну від чоловічого обрізання, згода 
жінки на проведення їй процедури обрізання зовнішніх статевих органів не 
виключає караності діяння. 

Вважаємо, що українському законодавцю потрібно доопрацювати та 
внести зміни до ч. 1 ст. 121 КК України, а саме в частині «каліцтва статевих 
органів». Якщо ці зміни до КК України дійсно були спрямовані на імплементацію 
норм Стамбульської конвенції щодо захисту жінок від усіх форм насильства, то 
не можна нехтувати гендерними ознаками. На нашу думку, потрібно 
скористатися прикладом Німеччини та замінити термін «каліцтво статевих 
органів» на «каліцтво жіночих статевих органів». Вважаємо за доцільне також 
криміналізувати примушування, схиляння та підбурювання до здійснення 
таких діянь. 

 
 

CRIMINAL SANCTIONS (NOTIONS, TYPES AND THE ISSUES OF THEIR 
CONSTRUCTION) 

Alina Boryslavska (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
This presentation is devoted to the issue of the сriminal sanctions, their notions, 

types and the issues of their construction. 
At the current stage of Ukraine's development, legal sanctions play an important 

role in establishing law and order. It is the sanctions, in the form of specific means of 
state coercion and punishment, that act on the will and consciousness of the offender, 
restore the violated law and order and provide the prevention of new violations of laws. 
The first sanctions applied in society were criminal sanctions. Criminal sanctions have 
arisen since the time when the rule of conduct was first violated. 

In the process of society development, criminal sanctions have undergone a 
major evolutionary period: from immediate punishment, revenge and talion to sanctions 
of reimbursement and well-considered humanistic modern punishments. Criminal 
sanctions have always been a measure of extreme necessity, the most likely sanctions 
are always feared by violators of legal norms, and vice versa, the feeling of the absence 
of a possible application of the sanctions caused a significant crime rise. Along with this, 
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the issue of the theory of penal sanctions (namely, their concepts, types and the issues 
of their construction) is one of the important and complex issues of the science of 
criminal law. 

As a result of the study, the following definition of criminal sanction is proposed: 
this is a part of the criminal law enshrined in the General and Special Parts of Criminal 
Law, which is a formally defined, mandatory, objective and subjective model of criminal 
law and criminal procedural consequences, the application of which is provided by the 
state and entails in this case, a change in the criminal status of the person who 
committed a socially dangerous act provided for in criminal law. 

Based on the study of the correlation of the concepts "criminal sanction" and 
"state coercion", it seems possible to conclude that measures of state coercion are by 
their nature a broader concept than a sanction, since not all coercive measures are 
sanctions. In addition, the concept of criminal law sanction does not coincide with the 
concepts of "criminal liability" and "punishment". 

The paper justifies the provision that penal sanctions can have both positive and 
negative consequences, that is, we propose the division into positive and negative 
criminal law sanctions. 

In the negative sense, criminal sanctions are informational in nature – they 
contain information about the punishment applied in the event of a criminal law 
violation and is provided by state coercion. At the same time, the information on the 
legislative limits for the imposition of punishment serves as a guiding function in law 
enforcement practice, which increases the guarantees of the just and lawful punishment 
infliction. 

Criminal sanctions can be positive in the form of exemption from criminal 
liability or punishment. Positive influence is a somewhat non-typical manifestation of 
criminal sanctions, which at the same time acts as a kind of institution for stimulating 
positive post-criminal behaviour. 

The system of criminal sanctions in general is conditioned by the hierarchy of 
social benefits protected by criminal law, and is the result of penalisation as an important 
area of state policy in the field of crime prevention, within which there is a process of 
determining the specific level of liability for a particular crime commission. 

In the course of clarification of the problems of penal sanctions classification, it 
was revealed that there is no single classification of penal sanctions in the criminal-law 
doctrine. The theoretical division of sanctions into penalties and those that are in the 
process of reclamation is irrelevant to criminal law, since the 2001 Criminal Code of 
Ukraine only provides for punitive measures (in the sense of punishment, not in the 
sense of a fine as a form of punishment). 

Among all the classifications, we should recognize the well-founded division 
system proposed by Kruglikov LL, namely the division of penal sanctions into: 1) simple 
and cumulative sanctions (the criterion is the presence / absence of additional 
punishment in the sanction); 2) individual and alternative (criterion is the number of 
punishments); 3) relatively-defined and absolutely-defined (the criterion is the 
possibility of discretionary punishment); 4) stipulated by Art. 51 of the Criminal Code of 
Ukraine foreseen and not foreseen (the criterion is the presence in the sanction of 
punishments foreseen and not foreseen in Article 51 of the Criminal Code of Ukraine). 
The current Criminal Code of Ukraine applies all of the above-mentioned variants of 
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criminal sanctions, with the exception of the absolutely defined. In this case, the 
individual punishment in the sanction can be determined definitely. 

In order for the sanctions of the current criminal law to fully meet the requirements 
of the theory of lawmaking, and in practice, it was possible to achieve the goals of 
punishment effectively, the only scientifically grounded rules for drafting sanctions, are 
needed. The task of the criminal law is not only to determine what is punishable, it is 
important to know in what quantity and quality one should be punished for the appropriate 
crime. Thus, it is obvious that the construction of a criminal sanction depend in general on 
the effectiveness of the criminal law application and on increasing its authority. 

All in all, the problem of criminal sanctions is extremely complex and volumetric, 
requiring a thorough and comprehensive research, both from the side of the lawscholars 
and law-enforcers. Concerning the design problems of criminal sanctions, this question 
goes somewhat beyond the scope of the actual criminal sanctions and is a large, 
extremely complex part of the problems of normative design and legislative technique. 

 
 

CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINALITY OF AN ACT, TYPES AND 
CONCEPTS. 

Yuriy Demchyshak (student) 
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In the current Ukrainian legislation, there is no definition of the circumstances 

excluding criminality of the act. That is why there are different approaches to the 
interpretation of these circumstances in the theory of criminal law: 

- system of volitional actions which are externally similar to a certain number of 
criminal acts and which exclude the criminality of an act, requiring appropriate state 
authorities to eliminate unconditionally the criminal responsibility for such acts. (Y.V. 
Baulin); 

- acts which by their external features are similar to acts prescribed by criminal 
law as crimes and which under certain conditions are considered as lawful (P. S. 
Matashevsky); 

- totality of conditions, provided by the Criminal Code of Ukraine or other legal 
acts, which deprive a socially dangerous, formally similar to a crime act of its illegality, 
making it lawful. (V. M. Burdin, O. B. Sybal) 

Having analyzed the definitions above, it is possible to outline the following 
features of circumstances excluding criminality of an act: 

1) Actions committed under such circumstances are externally similar to crimes. 
2) Actions committed under such circumstances are aimed at eliminating the 

danger that threatens law enforcement objects. 
3) Actions committed under such circumstances are considered as lawful. 
According to the Criminal Code of Ukraine, such circumstances include: 

necessary defense (Article 36 of the CCU), imaginary defense (Article 37 of the CCU), 
apprehension of an offender (Article 38 of the CCU), extreme necessity (Article 39 of the 
CCU), physical or mental coercion (Article 40 of the Criminal Code) , obeying an order or 
command (Article 41 of the CCU), an act involving risk (Article 42 of the CCU), undertaking 
a special mission to prevent or uncover criminal activities of an organized group or 
criminal organization (Article 43 of the CCU). 
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Under Art. 36 of the Criminal Code the necessary defense shall mean actions 
taken to defend the legally protected rights and interests of the defending person or 
another person, and also public interests and interests of the state, against a socially 
dangerous trespass, by inflicting such damage upon the trespasser as is necessary and 
sufficient in a given situation to immediately avert or stop the trespass, provided that the 
limits of the necessary defense are not exceeded. 

Criminal liability for exceeding the limits of necessary defense comes in two 
cases: 

1) If a person committed an intentional (premeditated) murder while exceeding 
the limits of the necessary defense (Art. 118); 

2) When a person deliberately caused grievous bodily harm while exceeding the 
limits of the necessary defense (Art. 124). 

For other types of damage caused by exceeding the limits of the necessary 
defense, criminal liability is not foreseen. 

According to Art. 38 of the Criminal Code any actions of the victim or other 
persons immediately following a trespass and aimed at the apprehending of the offender 
and bringing him or her to appropriate public authorities and are not in excess of what 
is necessary for such apprehension, are not deemed to be criminal. 

Taking into consideration this legal provision, it is possible to outline the 
following features of lawful behavior while detaining a person who has committed a 
crime: 

1. A person has committed a crime and is trying to escape. 
2. The damage inflicted to that person is compelled, in other words it is inflicted 

solely for the apprehension of a person and further transfer to appropriate law 
enforcement bodies. 

3. Such behavior is proportional, it means, the infliction of damage to the person 
who has committed a crime and is trying to escape should correspond to the level of 
danger of the crime committed and the circumstances of his or her detention. 

Under Art. 39 of the Criminal Code extreme necessity is the infliction of damage 
to legally protected interests, so as to prevent an imminent danger to a person, if that 
danger could not be prevented by other means and if such damage is not larger than the 
damage prevented. 

The state of extreme necessity is characterized by the following two features: 
- a danger which directly threats the legally protected interests of a person, 

society or state; 
- a situation that objectively does not make it possible to eliminate this danger 

by other means, except causing damage to the same legally protected interests. 
It is specified in the Art. 40 of the Criminal Code that: " A person's action or 

omission that caused damage to legally protected interests, is not considered as a 
criminal offense, when that person acted under direct physical coercion which made him 
or her unable to be in control of his or her actions." 

Characteristic features of this legal phenomenon are: 
- a person committed an act, which is prescribed by law as a crime; 
- such an act was committed as a result of coercion; 
- the coercion (physical or mental) in terms of its power and influence deprives 

a person of the free ability to govern his or her actions. Such a person becomes in the 
hands of the offender no more than an instrument of a crime. 
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Art. 41 of the Criminal Code provides that a person's action or omission that 
caused damage to legally protected interests, shall be lawful, when that person acted to 
obey the legal order or instructions. 

According to the part 2 of Art. 41 legal orders and instructions are lawful if they 
are proclaimed or issued: 

- by authorized person or body; 
- in conformity with established legal procedure; 
- within the authority of the person concerned; 
- the content of legal orders and instructions should not contradict the current 

legislation and be related to the violation of constitutional rights and freedoms of man 
and citizen. 

Undertaking a special mission to prevent or uncover criminal activities of an 
organized group or criminal organization 

Under Art. 43 of the Criminal Code a compelled inflicting of damage to legally 
protected interests by a person should not be a criminal offense, when that person was 
undertaking a special mission, in conformity with law, by way of participation in an 
organized group or criminal organization for the purpose of preventing or uncovering its 
criminal activity. 

Subjects of causing damage on the basis of Art. 43 are the persons who, in 
accordance with the current legislation, perform a special task within an organized group 
or a criminal organization. They include: 

1) latent employees of operational units or persons cooperating with them (Art. 8 
of Law of Ukraine "On Operational and Investigative Activity"); 

2) clandestine employees of gang crimes units introduced under the legend of 
covering up in an organized criminal group (Art.13 of Law of Ukraine "On Organizational 
and Legal Foundations of Combating Organized Crime"); 

3) participants of organized criminal groups, brought to cooperation by special 
units to fight organized crime (Art.14 of Law of Ukraine "On Organizational and Legal 
Foundations of Combating Organized Crime"). 

Conclusion: the law provides for a wide range of circumstances excluding 
criminality of an act. They are different in their social and legal nature. In this study, the 
general concept, as well as the specific features of circumstances excluding criminality 
of an act, in order to reach a better understanding of the legal institution in question were 
outlined. Detailed analysis and study of the features of the circumstances excluding 
criminality of an act play an extremely important and practical role, since they allow in 
each particular case to determine whether circumstances of the case belong to those 
which exclude the criminality of an act, what is decisive in determining a further fate of 
the convicted person.  

 
 

THE PHYSICAL OR MENTAL COERCION AS A CIRCUMSTANCE THAT 
EXCLUDES CRIMINALITY 
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In the legal literature, published before the adoption of the new Criminal Code of 

Ukraine, there were often analyzed the circumstances that exclude the criminality not 
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foreseen at the legislative level. It should be admitted that due to the introduction of Art. 
40 to the Criminal Code of Ukraine, the legislator outstripped the science, since there was 
still no serious doctrinal basis for this issue. Based on the context of Art. 40 of the 
Criminal Code of Ukraine, physical coercion can be defined as follows: physical coercion 
is the application of criminal or non-criminal physical violence to a person in order to 
force him against his will to commit a crime. Such physical coercion disintegrates into 
compelling (Part 1 of Article 40) and uncompelling (Part 2 of Article 40). Under compelling 
physical coercion, one should understand the physical coercion, as a result of which the 
coerced person does not have the actual opportunity not to commit an act (action or 
inaction) to which he or she is compelled and which has the signs of a crime. Under 
uncompelling physical coercion, one should understand the physical coercion, as a result 
of which the coerced person has the actual opportunity not to commit an act (action or 
inaction) to which he is compelled and which has signs of a crime. 

Mental coercion in the context of Art. 40 of the Criminal Code of Ukraine can be 
defined as follows: it is the application of criminal or non-criminal mental violence to a 
person in order to force him against his will to commit a crime. The view that threat of 
physical violence is the only possible form of mental violence expression is fairly 
widespread. But there are grounds to refer to it the threat by causing the damage to 
human rights, the influence on the senses, the reporting of negative information or 
application at a distance of psychotropic substances. Coercion has a purpose, and 
therefore, can be done with direct intent, since the purpose is a sign of the subjective part 
of the crime committed with direct intent. Physical or mental coercion refers to the 
circumstances that exclude criminality. 

The state of compelling physical coercion and mental coercion is a form of the 
state of extreme necessity. The state of uncompelling physical coercion is a form of the 
state of resistable force (which denies the presence of a corpus delicti in general), and 
therefore, it is unreasonably fixed in Section VIII of the General Part of the Criminal Code 
of Ukraine. The state of coercion can exist simultaneously with the state of the necessary 
defense against the person who coerces. 

A committed act by the person who coerces and the coerced in some cases is 
regarded as complicity, and in some — it is not. Moreover, from a criminal point of view 
it is possible to determine the distinction between coercion and hypnosis, that lies in the 
following: the act in the state of compelling coercion involves a conscious desire. The act 
in the state of uncompelling coercion is sometimes followed by the desire, and 
sometimes — not. Hypnosis (in case when a person has not had the opportunity to 
counteract hypnotic effects), influencing the consciousness, completely excludes not 
only the will, but also the person’s conscious desire. 

In relation to the irresistable force, in particular the compelling physical coercion, 
we can also single out the notion of the grounds of irresistable force. The legal basis is 
sure to be the influence of extraneous factors. The factual basis is supposed to be the lack 
of an individual's ability to control his actions, caused by the influence of extraneous 
factors (but it depends not only on objective circumstances, but also on the person’s 
characteristics). 

The legal basis of the physical and mental coercion provided for in Art. 40 (2) of 
the Criminal Code of Ukraine takes place, if it is a socially dangerous physical or mental 
influence on the victim and if this influence is carried out in order to force the victim to 
commit a certain act that formally has the features of a crime. The factual basis of 
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physical and mental coercion provided for in Art. 40 (2) of the Criminal Code of Ukraine, 
is characterized by such circumstances. Firstly, the victim has the ability to manage his 
actions. Secondly, the victim does not have the opportunity to eliminate a socially 
dangerous encroachment in this situation, created by other means, except for 
committing an act compelled by the person who coerces and which has the signs of a 
crime. 

There are grounds for considering such a notion as conditions that exclude 
criminality. These conditions include: 1) the presence of a state of circumstance that 
excludes criminality and 2) not exceeding the limits of lawful harm. It is 
methodologically correct to consider as a totality of four elements: an object, an objective 
side, a subject, and a subjective side, not only an act committed by the person who 
coerces, but also an act committed by the coerced. 

Such a commuted circumstance of punishment as a crime committed under the 
threat, coercion provided for in Art. 66 (1, para. 6) of the Criminal Code of Ukraine, applies 
in the following cases: 1) coercion, including a threat, took place, but the state of physical 
or mental coercion did not arise because there was no factual basis for coercion; 2) the 
state of coercion arose, but the person exceeded the limits of lawful harm; 3) there were 
those types of coercion that are not foreseen in Art. 40 of the Criminal Code of Ukraine 
(order, deception, creation of conditions, under which a person is compelled to commit a 
crime, if such conditions relate to those that are hypothetically unable to cause a state of 
extreme necessity). 

In general, this concept has received a decent legislative harbor, and future 
prospects for its development can be linked to the development of the issue regarding 
the official recognition of the doctrine as a source of law. 

 
 

ERROR JURIS IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE 

Dzvenyslava Lyzak (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
It is worthwhile to begin with the definition of the concept of error in criminal 

law. Thus, the error in criminal law is the wrong presentation of the guilty party regarding 
the legal and factual features of the act and its consequences (or incorrect presentation 
of the guilty party in relation to the provisions of the law and the actual characteristics 
of the act and its consequences). The law scolars distinguish between legal and actual 
errors. 

Actual error is the wrong imagination of a person about circumstances of the 
attributes. 

Instead, a legal error is a misconception of the person about the legal nature of 
the offence, its legal assessment and consequences. 

The error of this type is more related to the legislative regulation of criminal law 
relations and their perception by citizens who are obliged to adhere to the laws of 
Ukraine, including criminal liability. In the presence of a legal error in citizens formed a 
misunderstood view of the legality and illegality is formed. They are inadequate to the 
objective reality perceived regulations of the law and the provisions contained in them. 
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It is advisable to distinguish four types of such errors, given that the error in the 
crime of the act is divided into two subtypes that have an independent criminal law 
meaning: 

1) Error of a person in the crime of his/her own act and its possible consequences 
(alleged crime) 

In relation to the so-called alleged crime, we can say that the act is socially 
dangerous, unlawful only in the consciousness of an individual, which is caused by the 
right to life. In the legislation, this is not so. Therefore, the implementation of this action 
or inaction can not serve as a basis for bringing a person to criminal liability. It is 
indifferent to the criminal law. In the criminal law, the principle that there is no crime 
without mentioning that in the law acts. 

Thus, a person believes that his actions are criminal and bear criminal liability, 
while they are not provided for in the Criminal Code. For example, a person believes that 
a violation of the traffic rules caused the light bodily injuries is a crime. However, the 
criminal-law prohibition of such an act is absent, and it is recognized as an 
administrative offense. The act provided for in the criminal law can not entail criminal 
liability as a result of the absence of unlawfulness as a mandatory feature of the crime. 

Therefore, for such an error, the person can not be prosecuted. 
2) Error of a person in a non-criminal act and its possible consequences. 
Such an error exists when a person thinks that the act committed by him does 

not entail criminal liability, but the Criminal Code considers such an act a crime. 
In case when the subject considers his/her actions lawful, and the law reads of 

them as criminal, the principle that the ignorance of the law does not exempt from 
criminal liability operates. But it is precisely in considering this subset of a legal error, 
as the mentioned above, an exclusion from the rule may apply. On the party's side there 
must be exceptional circumstances of an objective nature that made it impossible for the 
person to get acquainted with the law (staying in hospital in a difficult condition, staying 
in places where there is no access to the media, physiological features of a person's 
condition). In this case, as evidenced by the world practice of lawmaking, this 
circumstance may be taken into account by the court as a mitigating guilt or as a basis 
for exemption from criminal liability. At the same time, it is difficult to imagine that a 
person will have no idea of the crimes, such acts as murder, robbery, hooliganism, state 
betrayal. It seems that an error of this kind may appear in the perpetrator in the area of 
criminal law that is changing (it is an unstable law), or in the Criminal Code the crime is 
introduced, previously unknown. Therefore, it would be logical to accept the possibility 
of referring to ignorance of the law as a circumstance that discharges a person from 
criminal liability both, by a theory of criminal law of Ukraine, and forensic practice. 

Therefore, for such an error, the person is prosecuted. 
But there can be situations when a person who infringed upon a penal prohibition 

did not know about it, and could not know in the conditions she was at the moment of 
the prohibition infringement (she was on a foreign mission or was seriously ill act). That 
is, according to Art. 68 of the Constitution of Ukraine, "ignorance of laws does not relieve 
the legal responsibility", in our situation this rule can be rephrased "ignorance of the 
provisions of criminal law does not relieve a person of criminal liability." 

In such cases, criminal liability should be excluded as a result of no fault. 
2) The fault of the guilty person in the crime qualification. 
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For example, a person makes a theft of property from the store and believes that 
his/her actions are covered by Part 3 of Art. 185 of the Criminal Code (committing a theft 
through penetration into the premises), but the investigator qualifies his actions as an 
assault related to robbery (Part 1, Article 187 CCU). Such a mistake of the person, as a rule, 
does not affect the qualification and criminal liability of the person. 

The crime is qualified using the rules of law qualification stipulated by law and 
the science of criminal law. It takes into account only the priority of the law. And the 
perpetrator's opinion that robbery was committed is, indifferent to the law, if there is a 
ground to consider it an assault related to robbery. 

3) Error in the measure of punishment. 
A legal error regarding the type and measure of the sentence can not affect the 

qualification of the act. Criminal liability and punishment are determined in accordance 
with the sanction of the relevant article of the Criminal Code of Ukraine and on the basis 
of the general principles of the punishment imposed by the legislator. No one has the 
right to depart from them. Therefore, the kind and amount of punishment will be imposed 
in accordance with the law. 

Such an error does not affect the responsibility, because the type and measure of 
the punishment are beyond the limits of the subjective side. 

Consequently, with regard to the qualification of acts in the presence of a legal 
error, it should be noted that the criminal liability in this case is established on the 
general grounds, that is, on the basis of the law provisions. At the same time the objective 
side of the crime is on the foreground. When giving estimates it is necessary to proceed 
from the provisions of the law (objective reality). 

 
 

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND PROPORTIONALITY OF PENAL 
ACTS ATTRIBUTION IN THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF 

HUMAN RIGHTS 

Ivan-Rostyslav Shutka (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
 
The European Court of Human Rights (further – ECtHR) has a comprehensive 

practice in the proportionality study. Based on the criteria of proportionality, the 
autonomous concept of a criminal offence was also traced out. 

In the ECHR practice the relevant criteria were based on the judgment in the case 
«Engel and others v. Netherlands», where it was stated: «If the Contracting States could 
classify the offenses as disciplinary instead of criminal, at their discretion, or prosecute 
the executor of the "mixed" offence at a disciplinary rather than criminal level, then the 
basic force of the provisions of aa.6 and 7 would be subordinated to their sovereign will. 
Such an extension of powers could result in consequences that are incompatible with the 
objectives and functions of the Convention». 

In determining whether the imposed measure is proportionate, the impact upon 
the right in question, the grounds for the interference with some rights, the effects upon 
the applicant and the context are likely to be considered. Two particularly important 
factors in relation to the grounds for interference concern the importance of local 
knowledge and the difficult of weighing competing policy goals objectively. On the basis 
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of these factors, the ECtHR in its practice developed the criteria of proportionality of 
measures or the imposed restrictions. Such criteria were also developed as the stages to 
a proportionality test, used by the CJEU. 

These criteria are the following: 
a) the measure should be established legally by the state body or prescribed by 

law; 
b) there should be a legitimate aim for the measure, thus the grounds must be 

«relevant and sufficient»; 
The majority of legitimate aims mostly fall into one of two categories: 
1. that may be termed «pure» public interests (such as protecting public safety, 

public order, health, morals, and national security, preventing crime and maintaining the 
economic well-being of the country); 

2. that benefits the public generally, as well as identifiable individuals (such as 
maintaining the authority and impartiality of the judiciary, protecting the interests of 
justice, preventing the disclosure of information received in confidence and maintaining 
territorial integrity). 

c) the measures should be necessary to achieve the aim, that there cannot be any 
less onerous way of doing it. Thus, restriction necessity should be “convincingly 
established” and justified by a “pressing social need”.  

Even some restrictions of some views expression can be concerned as justified 
in principle and proportionate to the aim pursued if they are directed to protect life, safety 
of the people and public order. This issue was raised in the cases of the ECtHR «Phull v. 
France», «Kurtulmuş v. Turkey», «El Morsli v. France», «Mann Singh v. France». The ECtHR 
found that security measures were necessary in the interests of public safety, even if they 
temporarily restricted some rights. Thus, they cannot be considered as violation of the 
human rights. 

d) the measures should be suitable to achieve the aim (potentially with a 
requirement of evidence to show it will have that effect). Thus, the occasions, when the 
right can be restricted, should be narrowly construed. 

Thus, implemented measures should be justified in principle and proportionate 
to the aim pursued. 

However, the ECtHR explained that infringements can be necessary in a 
democratic society only if some acts contain real threat to life, health of people and public 
order. These issues were raised in the cases of the ECtHR «Eweida, Chaplin and Others v. 
The United Kingdom», «Ahmet Arslan and Others v. Turkey», «Hamidović v. Bosnia and 
Herzegovina», «Lachiri v. Belgium». The ECtHR found the imposed restrictions a violation 
of the right to freedom of thought, conscience and religion. 

On the basis of the general criteria of proportionality, in the case «Engel and 
others v. Netherlands» the ECHR has established the criteria for the proportionality of 
offenses to be categorized as criminal (so-called Engel-criteria): an assessment of the 
nature of the violation in terms of national law; the nature (nature) of the offense; severity 
of punishment, which can be applied to the guilty person. These criteria are the study 
subject of such Ukrainian scholars as Petro Rabinovych, Svitlana Khyliuk, Arkadiy 
Buschenko and Kostiantyn Zadoya. 

However, the ECtHR points out that, firstly, none of the criteria is decisive, and 
secondly, they are named alternatively. 

The first criterion has a relative value and serves only as a starting point for 
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consideration of the relevant issue. If national law classifies the violation as a criminal 
offence, this is of decisive importance to the ECtHR, since the ECtHR may not take into 
account the position of the national legislator, but investigate the relevant issues. 

The second criterion is more important, determining its presence. The ECtHR 
takes into account the following factors: whether the relevant legal provision is 
addressed to a certain group of people or whether it is of general nature; whether the 
proceedings were conducted by a state body that has enforcement powers; whether the 
relevant legal provisions have the task of punishing the offender or preventing the 
offence; whether the application of the punishment depends on the person's plea of 
guilty; how relevant acts are classified in other member states of the Council of Europe. 

The third criterion is determined on the basis of the most severe punishment that 
threatens a person. Corresponding punishment by its nature and severity, in general, 
should fall within the scope of criminal law. 

If the analysis of each individual criterion does not permit to come to clear 
conclusion, then a cumulative approach is used. All of the mentioned above suggests that 
the ECtHR interprets the notion of a criminal offence more widely than the national law 
of the member states of the Council of Europe, including Ukraine. Analysis of the 
practices how that in addition to the acts that recognized as criminal offences at the 
national level, the ECHR also categorically criminalizes certain types of others. 

Consequently, the principle of proportionality is not a theoretical concept, but a 
practical test for the conformity of measures taken for a legitimate purpose, and also 
allows to refer a certain act to the criminal offence category. This is of great practical 
importance, since it allows to differentiate between minor offences and criminal offences 
and establishes responsibility that is adequate and proportionate in accordance with the 
act committed.
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КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Адріана Дмитренко (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(науковий керівник: доц. Калужна О. М.) 

20 листопада 2012 року набрав чинності Кримінальний процесуальний 
кодекс, який запровадив змагальну модель кримінального провадження 
європейського типу. Однією з новел було введення інституту негласних слідчих 
(розшукових дій), що значно розширюють засоби збирання доказів у 
кримінальному провадженні. По-суті, більшість цих заходів, як зазначає проф. 
Ю.М. Грошевий, раніше можна було здійснювати в межах оперативно-розшукової 
діяльності, за винятком декількох із них.  

Фактично, дані реформи були проведенні з врахуванням зарубіжного 
досвіду, хоча це не вберегло законодавця від допущення певних прогалин, 
однією з яких є питання використання конфіденційного співробітництва у 
кримінальному провадженні.  

Чинним законодавством передбачено залучення до конфіденційної 
співпраці для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, про що 
йдеться у ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Варто 
зазначити, що даний закон (ст. ст. 6, 8, 10, 11, 13, 14) врегульовує питання 
оформлення співпраці, правового та соціального захисту таких осіб. Але, це 
стосується лише осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали 
з розвідувальним органом України. 

У статті 275 КПК законодавець закріпив право слідчого під час негласних 
слідчих (розшукових) дій використовувати інформацію, отриману внаслідок 
конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених 
кодексом, також визначив умови, при яких заборонено залучати до 
конфіденційного співробітництва, вказавши, що не можна використовувати у 
негласних слідчих (розшукових) діях адвокатів, нотаріусів, медичних 
працівників, священнослужителів, журналістів, але лише у випадку якщо таке 
співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 
професійного характеру.  

Стосовно переліку осіб та умов за яких заборонено залучати до такого 
співробітництва, нажаль, усе не так просто та однозначною. Законодавець не 
врахував можливих прихованих мотивів осіб, які залучаються до такої 
співпраці. Тому доцільно нормативно закріпити ще одну умову при якій 
заборонено залучати до конфіденційного співробітництва, сформулювавши її 
наступним чином: «якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї чи 
особи, доля яких для нього небайдужа заінтересовані в результатах 
кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають 
обґрунтовані сумніви в його неупередженості».  

Також залишається ще відкритим питання щодо процесуального 
оформлення інформації, одержаної у такий спосіб (особливо у випадках, коли 
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вона необхідна ще до закінчення досудового розслідування, наприклад, при 
обранні запобіжного заходу) та захисту залучених осіб. Доцільно було б у даному 
випадку оформляти письмовий документ у вигляді розписки чи угоди або ж у 
формі протоколу дачі показань тощо, але із заміною (або видаленням) інформації, 
що може розсекретити особу-конфідента задля можливості використання такої 
інформації ще до закінчення досудового розслідування. 

Як зазначають А.М. Кислий, Р.А. Чайка та М.М. Денисенко, підходи до 
нормативного регулювання роботи негласного апарату в різних країнах є 
достатньо різноманітним, у деяких країнах вказані питання регулюються на 
законодавчому рівні або на рівні нормативних актів уряду, відомчих інструкцій 
та положень (ФРН, Австрія, Бельгія).  

Для справедливості, варто зазначити, що в Україні є виданий ГП, МВС, СБУ, 
АДПС, Мінюстом та Міністерством фінансів Наказ «Про затвердження Інструкції 
про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному провадженні» від 16 листопада 
2012 року, проте і він не «проливає світла» на проблемні питання стосовно 
врегулювання та процесуального оформлення конфіденційного 
співробітництва. Тому, по-факту, на сьогоднішній день, на жаль, немає 
нормативного регулювання в необхідній мірі даних процесуальних аспектів. 
Проф. М.М. Перепелиця пов’язує це ще з радянською традицією «загального» 
засекречування. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що завдяки використанню 
конфіденційного співробітництва часто стає відома інформація, яка суттєво 
допомагає у попередженні та розслідуванні злочинів, але попри це даний 
інститут потребує детальнішої законодавчої регламентації для забезпечення їх 
ефективнішого застосування у правозастосовній діяльності. Для цього варто 
звернутися до досвіду країн, де використання конфідентів широко 
використовується на практиці та вдало врегульоване на законодавчому рівні, 
для прикладу, до Німеччини, де даний є інститут та відіграє чималу роль у 
попередженні та розкритті злочинів, а регулюється переважно відомчими 
нормативно-правовими актами.  

 
 

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС 

Роксолана Климкевич (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Луцик В. В.) 

 
Курс України на європейську інтеграцію вимагає ґрунтовних, 

комплексних змін у її правовому середовищі, зокрема щодо відповідності 
кримінального процесуального законодавства до європейських та міжнародних 
стандартів. Цим обумовлюється потреба ретельного аналізу норм міжнародно-
правових актів у галузі забезпечення прав і свобод людини під час здійснення 
кримінального провадження. Одним із фундаментальних прав підозрюваних та 
обвинувачених у кримінальному провадженні є право на інформацію. 
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Аналіз закріплення права на інформацію у кримінальному 
процесуальному законодавстві європейських держав дає змогу зробити 
висновок, що у існувала значна різниця у регламентації та реалізації цього права 
серед держав-членів ЄС. Деякі країни забезпечують право на інформацію у 
письмовому вигляді, деякі в усному, а у деяких країнах відсутній інститут 
забезпечення інформацією про процесуальні права у кримінальному 
судочинстві. Приміром, у Нідерландах та Республіці Мальта не було закріплено 
на законодавчому рівні обов’язок правоохоронних органів інформувати 
підозрюваного та обвинуваченого про право на правову допомогу. У деяких 
країнах ситуація була досить нерівнозначною: у ФРН про право на доступ до 
адвоката та право зберігати мовчання інформувалося в усній формі, про право на 
доступ до доказів у усній формі, а про право на переклад інформація не 
надавалася. Схоже ситуація була і в Іспанії, Португалії, Словенії.  

Враховуючи такі значні розбіжності у підходах до визначення та 
гарантування права на інформацію у європейських державах, потреба 
прийняття законодавчого акту, який б на міжнародному рівні закріпив 
мінімальні стандарти прав підозрюваних та обвинувачених на інформацію у 
кримінальному процесі, не може викликати сумнівів. Таким законодавчим 
актом стала Директива 2012/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 
травня 2012 року про право на інформацію у кримінальному процесі. 

Цей документ базується на правах, закріплених у статтях 6, 48, 49 Хартії 
основних прав Європейського Союзу, а також на статтях 5, 6 Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

Предметом Директиви є правила стосовно забезпечення прав 
підозрюваних та обвинувачених на інформацію про їхні права у кримінальному 
провадженні, а також про висунені обвинувачення. Директива також 
встановлює правила стосовно прав осіб на інформацію про їх права, стосовно 
яких діє європейський ордер на арешт.  

Ключовим положенням Директиви є стаття 3, яка встановлює обов’язок 
держав-членів негайно надавати підозрюваним та обвинуваченим інформацію 
відповідно до національного кримінального процесуального законодавства 
стосовно таких прав: 

- право на доступ до адвоката (право на правову допомогу); 
- право на отримання безоплатної правової допомоги; 
- право знати в чому особа обвинувачується ( право знати зміст 

обвинувачення); 
- право на усний та письмовий переклад; 
- право зберігати мовчання (право не свідчити проти себе). 
Інформація про вищезгадані права повинна бути надана особі в усній або 

письмовій формі, простою та зрозумілою мовою, із врахуванням особливих 
потреб підозрюваних та обвинувачених.  Директива передбачає додаткову 
гарантію для підозрюваних, які затримані чи тримаються під вартою у вигляді 
вручення так званої «декларації прав» (англ. – «letter of rights», франц.- «déclaration 
de droits»). Такий підхід стосовно повідомлення інформації про права у 
письмовому документі, який отримав назву «декларація прав» був прийнятий на 
засіданні Ради ЄС 2-3 грудня 2010 року. Цей документ повинен містити письмову 
інформація про процесуальні права підозрюваних чи обвинувачених, а саме: 
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право на доступ до матеріалів провадження, право повідомити про затримання 
особи працівника консульської служби чи іншу особу, право на невідкладну 
медичну допомогу, право на інформацію про максимальну кількість годин чи 
днів, протягом яких підозрюваний чи обвинувачений може бути позбавлений 
свободи перед тим як він постане перед судом. Особа має право зберігати цей 
документ упродовж всього часу позбавлення її свободи.  

КПК України передбачає аналогічний інститут вручення письмового 
документа із зазначенням у ньому процесуальних прав підозрюваних та 
обвинувачених, який іменується «пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного (обвинуваченого).  

Проводячи паралель між правами, про які інформуються підозрювані, 
обвинувачені відповідно до українського кримінального процесуального 
законодавства та тими правами, про які повинні інформуватися ці особи 
відповідно до Директиви, варто зауважити, що перелік прав про які 
інформуються підозрювані, обвинувачені за КПК України значно ширший та 
окрім прав, передбачених Директивою, також містить право збирати і подавати 
слідчому, прокурору, слідчому судді докази, право заявляти відводи, право 
оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді та 
інші. Однак, КПК України не передбачає інформування підозрюваного, 
обвинуваченого про його право на невідкладну медичну допомогу. Більш того, 
стаття 42 «Підозрюваний, обвинувачений» КПК України серед переліку прав 
підозрюваних, обвинувачених не містить право на медичну допомогу.  

Вважаємо за доцільне імплементувати положення Директиви про 
інформування підозрюваного, обвинуваченого про його право на невідкладну 
медичну допомогу. Однак, перш ніж імплементовувати дану норму Директиви у 
національне кримінальне процесуальне законодавство, варто у межах окремого 
пункту статті 42 КПК України «Підозрюваний, обвинувачений» закріпити право 
на медичну допомогу і медичне обстеження. Вважаємо, що це сприятиме 
підвищенню стандартів якості у здійсненні кримінального провадження.  

 Таким чином, після тривалих обговорень та дискусій була прийнята 
Директива Європейського Парламенту та Ради 2012 р. про право на інформацію у 
кримінальному провадженні, яка мала на меті уніфікувати кримінальне 
процесуальне законодавство країн Європейського Союзу та встановити 
мінімальні стандарти інформування підозрюваних, обвинувачених про їх права 
у кримінальному провадженні.  

 
 

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Юлія Пліш (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: асист. Войнарович А. Б.) 

 
Одним із пріоритетних завдань кримінального судочинства 

демократичних та правових держав є створення та забезпечення правових 
механізмів, які обумовлюють реалізацію принципу невідворотності 
відповідальності за вчинений злочин. Вагомою складовою наповнення 
зазначеного принципу конкретним змістом є інститут спеціального (одного із 
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видів заочного) кримінального провадження. Його імплементація в Україні 
створює передумови притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 
умисно ухиляються від органів досудового розслідування чи суду та покликана 
підвищити ефективність захисту публічних інтересів держави. 

Слід зауважити, що майже всі демократичні держави світу у своїй 
правовій системі запровадили можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності особу за її відсутності. Такий правовий механізм, як показує 
практика, активно використовується. Підтвердженням цьому є низка гучних 
кримінальних справ вирішених без підсудного (обвинуваченого). Зокрема, 
Кросбі проти США, Адем Джашарі проти Югославії, Хенріч Боере проти 
Німеччини та ін. 

В Україні запровадження інституту спеціального досудового 
розслідування кримінальних правопорушень відбулось не одразу. Оновлене 
кримінально процесуальне законодавство 2012 року ще не передбачало такого 
провадження. Доповнення КПК України главою 24–1 «Особливості спеціального 
досудового розслідування кримінальних правопорушень» відбулось 7 жовтня 
2014 року на підставі прийняття Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні злочини».  

Таке нововведення у вітчизняному законодавстві відповідає 
положенням Рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя», де 
зазначається, що держави-члени повинні розглянути та дозволити судам першої 
інстанції розглядати справи й ухвалювати відповідно до них рішення за 
відсутності обвинуваченого, принаймні щодо дрібних правопорушень, з 
урахуванням покарання, яке може бути накладене, та за умови, що 
обвинувачений був проінформований належно про дату судового засідання і про 
своє право на законне чи інше представництво. 

Аналіз норм національного законодавства, а саме КПК України доводить 
той факт, що спеціальне кримінальне провадження має особливий порядок, який 
обумовлений специфікою цієї процесуальної форми: 1) обов’язкова участь 
захисника, який залучається відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України з моменту 
прийняття відповідного процесуального рішення; 2) належно оформлене 
клопотання слідчого, погодженого з прокурором чи прокурора про здійснення 
спеціального кримінального провадження (ст. 297-2 КПК України); 3) 
застосовується до спеціального суб’єкта. Відповідно до ст. 297-1 глави 24-1 КПК 
України спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно конкретного 
кола кримінальних правопорушень і не застосовується до неповнолітніх; 4) 
законна підстава, передбачена в КПК України: однією з підстав спеціального 
кримінального провадження є ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 
чи суду, тобто неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази. 
Встановлення факту неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази з метою ухилення від кримінальної відповідальності, передбачає 
необхідність підтвердження не лише безпосередньо факту відсутності 
підозрюваного чи обвинуваченого, а також встановлення факту належного 
повідомлення, з’ясування наявності у нього реальної можливості з’явитися, 
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тобто встановити причини неявки підозрюваного чи обвинуваченого та їх 
поважність. Іншою підставою спеціального кримінального провадження є 
оголошення підозрюваного чи обвинуваченого у міжнародний та/або 
міждержавний розшук. Варто звернути увагу на те, що здійснення спеціального 
кримінального провадження також можливе, якщо особа, яка ухиляється від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи суду, перебуває в районі проведення 
антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території України й 
оголошена у розшук, який здійснюється на території України. У статті 5 Закону 
України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 року встановлено, 
що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення 
антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, 
встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або 
міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання 
про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.  

Фактично ідентичне положення міститься в ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» щодо осіб, які перебувають на тимчасово 
окупованій території України. Ця норма є цілком логічною з огляду на те, що 
юридично ці території (Крим, територія АТО, яка не контролюється державою) 
належать Україні; відповідно, особи, що знаходяться на цих територіях, 
перебувають у межах офіційно визнаних на міжнародному рівні кордонів 
України. Отже, мова про застосування можливостей Інтерполу (міжнародний 
розшук) або правоохоронних органів країн СНД (міждержавний розшук) для 
розшуку осіб, що переховуються від кримінального судочинства, не може йти. 

Відтак, відповідно до КПК України спеціальне кримінальне провадження 
в Україні – це одна з форм заочного кримінального провадження, що 
здійснюється в разі вчинення підозрюваним чи обвинуваченим, крім 
неповнолітнього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297-1 
КПК України та у встановленому законом порядку доведено, що така особа 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності, що підтверджується оголошенням у міждержавний та/або 
міжнародний розшук, розпочинається на підставі ухвали слідчого судді у зв’язку 
з клопотанням про здійснення спеціального кримінального провадження 
слідчого, погодженого з прокурором або прокурора, яке розглядається за участі 
особи, яка подала клопотання та обов’язковою участю захисника. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: проф Нор В. Т.) 

 
Невід’ємною передумовою наявності довіри громадськості до судової 

системи є чіткий баланс між незалежністю та підзвітністю працівників судової 
системи. Юридична відповідальність судді – це можливість відповідати за свою 
поведінку, отримувати позитивну або негативну оцінку своєї діяльності та, в разі 
необхідності, піддаватись санкціям. (Хосе Мануель Кардозо (суддя Апеляційного 
суду міста Лісабон (Португалія)). 

Для того, щоб належним чином виконувати свої функції, суддя не може 
бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за поданням держави чи 
незадоволеної сторони у конкретній справі, крім випадків, коли суддя визнаний 
винним за вчинення злочину або у разі, якщо його поведінка прямо суперечить 
встановленим професійним суддівським стандартам. Якщо це правило не 
дотримується, то суддя змушений виконувати свої обов’язки під постійною 
загрозою звинувачення, що може, принаймні підсвідомо, вплинути на його 
рішення (п. 2 Резолюції Європейської асоціації суддів, Тронхейм 27.09.2007р.).  

Використовуючи Міжнародні стандарти та кращий досвід в галузі 
дисциплінарної відповідальності суддів, які готують експерти проекту USAID 
«Справедливе правосуддя», спостерігаємо законодавче закріплення поняття 
«тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя» поруч з іншими 
дисциплінарними санкціями, які застосовуються до суддів. Підстави такого 
відсторонення відрізняються. 

Так, у США, зокрема у штаті Джорджія суддя може бути звільнений, 
відсторонений, або іншим чином притягнутий до відповідальності за наступні 
протиправні та аморальні діяння: навмисне допущення неналежної поведінки; 
навмисне та систематичне невиконання обов’язків судді; часте зловживання 
алкоголем; обвинувачення у вчиненні аморального злочину; упереджене 
відправлення правосуддя, що призвело до негативної репутації суддівської 
посади.  

В той час як в Україні перелік підстав для звільнення судді, припинення 
його повноважень та тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя 
значно ширший і чітко визначений. Так, зокрема Конституцією України та 
Законом України «Про Вищу раду правосуддя» передбачені підстави звільнення 
судді від посади, припинення його повноважень та тимчасове відсторонення від 
здійснення правосуддя.  

Зокрема, згідно зі ст. 126 Конституції України підставами для звільнення 
судді є: 1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 2) 
порушення суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного 
дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що 
є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 
посаді; 4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 
бажанням; 5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи 
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реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; 6) порушення обов’язку 
підтвердити законність джерела походження майна.  

Повноваження ж судді припиняються у разі:1) досягнення суддею 
шістдесяти п’яти років; 2) припинення громадянства України або набуття 
суддею громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням суду 
про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 
недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерті судді; 5) набрання законної 
сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.  

Своєю чергою, суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення 
правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: 1) у зв’язку з притягненням до 
кримінальної відповідальності; 2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання; 
3) в порядку застосування дисциплінарного стягнення. 

Законодавство штату Джорджія (США), передбачає наступні процедури в 
разі пред’явлення судді кримінального обвинувачення. Спершу суддю негайно 
звільняють з посади зі збереженням заробітної плати після висунення 
кримінального обвинувачення. В українському законодавстві застосовується 
тільки тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя до з’ясування всіх 
обставин справи, що за своєю правовою природою суттєво відрізняється від 
звільнення з посади. Другим кроком за законодавством штату Джорджія (США) є 
поновлення на посаді зі збереженням заробітної плати, якщо обвинувачення 
знято. Аналогічне законодавче регулювання і згідно українськими нормами 
права. Заробітна плата за суддею зберігається. 

Своєю чергою, законодавством штату Джорджія (США) передбачені поряд 
з іншими дисциплінарними санкціями стосовно судді і процедура 
відсторонення. Мається на увазі Рішення Верховного Суду про тимчасове 
відсторонення судді від займаної посади, зі збереженням/або без збереження 
заробітної плати, за вчинення серйозного порушення, яке заслуговує на 
застосування санкції більш суворої, ніж догана, але менш суворої, ніж звільнення 
з посади.  

Натомість, згідно ст. 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
до суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у вигляді подання 
про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення 
правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 
судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів 
України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, 
що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим 
кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати 
правосуддя у відповідному суді. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід звернутись до Основних принципів 
незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року – пункт 25, 18 
згідно з яким судді можуть бути тимчасово відсторонені від посади або звільнені 
тільки з причин їх нездатності виконувати свої обов’язки чи поведінки, 
невідповідної до посади, яку вони займають. 

Можемо зробити висновок, що питання забезпечення довіри суспільства 
до судової влади, її належного функціонування та розвитку неможливе без 
застосування у певних випадках заходів забезпечення кримінального 
провадження та дисциплінарних санкцій до суддів. Оскільки посада судді 
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вимагає не тільки недоторканності та незалежності, а й неабиякої 
відповідальності з боку судді та його належну поведінку перед державою та 
суспільством. 

 
 
ПРАВО НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

Наталія Пустова (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Калужна О. М.) 

 
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», 

незалежно від виду судочинства судовий експерт має право вказувати у 
висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які 
мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання. 

Також процесуальний закон надає право експерту з метою з’ясування 
обставин, які мають значення для кримінального провадження, виходити за 
межі отриманого доручення про проведення експертизи і викласти у висновку 
експертизи виявлені в ході її проведення відомості, з приводу яких йому не були 
поставлені запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України). Зазначене право експерта в 
процесуальній науці та науці про судово-експертну діяльність отримало назву 
експертної ініціативи.  

Р.С. Бєлкін визначає експертну ініціативу як установлення експертом на 
свій розсуд обставин і фактів, які не були передбачені експертним завданням, 
однак на думку експерта мають значення під час проведення експертного 
дослідження. Учений також звертає увагу на те, що експертна ініціатива являє 
собою діяльність експерта під час проведення експертних досліджень із метою 
виявлення обставин, які сприяли або могли сприяти вчиненню злочинів.  

Варто зауважити, що згідно із ч. 4 ст. 69 КПК України експерт не має права 
за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи, при 
цьому відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 69 КПК України він зобов’язаний особисто 
провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий 
висновок на поставлені йому запитання. 

Сутністю експертної ініціативи є обґрунтована та допустима можливість 
особи, яка володіє спеціальними знаннями, дещо вийти за межі постановлених 
питань, що є предметом експертного дослідження, а саме: встановити важливі 
факти, що мають значення для кримінального провадження, при цьому 
додаткові запитання, що формуються за ініціативою експерта, не повинні 
виходити за межі його спеціальних знань. 

Вважаю, що норми кримінально-процесуального права повинні повністю 
регламентувати і розкривати поняття «експертної ініціативи», яке має бути 
обмеженим: ці обставини мають бути виявлені на підставі використання своїх 
спеціальних знань і не можуть виходити за компетенцію експерта; вони мають 
бути виявлені під час експертного дослідження і випливати з нього; вони мають 
значення для обставин, встановлених експертом під час свого дослідження і 



КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА 
 

203 

безпосередньо з ними пов’язані (розкривають, доповнюють, уточнюють 
обставини, що складають предмет цієї експертизи). 

Може скластися така ситуація, коли експертиза, що виконана за 
клопотанням сторони кримінального провадження про проведення експертизи, 
містить такі додаткові питання і відповіді на них, які негативно позначаються 
на становищі учасника процесу. Видається спірним положення про те, що 
експерт зобов’язаний відстоювати засобами судової експертизи інтереси 
сторони, за ініціативою якої призначена експертиза. Крім того, відповідно до ст. 
3 Закону України «Про судову експертизу», судово-експертна діяльність 
здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти 
дослідження., також згідно із п. 1 ч. 1 ст. 12 вищезазначеного Закону, незалежно 
від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт 
зобов’язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний 
письмовий висновок. 

Експерт належить до інших учасників кримінального провадження, він є 
нейтральним щодо сторін кримінального провадження та у нього немає 
зобов’язання відстоювати чиїсь інтереси шляхом проведення судової 
експертизи. Також якщо будуть установлені факти, що експерт відстоює інтереси 
тієї чи іншої сторони, то це свідчить про його заінтересованість у результатах 
кримінального провадження, а відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 75 КПК України це можна 
вважати підставою для відводу експерта. 

Вказане підтверджується практикою Європейського суду з прав людини, 
а саме: особи, яких залучають як експертів, мають мати спеціальну належну 
підготовку і мандат, який містить широкий обсяг повноважень, також судові 
експерти повинні бути незалежними як формально, так і de facto (п. 59, 62 
рішення у справі «Барабанщиков проти Росії» (Barabanshchikov v. Russia) від 8 
січня 2009 року). Слід також навести рішення ЄСПЛ у справі «Вачев проти 
Болгарії» (Vachev v. Bulgaria) від 8 липня 2004 року: «Саме органам влади належало 
із самого початку дотримуватися кримінально-процесуальних норм і 
призначати експертів, неупередженість яких не могла б бути піддана сумніву». 

Отже, право на експертну ініціативу як викладення експертом виявлених 
у ході проведення експертизи відомостей, які можуть мати значення для 
кримінального провадження, з приводу яких йому не були поставлені питання, 
– це здатність експерта до самостійних активних дій, що має неабияке значення 
для встановлення об’єктивної істини у справі. 

 
 

ПРОБЛЕМАТИКА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТОРОНАМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО ЙОГОЗАВЕРШЕННЯ 

Ольга Хомляк (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: проф. Бобечко Н. Р.) 

 
Для забезпечення якісного захисту підозрюваного, обвинуваченого в 

кримінальному процесі захиснику необхідно ознайомитися з усіма матеріалами 
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кримінального провадження, для надання правової допомоги підзахисному. 
Відповідно до статті 221 КПК України слідчий, прокурор зобов’язаний за 
клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового 
розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування 
заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а 
також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального 
провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні 
для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться 
в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право 
робити необхідні виписки та копії. Для забезпечення повноцінного захисту 
підозрюваного в кримінальному процесі захиснику необхідно ознайомитися з 
усіма доказами наявними у матеріалах кримінального провадження, для 
побудови лінії захисту підзахисного та їх спростування. 

 Як свідчить практика, сторона обвинувачення в більшості випадків 
відмовляє потерпілим та захисникам у наданні для ознайомлення матеріалів 
досудового розслідування до його завершення, або надають недостатньо 
документів, посилаючись на те, що в КПК України не передбачено конкретного 
переліку матеріалів кримінального провадження які мають бути надані. 

На мою думку, така позиція сторони обвинувачення порушує й обмежує 
право сторони захисту, норма КПК України вказує на перелік лише тих 
матеріалів кримінального провадження, які можуть не надаватися сторонам 
для ознайомлення. 

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження передбачає 
положення принципу змагальності. В деяких державах (США, Англія) вважають 
елементарним заперечення обов’язку органів, які закінчують досудове 
провадження, ознайомлювати його учасників з усіма матеріалами 
кримінального провадження. Кожна із сторін збирає свої докази. Сторони 
дізнаються про докази, у повному обсязі лише під час судового процесу. 

 Судова практика передбачає наступне: «суди здебільшого задовольняють 
скарги захисників (адвокатів), але самостійно визначити перелік того, що саме 
має бути надано для ознайомлення не можуть, тобто в рішеннях викладають 
зміст статті 221 КПК без зазначення додаткових матеріалів для ознайомлення» 

З метою захисту доказів, слід удосконалити статтю 221 КПК України. Я 
підтримую позицію С. М. Стахівського про те, що під час дії КПК України 1960 р. (далі 
– КПК 1960 р.) зазначав, що в тих випадках, коли слідчий не впевнений у поведінці 
обвинуваченого, він повинен пред’являти для ознайомлення копії таких 
документів чи інших матеріальних носіїв доказової інформації. Науковець 
пропонував доповнити статтю 218 КПК 1960 р. нормою такого змісту: «У тих 
випадках, коли слідчий має достатні підстави вважати, що під час ознайомлення 
з матеріалами кримінальної справи обвинувачений може знищити документи чи 
інші матеріальні носії інформації, в яких містяться докази, він вправі замінити 
оригінал документа його копією, про що виносить мотивовану постанову» 

У чинному КПК України, підозрюваний та захисник мають право 
ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, 
передбаченому статтею 221 КПК України. Дане процесуальне право надано їм без 
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будь-яких часових обмежень щодо моменту внесення клопотання про 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також без обмежень 
стосовно кількості та періодичності ознайомлення. Розгляд поданих клопотань 
здійснюється слідчим та прокурором у порядку, визначеному статті 220 КПК 
України. Про задоволення клопотання підозрюваний та його захисник 
повідомляється письмово із зазначенням дати, часу та місця здійснення 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також даних посадової 
особи, яка здійснюватиме цю дію. 

У разі відмови у задоволенні клопотання, слідчий, прокурор виносить 
мотивовану постанову, копію якої надсилає підозрюваному та його захиснику, 
які протягом десяти днів з моменту одержання копії постанови мають право 
оскаржити її слідчому судді 

Отже, можна зробити висновок щодо необхідності усунення часового 
обмеження для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 
захиснику та підозрюваному, але існує і прогалина в частині першій статті 221 
КПК України, де не зазначені випадки, коли саме ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження до його завершення на цій стадії може зашкодити 
досудовому розслідуванню. Дані випадки необхідно передбачити (наприклад: 
інформація, що стане відомою учасникам кримінального провадження може 
зашкодити здоров’ю чи життю потерпілого чи його родичам тощо) або це 
призведе до знехтування слідчим правом на відмову у ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника. 

Чинний КПК України передбачає збирання доказів стороною захисту на 
досудовій стадії за моделлю англосаксонської системи. Аналізуючи всі наступні 
положення КПК України, втілюють механізм реалізації принципу змагальності, 
виникають певні проблеми стосовно його реалізації. Оскільки українська модель 
змагальності виявилася несхожою на жоден тип. На практиці реальної 
змагальності між стороною обвинувачення і стороною захисту на стадії 
досудового розслідування відсутня. У той же самий час збирання доказів на 
судовій стадії кримінального провадження є швидше за все винятком, аніж 
правилом, і суд у цьому процесі фактично позбавлений ініціативи. 

Якщо розглядати кримінальне провадження в Україні, то провідну роль 
відіграє сторона обвинувачення, а стадію досудового розслідування можна 
назвати головною. Сторона захисту має менше повноважень у зв’язку з 
відсутністю належних гарантій реалізації цих повноважень. Відповідно до 
частини сьомої статті 46 КПК України встановлювала обов’язковість виконання 
законних вимог захисника органами державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, службовими та 
фізичними особами, то в підсумку з підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб такий обов’язок не передбачається. В такому випадку ці суб’єкти 
мають повне право ігнорувати запити захисника про надання необхідних речей, 
копій, документів, відомостей, унеможливлюючи в такий спосіб реалізацію 
стороною захисту свого права на збирання доказів, що передбачено частиною 
третьою статті 93 КПК України.  

Висновком може слугувати те, що наслідування чужих концепцій і традиції 
не завжди йде на користь. Досліджуючи та враховуючи досвід зарубіжних країн, які 
варто іноді сприймати як зразок для українського законодавства у багатьох 
аспектах, потрібно шукати власний шлях у вирішенні таких проблем.  
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ 
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Катерина Шуневич (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: доц. Калужна О. М.) 

 
Відповідно до тлумачення Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) право на справедливий суд є основою принципу верховенства права в 
демократичному суспільстві та є спрямованим на належне та справедливе 
здійснення правосуддя. При цьому, як зазначає Н.Р. Бобечко, справедливість має 
фундаментальний характер для кримінального провадження: вона охоплює 
правовий ідеал належного кримінального судочинства та суспільний запит на 
встановлення істини. Справедливість є передумовою будь-якої процесуальної 
дії, рішення, вихідним моментом правильного розуміння та застосування 
закону. 

Експертне забезпечення кримінального провадження шляхом залучення 
фахівців зі спеціальними знаннями – судових експертів – є надзвичайно 
важливим для правильного вирішення кримінального провадження та – в 
результаті – реальної дії права на справедливий суд, гарантованого ст.6 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ). Як 
зазначає Омельченко А., використання експертиз у судовому провадженні є 
надзвичайно актуальним питанням, зважаючи на те, що одним із головних 
завдань судочинства є забезпечення рівності всіх учасників судового процесу, у 
тому числі і стосовно надання суду належних доказів. 

У Конституції України та процесуальних кодексах відсутнє законодавче 
буквально-текстуальне закріплення права на справедливий суд, однак шляхом 
застосування системного аналізу спостерігаємо складові його елементи 
(верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, доступ до 
правосуддя та ін.). До слова, доречність такого буквально-текстуального 
дублювання «права на справедливий суд» у внутрішньому національному 
законодавстві (імплементації) навряд чи є нагальною в світлі ст. 9 Конституції 
України: «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 
Отже, стаття 6 ЄКПЛ, яка закріплює право на справедливий суд, повинна прямо 
застосовуватися, зокрема, ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори», відповідно до якої 
чинні ратифіковані міжнародні договори є частиною національного 
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. 

Водночас у новій редакції від 05.08.2018 р. ЗУ «Про судоустрій та статус 
суддів» в Преамбулі зазначено, що «цей Закон визначає організацію судової 
влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах 
верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право 
кожного на справедливий суд». Стаття 7 зазначеного Закону закріплює право на 
справедливий суд, розкриваючи його через такі категорії, як «розумні строки», 
«незалежний, безсторонній і справедливий суд, утворений законом».  
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Варто наголосити, що забезпечення права на справедливий суд відіграє 
важливу роль в утвердженні прав людини і громадянина, а тому, відповідно, 
надзвичайно актуальним залишається питання судово-експертного 
забезпечення правосуддя в контексті європейської інтеграції та реформування 
системи судоустрою в Україні. Забезпечення справедливого судового розгляду 
доволі часто неможливе без проведення судової експертизи та використання 
висновку експерта як доказу у конкретній справі, можливості його ефективного 
та належного дослідження. Так, у справі «Красуля проти Російської Федерації» 
було встановлено, що порушено право на справедливий суд, оскільки суд першої 
інстанції відмовив заявнику у прийнятті висновку лінгвістичної експертизи як 
доказу у справі, а в подальшому касаційний суд проігнорував наявність цього 
доказу, та не надав відповідей на доводи заявника, що містились у касаційній 
скарзі, щодо незаконності такої відмови суду нижчого рівня. У справі 
«Мантованеллі проти Франції» Суд зазначає, що одним з елементів 
справедливого судового розгляду є право на змагальний судовий розгляд, одним 
з положень якого є можливість для сторін не лише повідомити та надати будь-
які докази, аби суд задовольнив вимоги зазначеної сторони, а й коментувати 
подані іншою стороною докази та зауваження; так, навіть у випадку, коли 
експерт призначається судом, сторони повинні мати змогу брати участь у допиті 
експерта або дослідженні документів, поданих експертом. 

Незважаючи на те, що у ст. 6 ЄКПЛ нічого не зазначено про інститут 
судової експертизи, з-поміж елементів права на справедливий суд, зазначеного 
у ст. 6 ЄКПЛ, можна виділити такі, на основі яких здійснюється організація 
проведення судової експертизи в рамках судового провадження. Ці елементи 
відіграють важливе значення в процесуальному аспекті судової експертизи: 
тобто безпосередньо стосуються питань залучення експерта. Серед таких 
визначальних елементів права на справедливий суд, котрі мають зв’язок з 
інститутом судової експертизи, хочемо виділити наступні: рівність сторін, 
змагальність сторін і свобода надання доказів, право на захист та принцип 
правильного вирішення спору і встановлення обґрунтованості кримінального 
обвинувачення. 

Слід відзначити, що право на справедливий суд відіграє вагоме значення 
при призначенні та проведенні судової експертизи, і, як наслідок, – сприяє 
забезпеченню прав, свобод та законних інтересів учасників процесу та 
вирішення справи по суті з постановленням рішення, яке відповідатиме 
критерію правосудності, тобто буде об’єктивним, неупередженим та 
справедливим. Здійснення належної судової експертизи може стати на шляху 
покращення виконання вимог ЄКПЛ та національного законодавства щодо 
забезпечення права на справедливий суд і таким чином запобігти порушенню 
прав учасників судового процесу.  
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1. The principle of a complete and comprehensive establishment and 

examination of all circumstances of the criminal proceedings (also known in German 
special literature as "inquisitorial principle", "instructional principle", "investigatory 
principle", or "the principle of establishing material truth") is one of the key issues in the 
criminal procedure of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as 
"Germany"). This principle is comprehensively embodied in the provisions of the 
Criminal Procedural Code of Germany (Strafprozessordnung, hereinafter referred to as 
"StPO"), adopted on 1 February 1877 and valid in the edition of 7 April 1987, with 
subsequent amendments and additions, as well as it finds its further development in the 
case law, including decisions of the Federal Constitutional Court and the Federal Court 
of Justice. 

The content of the principle under consideration lies in the following provisions: 
1) The investigation as well as procedural decisions shall extend only to the 

offence specified, and to the persons accused, in the indictment. Within corresponding 
limits, the courts shall be authorized and obliged to act independently; in particular, they 
shall not be bound by the parties’ motions when applying a penal norm (§ 155 StPO).  

2) The public prosecution office shall investigate (establish) both aggravating and 
mitigating circumstances, as well as take measures aimed at preserving evidence that 
may be lost (§ 160 ІІ StPO). 

3) Before the court decides on the opening of primary court proceedings, it may 
order individual evidence be taken to help clear up the case (§ 202 StPO). 

4) The court shall not be bound by the public prosecution office’s motions when 
making its decision (§ 206 StPO). 

5) In order to establish truth, the court shall, proprio motu, extend the examination 
of evidence to all facts and means of proof relevant to the decision in the case (§ 244 ІІ 
StPO). 

6) The court shall not be bound by the legal evaluation of the offence forming the 
basis of the order on opening the primary court proceedings (§ 264 ІІ StPO). 

2. Particular attention should be paid to the peculiarities of the implementation 
of the principle of establishing truth when entering into an agreement in the criminal 
proceedings as well as in the reduced court proceedings.  

Under § 257с StPO, the court may, in certain cases, reach an agreement with the 
parties to the criminal proceedings on the further course and outcome of such 
proceedings. The subject matter of this agreement may only comprise the legal 
consequences that could be the content of the judgment and associated rulings, other 
procedural measures relating to the course of the underlying adjudication proceedings, 
as well as the conduct of the parties during the trial. A confession shall be an integral 
part of any negotiated agreement. In this case, as noted by the German legislator, the 
provisions set out in § 244 II StPO, shall remain unaffected. In this regard, the Federal 
Court of Justice emphasizes: "The court remains committed to the establishment of 
truth" (BGHSt 43, 195, § 26).  
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Accordingly, the provisions of § 257s I and § 244 II StPO do not release the court 
from the duty to verify the authenticity of such a confession during the trial; moreover, 
the court shall not be satisfied with the statement of the defendant's guilt exclusively, 
refraining from further evidence collecting. However, this does not mean that in such a 
case the court is obliged to carry out a judicial investigation in full, as it would be 
necessary if the accused objected to the commission of an offence. In particular, during 
the trial, the basic evidence shall be examined, including the prosecution and defense 
witnesses being interrogated. Consequently, even if the defendant admits his/her guilt, 
under the principle of establishing truth, the court is obliged to establish and investigate 
all the circumstances of the criminal proceedings relevant to the correct resolution of 
the case, in a complete and comprehensive manner. 

In turn, with the consent of the present trial parties (the defendant, his/her 
counsel and the prosecutor), the examination of evidence may be significantly 
simplified. For instance, § 250 StPO establishes a general requirement for a direct 
interrogation of persons by the court in the course of the primary proceedings, whereas, 
under the provisions of § 420 I, III StPO, in the case of reduced proceedings, the 
interrogation of a witness, expert and a defendant in the same criminal proceedings may 
be replaced by reading out the records of an earlier examination, as well as of the 
documents containing written statements originating from them. Moreover, although the 
scope of the examination of evidence is established at the discretion of the court, the 
latter, however, remains bound by the obligation to establish truth provided for in § 244 
II StPO. 

3. Establishing truth in the criminal proceedings of Germany serves as an 
element of the factual ground for conducting certain procedural actions and the adoption 
of certain procedural decisions, particularly: 

1) The use of the audio-visual recording of an interrogation shall be admissible 
only for the purposes of the criminal prosecution and only in the scope as it is required 
to establish truth in the case (§ 58а ІІ StPO). 

2) Persons other than the defendant, who might be considered called as 
witnesses, may be examined without their consent only insofar as establishing truth 
involves ascertaining whether their body shows a particular trace or consequence of a 
criminal offence. Forensic medical examination to ascertain descent and the taking of 
blood samples from persons other than the defendant shall be admissible without their 
consent, provided that no detriment to their health is to be expected, as well as the 
corresponding measure is indispensable for establishing truth in the case (§ 81с І, ІІ 
StPO). 

3) The ground for taking into custody is the presence of one of the risks stipulated 
in § 112 ІІ StPO, and if, therefore, the danger exists, that the establishment of truth in the 
case will be complicated (the risk of tampering with evidence). 

4) A motion to examine evidence by inspection in loco may be rejected if the court, 
in the exercise of its duty-bound discretion, deems the inspection not to be necessary for 
establishing truth (§ 244 V StPO). 

5) If an imminent risk of serious detriment to the well-being of the witness to be 
interrogated in the presence of those attending the main hearing exists, the court may 
order that the witness remain in another place during the interrogation; such an order 
shall also be admissible under the conditions set out in § 251 ІІ StPO, insofar as this is 
necessary to establish truth in the case (§ 247а І StPO). 
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4. Consequently, unlike the civil proceedings of Germany, in which the court 
adjudicates the case solely on the evidence presented to it by the parties in a "pure" 
adversariality, as the embodiment of the principle of formal truth, in the criminal – the 
court is obliged to establish material truth and to investigate for this purpose all evidence 
that may be relevant to a decision in the case. Such a principle is implemented in the 
criminal proceedings, first of all, by the presiding judge, conducting the trial and 
determining its course and direction. Therefore, if specific facts and circumstances are 
relevant in the course of a sentencing, the court is obliged to examine the corresponding 
evidence, even if the interested parties to the proceedings do not file a motion for it or 
object to it, namely, proprio motu. 

Summing all it up, the role and importance of the principle under consideration 
in the criminal proceedings of Germany is considered to be determinative. Prominent 
German lawyer and law philosopher Bernd Schünemann accurately names the principle 
of establishing material truth "a heart of German criminal proceedings." In particular, the 
establishment of exclusively true facts and circumstances of the case is not just a 
necessary basis for the adoption of a lawful, substantiated and fair court decision, but 
also serves as a prerequisite for the implementation of the principles of German 
substantive criminal law, above all – the liability principle "nulla poena sine culpa". 



211 

ЗМІСТ 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ........................................................................................... 3 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА ТА 
ДЕРЖАВИ ........................................................................................................ 5 

Мар’яна Андриц .......................................................................................................................... 5

Ірина Бесага ................................................................................................................................. 6

Ірина Бочкур ................................................................................................................................ 8

Ярина Головчак ......................................................................................................................... 10

Божена Дроздовська ............................................................................................................... 12

Наталія Ільчишин ...................................................................................................................... 14

Катерина Мошкола ................................................................................................................... 16

Andrii Ilchyshyn ........................................................................................................................... 18

Roksolana Zaranska ................................................................................................................... 20

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ................................................................... 23 
Лілія Бойко ................................................................................................................................. 23

Олег Булак .................................................................................................................................. 24

Богдан Гутів ............................................................................................................................... 26

Максим Дзіковський ............................................................................................................... 28

Михайло Запотоцький ............................................................................................................. 30

Іван Ковальчук .......................................................................................................................... 32

Олена Науменко ........................................................................................................................ 34

Юрій Юревич .............................................................................................................................. 36

Natalia Maxymchuk .................................................................................................................... 38

Nazar Shestopalov ...................................................................................................................... 39

Yuri Tremba ................................................................................................................................. 42

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО .................... 45 
Маркіян Вашківський ............................................................................................................... 45

Indra Burneikaite ......................................................................................................................... 47

Magdalena Maciąg-Świontek..................................................................................................... 48

Vitaliy Kosovych .......................................................................................................................... 50

Olga Shevchenko ........................................................................................................................ 52

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС................... 54 
Олександр Бовш ....................................................................................................................... 54

Богдан Бондаренко .................................................................................................................. 55

Іванна Кравчук .......................................................................................................................... 57

Марта Лігус ................................................................................................................................ 59

Ірина Павленко ......................................................................................................................... 62



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 
матеріали XVIІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (18-19 квітня 2019 року) 

 

212 

Сергій Ревер ............................................................................................................................... 64 
Марта Сподарик ........................................................................................................................ 66 
Олена Яцків ................................................................................................................................ 68 
Yaryna Ferenchak ....................................................................................................................... 70 

 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ............................................ 72 

Лілія Бацман .............................................................................................................................. 72 
Мар’яна Гарник ......................................................................................................................... 74 
Олег Голєв .................................................................................................................................. 75 
Роман Крупник .......................................................................................................................... 77 
Роман Олійник ........................................................................................................................... 80 
Роман Панькевич ..................................................................................................................... 82 
Ігор Пташинський ..................................................................................................................... 85 
Юрій Репета ............................................................................................................................... 87 
Максим Суханов ....................................................................................................................... 89 
Yurij Bilozor ................................................................................................................................. 91 
Iryna Horokhivska ....................................................................................................................... 93 
Sofia Kablak ................................................................................................................................ 95 
Nataliya Kots ............................................................................................................................... 96 
Sofia Kukhtiy ............................................................................................................................... 98 
Sofiia Kyslevych ........................................................................................................................ 100 
Olexandra Lemishchuk ............................................................................................................. 102 
Yuliia Lopotiak ........................................................................................................................... 104 
Yurii Onyskiv .............................................................................................................................. 105 
Sofiia Papura ............................................................................................................................. 107 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ................................................................ 110 

Олена Лубчук ........................................................................................................................... 110 
Роман Юрків ............................................................................................................................ 112 
Iryna Stehura ............................................................................................................................. 114 

 
ЗЕМЕЛЬНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО ............ 116 

Оксана Гулкевич ..................................................................................................................... 116 
Анастасія Зварич .................................................................................................................... 117 
Тарас Кульчицький ................................................................................................................ 120 
Ольга Маланчук ...................................................................................................................... 122 
Мар’ян Стецьків ...................................................................................................................... 124 
Olena Buryak ............................................................................................................................. 126 
Viktoriya Duda ........................................................................................................................... 128 
Sofia Kalytovska ....................................................................................................................... 129 
Oles Shevchuk ........................................................................................................................... 131 
Olha Zakorchemna.................................................................................................................... 134 



ЗМІСТ 
 

213 

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО .......... 136 
Олег Борщевський .................................................................................................................. 136 
Анастасія Вандяк .................................................................................................................... 138 
Сергій Венгер ........................................................................................................................... 140 
Адріана Кузьма ....................................................................................................................... 142 
Ольга Лавренюк ...................................................................................................................... 144 
Віталій Лісовець ...................................................................................................................... 146 
Ірина Лялюк ............................................................................................................................. 148 
Дана Памірська ....................................................................................................................... 151 
Христина Пиріг ........................................................................................................................ 152 
Вікторія Рижко ........................................................................................................................ 154 
Євгенія Славна ........................................................................................................................ 156 
Дмитро Смотрич ..................................................................................................................... 158 
Анастасія Цюбченко .............................................................................................................. 159 
Іван Чопик ................................................................................................................................ 161 
Sophia Nazar ............................................................................................................................. 163 

 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ ............................................ 165 

Юстина Бурачинська .............................................................................................................. 165 
Уляна Вовк ............................................................................................................................... 167 
Марія-Лілія Добрянська ........................................................................................................ 169 
Соломія Колюбінська ............................................................................................................ 172 
Роман Озимок ......................................................................................................................... 174 
Вікторія Потяк ......................................................................................................................... 175 
Наталія Пустова ...................................................................................................................... 177 
Юрій Чернега ........................................................................................................................... 179 
Альона Шкодяк ....................................................................................................................... 181 
Alina Boryslavska ...................................................................................................................... 183 
Yuriy Demchyshak .................................................................................................................... 185 
Taras Komynar .......................................................................................................................... 187 
Dzvenyslava Lyzak .................................................................................................................... 189 
Ivan-Rostyslav Shutka .............................................................................................................. 191 

 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА................................. 194 

Адріана Дмитренко ................................................................................................................ 194 
Роксолана Климкевич ........................................................................................................... 195 
Юлія Пліш ................................................................................................................................. 197 
Вероніка Починок ................................................................................................................... 200 
Наталія Пустова ...................................................................................................................... 202 
Ольга Хомляк .......................................................................................................................... 203 
Катерина Шуневич .................................................................................................................. 206 
Yurii Pikh .................................................................................................................................... 208 



 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  
 

XVIІІ 
Міжнародної студентсько-аспірантської  

наукової конференції 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА 
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 
 

18-19 квітня 2019 року 
 

 

 

 

 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Юридичний факультет 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 




	А
	МАТЕРІАЛИ
	ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
	ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ
	ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА
	Мар’яна Андриц (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Грищук О. В.)


	НОРМАТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО ПОВИННОГО В ПРАЦЯХ ВЕРНЕРА МАЙХОФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ КРИТИКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
	Ірина Бесага (аспірант)
	Львівський державний університет внутрішніх справ  (науковий керівник: проф. Рабінович С. П.)


	ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)
	Ірина Бочкур (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Стецик Н. В.)


	СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
	Ярина Головчак (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Раданович Н. М.)


	ЗГОДА ПОТЕРПІЛОГО НА ЗАВДАННЯ ШКОДИ В КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
	Божена Дроздовська (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Стецик Н. В.)


	ІНТЕРЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД: ДЕЯКІ ЗАУВАГИ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ
	Наталія Ільчишин (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Гудима Д. А.)


	ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМИ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРАКТИКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ)
	Катерина Мошкола (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Стецик Н. В.)


	THE STANDARDS OF LEGITIMATE HUMAN RIGHTS RESTRICTION IN THE EUROPEAN COURT’S OF HUMAN RIGHTS JUDGEMENTS
	Andrii Ilchyshyn (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	HUMAN AND CITIZEN`S SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS AND FREEDOMS. THE LIMITS OF POSITIVE OBLIGATIONS OF A STATE
	Roksolana Zaranska (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
	СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ
	Лілія Бойко (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.)


	ОБ’ЄДНАННЯ ЗУНР ТА УНР В ЄДИНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
	Олег Булак (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Бойко І. Й.)


	ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ-МІСТА ВАТИКАН
	Богдан Гутів (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Тищик Б. Й.)


	АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТРИБУНАЛ АВСТРІЇ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
	Максим Дзіковський (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.)


	АКТ ПРО БРИТАНСЬКУ ПІВНІЧНУ АМЕРИКУ 1867 Р.
	Михайло Запотоцький (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Сипко Б. В.)


	ІСТОРИКО-ПРАВОВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА У ГАЛИЧИНІ (II ПОЛ. XVIII – ПОЧ. XIX СТ.)
	Іван Ковальчук (аспірант)
	Львівський національний університет ім. Івана Франка (науковий керівник: проф. Бойко І. Й.)


	ДОПОВІДЬ А. СМІТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕПАТРІАЦІЇ DISPLACED PERSONS
	Олена Науменко (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Качараба С. П.)


	УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ЮРИСДИКЦІЯ СКАРБОВОГО ТРИБУНАЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1613-1764)
	Юрій Юревич (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Кобилецький М. М.)


	FRANCE DURING THE PERIOD OF ABSOLUTISM (XVI-XVIII CENTURIES)
	Natalia Maxymchuk (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	THE ESTABLISHMENT OF THE UKRAINIAN CENTRAL RADA AND ITS LAW-MAKING ACTIVITY
	Nazar Shestopalov (student)
	Ivan Franko National University of L`viv


	THE ADOPTION, STRUCTURE, BASIC PRINCIPLES AND THE CONTENT OF THE US CONSTITUTION 1787
	Yuri Tremba (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
	ОСНОВНІ ШКОЛИ ІСЛАМСЬКОГО ПРАВА
	Маркіян Вашківський (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Стецик Н. В.)


	CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF TAXPAYERS’ RIGHTS
	Indra Burneikaite (Ph.D. student)
	Vilnius University Faculty of Law


	ОРГАНИЗАЦИЯ ГУАМ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ С ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
	Magdalena Maciąg-Świontek (аспирант)
	Ягеллонский университет в Кракове


	HARDSHIP CLAUSE IN THE INTERNATIONAL SALES CONTRACTS
	Vitaliy Kosovych (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	CHOICE OF LAW IN THE EUROPEAN UNION CROSS-BORDER TRAFFIC COLLISIONS: RIGHT TO JUST AND FAVOURABLE COMPENSATION TO VICTIMS
	Olga Shevchenko (Ph.D. candidate)
	Vilniaus Universitetas (Vilnius University)



	КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
	ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
	Олександр Бовш (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Гураль П. Ф.)


	РОЛЬ ЗМІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
	Богдан Бондаренко (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Бориславська О.М.)


	ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
	Іванна Кравчук (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Різник С. В.)


	ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
	Марта Лігус (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Бедрій Р. Б.)


	ПРЯМЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ СУДАМИ: АНАЛІЗ ПЕРШОГО ДОСВІДУ
	Ірина Павленко (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Бориславська О.М.)


	ПИТАННЯ СУДОВО–ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ 2019 РОКУ
	Сергій Ревер (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Гураль П. Ф.)


	СТАТУС СУДДІ ТА ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
	Марта Сподарик (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Чорненький В. І.)


	ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ 1996 Р.
	Олена Яцків (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Чорненький В. І.)


	THE ISSUES OF ADVOCACY REPRESENTATION IN COURTS IN THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL CHANGES
	Yaryna Ferenchak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
	ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ ТА ДОГОВОРУ ПРО ПОЖЕРТВУ
	Лілія Бацман (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: асист. Гнатів О. М.)


	СТОРОНИ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
	Мар’яна Гарник (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Верес І. Я.)


	ПОНЯТТЯ ТА ФОРМА ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
	Олег Голєв (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Верес І. Я.)


	ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПРИПИНЕННЯ СУПЕРФІЦІЮ
	Роман Крупник (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка


	ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У СФЕРІ ДОНОРСТВА І ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
	Роман Олійник (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Герц А. А.)


	ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ ЯК САМОСТІЙНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
	Роман Панькевич (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: проф. Дякович М. М.)


	ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ
	Ігор Пташинський (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Верес І. Я.)


	ЗАМІНА КОНЦЕСІОНЕРА У ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО КОНЦЕСІЇ» № 8125
	Юрій Репета (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Квіт Н. М.)


	ЗЛОВЖИВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
	Максим Суханов (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Яворська О. С.)


	SOME ISSUES OF THE REALIZATION OF PARTICIPANTS’ OF MILITARY OPERATIONS RIGHTS: CIVIL-PROCEDURAL ASPECT
	Yurij Bilozor (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	PROTECTION OF CIVIL RIGHTS BY A NOTARY
	Iryna Horokhivska (student)
	Ivan Franko National University of Lviv


	THE INTERESTS OF A CONCEIVED BUT YET UNBORN CHILD AND THEIR PROTECTION
	Sofia Kablak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	EARNEST AS A MEANS OF ENSURING A COMMITMENT FULFILLMENT
	Nataliya Kots (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	REIMBURSEMENTOF THE EXPENSES FOR LEGAL ASSISTANCE AFTER AMENDING THE NATIONAL PROCEDURAL LEGISLATION
	Sofia Kukhtiy (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	PUBLIC ORGANIZATIONS AS PRIVIES IN CIVIL RELATIONS
	Sofiia Kyslevych (student)
	Ivan Franko National University of L`viv


	SUMMARY ACTION PROCEEDINGS: PROBLEMATIC ASPECTS
	Olexandra Lemishchuk (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	THE CONTRACTING ORDER OF THE STATE AND COMMUNAL PROPERTY LEASE
	Yuliia Lopotiak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	INTANGIBLE GOODS AS THE OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS
	Yurii Onyskiv (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	THE RIGHT OF PRIVATE PROPERTY
	Sofiia Papura (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
	КОНЦЕПЦІЇ АВТОРСТВА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
	Олена Лубчук (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Яворська О. С.)


	ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ПРАВОМ ЄС
	Роман Юрків (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Яворська О. С.)


	ACQUIRING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO AN INVENTION ACCORDING TO THE INTERNATIONAL APPLICATION PROCEDURE
	Iryna Stehura (Master of Laws)
	Ivan Franko National University of L’viv



	ЗЕМЕЛЬНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО
	ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
	Оксана Гулкевич (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.)


	РЕІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО МІГРАНТА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
	Анастасія Зварич (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Бедрій М. М.)


	КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
	Тарас Кульчицький (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц Бурак В. Я.)


	КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
	Ольга Маланчук (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: проф. Пилипенко П. Д.)


	ЩОДО ПРАВОВИХ ОЗНАК ПЕНСІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ОСІБ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ
	Мар’ян Стецьків (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: проф. Синчук С. М.)


	THE CONSENT OF THE ELECTIVE BODY OF THE PRIMARY TRADE UNION ORGANIZATION AS GUARANTEE DURING AN EMPLOYMENT CONTRACT DISSOLUTION ON THE EMPLOYER’S INITIATIVE
	Olena Buryak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	THE GROUNDS AND CONDITIONS FOR ATTRACTING EMPLOYEES TO OVERTIME WORKS
	Viktoriya Duda (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	WORKING TIME SUMMARIZED ACCOUNTING: LEGAL REGULATION PECULIARITIES
	Sofia Kalytovska (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	MINIMUM WAGE AS A SOCIAL GUARANTEE OF THE RIGHT TO A DECENT LABOR REMUNERATION
	Oles Shevchuk (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT BY EMPLOYMENT AGENCIES
	Olha Zakorchemna (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
	ОПОДАТКУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	Олег Борщевський (адвокат)
	Львівський національний університет імені Івана Франка


	ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗАКОНОДАВСТВА
	Анастасія Вандяк (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОПОРЦІЙНОСТІ І ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
	Сергій Венгер (здобувач)
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (науковий керівник: доц. Лученко Д. В.)


	РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
	Адріана Кузьма (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ – ВІЛЬНИЙ ОБМІН ДУМКАМИ ЧИ ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ?
	Ольга Лавренюк (адвокат)

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
	Віталій Лісовець (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
	Ірина Лялюк (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ: ГОЛОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ
	Дана Памірська (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка


	ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
	Христина Пиріг (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	УМОВИ ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ КРАЇН ЄВРОПИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
	Вікторія Рижко (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Янюк Н. В.)


	ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
	Євгенія Славна (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Решота В. В.)


	ВИКОНАВЧІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
	Дмитро Смотрич (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Решота В. В.)


	ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
	Анастасія Цюбченко (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Мостовий А. С.)


	ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КРИПТОВАЛЮТ В ЕСТОНІЇ
	Іван Чопик (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка (науковий керівник: доц. Мостовий А. С.)


	ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS
	Sophia Nazar (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ
	ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ», У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
	Юстина Бурачинська (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Денькович О. І.)


	ВИОКРЕМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ РОЗДІЛУ XV ЯК ПРОЯВ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
	Уляна Вовк (аспірант)
	ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  (науковий керівник: доц. Микитин Ю. І.)


	КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ В УКРАЇНІ (СТ. 3321 КК УКРАЇНИ)
	Марія-Лілія Добрянська (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: асист. Сень І. З.)


	РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 222 «ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ» ТА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ VI «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
	Соломія Колюбінська (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: асист. Сень І. З.)


	ПОСОБНИК У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
	Роман Озимок (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: асист. Сень І. З.)


	ПРЕВЕНТИВНІ І ЗАОХОЧУВАЛЬНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВИКОНАННЯ УГОДИ (ДОГОВОРУ) ПРО ПРИМИРЕННЯ
	Вікторія Потяк (асистент кафедри кримінального права)
	ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


	ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
	Наталія Пустова (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Денькович О. І.)


	ПРОБЛЕМИ КОРЕГУВАННЯ КАРАНОСТІ АКТИВНОГО ПІДКУПУ У КК УКРАЇНИ
	Юрій Чернега (здобувач)
	Львівський державний університет внутрішніх справ (науковий керівник: доц. Марін О. К.)


	КАЛІЦТВО СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (СТ. 121 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) VS. КАЛІЦТВО ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (§ 226а КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА)
	Альона Шкодяк (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Марін О. К.)


	CRIMINAL SANCTIONS (NOTIONS, TYPES AND THE ISSUES OF THEIR CONSTRUCTION)
	Alina Boryslavska (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINALITY OF AN ACT, TYPES AND CONCEPTS.
	Yuriy Demchyshak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	THE PHYSICAL OR MENTAL COERCION AS A CIRCUMSTANCE THAT EXCLUDES CRIMINALITY
	Taras Komynar (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	ERROR JURIS IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE
	Dzvenyslava Lyzak (student)
	Ivan Franko National University of L’viv


	PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND PROPORTIONALITY OF PENAL ACTS ATTRIBUTION IN THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
	Ivan-Rostyslav Shutka (student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА
	КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
	Адріана Дмитренко (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Калужна О. М.)


	ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
	Роксолана Климкевич (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Луцик В. В.)


	ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
	Юлія Пліш (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: асист. Войнарович А. Б.)


	МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
	Вероніка Починок (аспірант)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: проф Нор В. Т.)


	ПРАВО НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
	Наталія Пустова (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Калужна О. М.)


	ПРОБЛЕМАТИКА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТОРОНАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО ЙОГОЗАВЕРШЕННЯ
	Ольга Хомляк (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: проф. Бобечко Н. Р.)


	ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
	Катерина Шуневич (студент)
	Львівський національний університет імені Івана Франка  (науковий керівник: доц. Калужна О. М.)


	THE PRINCIPLE OF ESTABLISHING TRUTH IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
	Yurii Pikh (Ph.D. student)
	Ivan Franko National University of L’viv



	ЗМІСТ
	НАУКОВЕ ВИДАННЯ

	Z

