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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. 

Цьогоріч, з огляду на оголошений карантин через загрозу 
поширення хвороби COVID-19, проведення Міжнародної 
студентсько-аспірантської конференції вже вдруге відбувається 
у дистанційній формі. Однак я переконаний, що така форма 
проведення конференції суттєво не вплине на якість 
представлення результатів систематичної студентської та 
аспірантської наукової роботи, і навпаки дасть змогу отримати 
новий і цінний досвід. 

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 XХ 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 ПИТАННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ АЛЬТРУЇЗМУ 
ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Литвинюк Каріна (аспірантка) 

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

Пізнання ґенези соціальних зв’язків і ґенези права є актуальним 
як з огляду на те, що однозначного розуміння цих процесів немає донині, 
так і з огляду на наукові досягнення ХХІ століття, зокрема на ті, що 
пов’язані з еволюційною природою людини та суспільства. Таку ж 
природу мають тварини та їхні «соціуми», пізнання відносин у яких може 
допомогти знайти відповідь на питання про походження суспільних 
зв’язків людей і їхніх регуляторів, одним із яких є право. 

Одним із засобів розвитку соціальних відносин у тварин, які 
живуть групами, є альтруїзм. У біології альтруїстична поведінка (від лат. 
alter – інший) розуміється як дія (сукупність дій) індивіда (групи особин), 
що зумовлює підвищення пристосованості іншого індивіда (групи) за 
рахунок зниження власної пристосованості. Завдяки такій поведінці 
утворюються та підтримуються як найменші соціальні об’єднання – 
сімейні колективи, так і великі асоціації тварин.  

У біології, соціобіології й етології розрізняють родинний і взаємний 
альтруїзм. Родинний альтруїзм поширюється лише на індивідів, які 
пов’язані між собою генетично. Тому спрямованість такого альтруїзму є 
досить обмеженою (турбота, захист, допомога) і для утворення великих 
соціальних організацій механізму родинного альтруїзму недостатньо. 
Для виживання виду в цілому його представники мають відчувати 
захист від ворогів не тільки на рівні родини. Крім того, об’єднання у 
великі групи важливе для ефективного та надійного пошуку їжі. Отже, 
існує природна потреба у забезпеченні кооперації нерідних, генетично 
неспоріднених особин. 

Концепцію взаємного альтруїзму вперше представив 
еволюційний біолог Р. Тріверс (Robert Trivers) у 1971 році для позначення 
механізму, що спонукає розвивати кооперацію з тими індивідами, які 
здатні повернути надану їм послугу. Іншими словами, коли, наприклад, 
один індивід надає певну послугу іншому, в останнього виникає 
імперативна емоція вчинити певну, часто – еквівалентну, дію щодо 
надавача послуги. У такий спосіб вони нібито укладають певний 
«договір».  
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Загалом біологи й етологи відзначають, що приклади взаємного 
альтруїзму у природі виявилися нечисленними. Ймовірно, через те, що 
цей вид поведінки вимагає не тільки багаторазових взаємодій, але і 
здатності розпізнавати інших індивідів, запам’ятовувати інтеракції з 
надання послуг. Оскільки еволюційно найближчі до людини тварини – 
примати – володіють достатніми інтелектуальними здібностями, щоби 
запам’ятовувати факти отримання послуг і розрізняти особин у великих 
групах, то серед них є чимало прикладів взаємного альтруїзму. 

Для прикладу, американський приматолог P. М. Єркес (Robert 
Mearns Yerkes) виявив, що шимпанзе можуть висловлювати відданість і 
довгий час зберігати вірність, оскільки пам'ять на гарне ставлення у них 
надзвичайно міцна. А інший американський учений – К. Пекер (Craig 
Packer), – який певний час досліджував життя бабуїнів у дикій природі, 
відзначив, що дорослий самець частіше приєднується до коаліцій тих, 
хто своєю чергою здатен йому допомогти.  

Про існування взаємності у шимпанзе писав і британський 
журналіст М. Рідлі (Matt Ridley) у праці «Походження альтруїзму і чеснот: 
Від інстинктів до співпраці». Він зауважив, що, на відміну від інших мавп, 
союз у шимпанзе – це чітко симетричне взаємовідношення: якщо А. 
виступає на стороні Б. з тим, щоби захистити його під час нападу або 
підтримати, коли він починає бійку, Б. пізніше повинен зробити те ж 
саме для А., інакше коаліція розпадеться. Також цей автор відзначив 
приклади взаємного альтруїзму і серед африканських верветок: мавпи 
реагують на заклик про допомогу у бійці охочіше, якщо ті, що кличуть, 
допомагали їм в минулому. У такий спосіб чітко виявляється ідея 
соціального боргу. Якщо ж дві мавпи є близькими родичами, реакція 
другої з них не так сильно залежить від того, чи допомагала їй раніше 
перша. 

Нідерландський дослідник приматів Ф. де Вааль (Franciscus 
Bernardus Maria (Frans) de Waal) зазначив, що у шимпанзе небажання 
відповісти послугою на послугу іноді навіть каралось: доросла самка 
свого часу допомогла одному з дорослих самців під час його конфлікту з 
суперником, проте, коли він пізніше відмовився відповісти на її заклик 
про допомогу, вона повернулась і вдарила його. 

Взаємний («реципрокний») альтруїзм спостерігається у різних 
видів приматів. Його існування демонструє формування певних правил 
поведінки між особинами: якщо одна із них допомогла іншій, то від 
останньої у майбутньому очікується аналогічна допомога. За 
дотриманням цього правила слідкують самі ж «надавачі послуги», які 
можуть карати за порушення норми чи уникати контактів з 
«невдячним» членом групи.  
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Радянський генетик В. Єфроїмсон, вивчаючи ґенезу альтруїзму, 
виснував, що вже у стадних тварин взаємодопомога виходить за межі 
родини й охоплює стадо, а відсутність такого почуття прирікає його на 
швидке вимирання. Адже у багатьох видів тварин тільки стадо, а не пара 
батьків здатне одночасно повідомляти про небезпеку, захищати 
дитинчат і добувати для них їжу. 

Отже, саме взаємний альтруїзм зумовлює встановлення певних 
правил у групах тварин. Поширення такого типу соціальної поведінки 
допомагає їм захищатись від хижаків, здобувати достатньо їжі, 
турбуватись про потомство й інших членів групи. У такий спосіб 
підтримується стабільність групи й уможливлюється її збільшення. 
Оскільки людям теж притаманні родинний і взаємний альтруїзм, 
можливо припустити, що первинні норми врегулювання людських 
відносин були зумовлені саме цією біолого-еволюційною установкою. 

 

ІНТЕРНЕТ І ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ) 

Сідікова Вікторія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Дудаш Т. І.) 

Інтернет – це інформаційна система, що охопила кожен аспект 
життя людей з усього світу. Після виникнення такого ресурсу з’явилась 
необхідність правового регулювання суспільних відносин, що 
виникають у цій мережі і, відповідно, захисту прав та свобод людини. 
Проблемним аспектом для законотворців є гарантована мережею 
Інтернет анонімність та складність застосування певного 
законодавства, адже цей ресурс не має меж.  

Досі немає уніфікованої дефініції ключового поняття «Інтернет», 
проте у резолюції Ради ООН з прав людини «Про сприяння, захист та 
здійснення прав людини в Інтернеті» від 5 липня 2012 року було детально 
передбачене найважливіше визначення, завдяки якому здійснюється 
правовий захист щодо справ, що стосуються Інтернету, а саме «права, які 
людина має офлайн, мають однаково бути захищені онлайн». 

Практика Європейського суду з прав людини є визначальною для 
країн-членів Ради Європи при вирішені справ, що стосуються захисту 
прав людини в Інтернеті, адже при винесенні рішення, Суд обгрунтовує 
його і таким чином дає свою оцінку та думку, що формує основу для 
прецедентної діяльності інших країн.  

Захист права на вільне вираження поглядів та ідей, що закріплене 
у статті 10 Європейської конвенції з прав людини є одним із 
визначальних. У цій статті також вказано, що будь-яке обмеження 
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засобів, що допомагають поширювати та отримувати інформацію є 
порушенням основоположних прав людини, отже Європейським судом з 
захисту прав людини встановлено, що обмеження Інтернету або будь-
яких сайтів без дотримання вимог, що встановлені у пункті 2 цієї статті, 
є порушенням основоположних прав людини, згідно зі статтею 10. 

Особливий статус мають ув’язнені, яким обмежено доступ 
відвідування Інтернет-сайтів, що містять елементи жорстокості, 
насилля та порнографії, з метою вбереження психіки злочинців та 
корисних мотивів їх швидшого перевиховання. 

Питання поваги до приватного життя у зв’язку з мережею Інтернет 
також є таким, що потребує детального вивчення, воно закріплене у 
статті 8 Конвенції, тому головним завданням Європейського суду у таких 
справах є визначення мінімального рівня шкоди для позивача та 
встановлення чи втручання в особисте життя було необхідним, тобто чи 
ціль була пропорційною втручанню. У сучасних реаліях право на 
приватність в Інтернеті нерозривно пов’язане з правом конфіденційно 
листуватися електронною поштою, правом на власне зображення та 
фотографію і їх оприлюднення в Інтернеті, правом на захист репутації та 
правом бути забутим. Воно може бути обмежене лише у випадках 
суспільної небезпеки, при будь-яких інших умовах, воно буде захищене 
органами Конвенції. 

Особливу увагу потрібно приділити проблемі захисту прав 
людини в Інтернеті в Україні. Зараз наша країна стоїть на порозі 
еволюційних змін, тому важливим аспектом є саме закріплення 
механізму захисту прав людини в Інтернеті та санкцій за їхнє 
порушення. Також значну увагу потрібно приділити питанню медіа-
грамотності та безпеки в Інтернеті, у зв’язку з переходом у формат 
дистанційного навчання і акцентувати увагу на необхідності зміцнення 
правової культури наших громадян, у зв’язку з частим порушенням 
права на авторство.  
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 
 

МІСЦЕ І РОЛЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ В АВСТРІЙСЬКІЙ МОНАРХІЇ ЗА 
КОНСТИТУЦІЄЮ 1849 Р. 

Ковальчук Іван (аспірант) 

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

У середині XIX ст. відбулися значні зміни в системі державного 
апарату Австрійської імперії, що були викликані революцією 1848–1849 
рр. та стосувалися і судоустрою й судочинства. У грудні 1848 р. імператор 
Фердинанд І зрікся престолу, а його наступник Франц Йосиф І (1848–1916) 
4 березня 1849 р. «дарував» Австрійській державі нову конституцію. 
Березнева конституція складалася з 16-ти розділів, а саме: 1) Про державу; 
2) Про імператора; 3) Про державне громадянство; 4) Про гімн; 5) Про 
справи країв; 6) Про державні справи; 7) Про законодавчу владу; 8) Про 
рейхстаг; 9) Про національні конституції і національні сейми; 10) Про 
виконавчу владу; 11) Про Державну Раду; 12) Про судову владу; 13) Про 
Державний суд; 14) Про державне господарство; 15) Про збройні сили; 16) 
Загальні положення. 

За конституцією 1849 р. вся повнота влади знову зосереджувалася 
в руках імператора (він виступав джерелом права і йому належала 
виконавча влада, яку він здійснював через міністрів і підпорядкованих 
їм працівникам, §84), відбувалася часткова децентралізація імперії (§77) 
– кожен з 14-ти країв імперії отримував право на свою конституцію та 
створення своїх представницьких органів. Зокрема, крайову 
конституцію для Галичини було надано окремим імператорським 
патентом 29 вересня 1850 р. Згідно з цією конституцією Галичина 
поділялася на три округи – Львівський, Станіславівський і Краківський. 
Кожен округ мав власну сеймову курію із визначеним числом депутатів 
на чолі з президентом, підпорядкованим наміснику: Львівська – 50, 
Станіславівська – 42, Краківська – 58. Спільним виконавчим органом 
трьох курій виступав крайовий комітет, що складався з 15-ти членів. 

Березнева конституція 1849 р. дещо обмежила обсяг прав 
громадян, порівняно з конституцією 1848 р., зокрема в ній не було 
окремого розділу, присвяченого правам підданих і детально не 
закріплювалися права іноземців. З демократичних прав і свобод 
залишався принцип рівності перед законом (§27), а всі австрійські 
громадяни могли претендувати на державні та громадські служби (§28). 
В дусі тогочасних принципів ринкової економіки кожен громадянин 
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отримав право набувати нерухомість і заробляти гроші легальним 
шляхом (§30).  

Згідно з австрійською березневою конституцією 1849 р. значні 
зміни відбулися в сфері судової влади. Отже, передбачалося, що судовий 
процес відбувається усно і публічно (відкрито). Здійснювати 
судочинство могли лише державні суди, а §100 скасовував домініальні 
суди. Суддю дозволялося звільнити з посади лише на підставі 
відповідного судового рішення. Переведення на іншу посаду чи відхід на 
пенсію дозволявся тільки за згодою цього судді, щоправда, §101 
передбачав можливість усунення судді з посади внаслідок 
неспроможності його виконувати службові обов’язки, а також в 
результаті впровадження змін в судоустрої. Значним поступом можна 
вважати запровадження судів присяжних (§103), покликаних розглядати 
кримінальні справи про вчинення важких злочинів. Український 
правник, професор кримінального права Львівського університету, 
дійсний член НТШ, Петро Стебельський (1857–1912) відзначав, що 
впровадження в монархії Габсбурґів судів присяжних відбувалося під 
французьким впливом і слугувало даниною часу. Проте суди присяжних 
в Австрійській імперії проіснували не довго, і то на папері, й відповідно 
до міністерського розпорядження від 11 січня 1852 р. були скасовані. 
Поруч з тим, кроком назад стало скасування гласності суду і свободи 
преси. 

Конституція 1849 р. передбачала утворення найвищого 
державного суду (§106), на який поширювалася компетенція розглядати 
справи у спірних питаннях між державою й окремими коронними 
краями. Крім цього, найвищий державний суд, як слідча і найвища 
судова інстанція, розглядав справи по звинуваченнях міністрів, 
політичні справи, пов’язані із замахами на монарха та державними 
зрадами. Однак порядок формування найвищого суду, процедура 
призначення суддів до нього, їх кількісний склад не були прописані 
конституційно і для цього мав бути виданий окремий закон. 

Організація судової влади після 1848–1849 рр. перебувала в 
компетенції адміністративних органів влади, зокрема Міністерства 
юстиції Австрії. Технічне та матеріальне забезпечення судів (від 
приміщень й утримання персоналу до канцелярських товарів) цілковито 
лягало на плечі місцевих адміністрацій. Імператорський патент 14 
червня 1849 р. закладав основи нового судоустрою, в якій мали 
перебувати повітові, крайові, вищі крайові суди і найвищий трибунал у 
Відні. Організація судівництва передбачала існування юридично 
закріплених судових інстанцій – нижчих і вищих судів, що давало право 
апелювати на рішення нижчого суду до вищої судової інстанції. У 
цивільних справах, як правило, існувало три, а в кримінальних – дві 
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інстанції. У найнижчих інстанціях рішення ухвалював один суддя, а у 
вищих – колегія суддів («сенат»).  

Перехід до модерного судоустрою в Австрії не мав характеру 
революційного зламу, а відбувався у вигляді суспільної реформи. 
Неоабсолютистське десятиліття (1849–1859) характеризувалося 
прагненням австрійського уряду зміцнити державу зсередини завдяки 
низці ініціатив, в т. ч. через реформування судочинства. Незважаючи на 
аристократичний ухил австрійської конституції та зловживання 
контрольованої поляками адміністрації Галичини, галицькі українці все 
ж отримали можливість користуватися усіма перевагами 
конституційної правової держави. Вони могли вільніше, ніж на 
Наддніпрянщині друкувати газети і книжки, створювати власні 
товариства, брати участь у виборах (хай не дуже демократичних), 
висловлювати скарги з парламентської трибуни. 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 1925 Р.  
В ПОЛЬЩІ 

Лесик Оксана (аспірантка)  

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

У сучасних умовах реформування державно-правової системи в 
Україні важливе значення має вивчення історико-правового досвіду 
становлення правового регулювання земельних відносин. Особливий 
інтерес викликає досвід і практика правового регулювання земельних 
відносин в Західній Україні у складі Польщі (1921–1939 рр.), що дасть 
можливість формувати оптимальну державну політику в сфері 
сільського господарства та ефективно регулювати земельні відносини у 
сучасній Україні 

Значне реформування земельного законодавства відбулося в 
Другій Речі Посполитій на початку ХХ ст. 20 липня 1925 р. земельна 
реформа була схвалена у третьому читанні більшістю у 200 голосів, тоді 
як проти проголосувало 90 депутатів. Після прийняття незначних 
поправок у сенаті, документ 28 грудня 1925 р. був схвалений в остаточній 
редакції. Порівняно з попередніми правовими актами, Закон 1925 р. про 
здійснення земельної реформи був більш виваженим. 

Текст Закону про виконання земельної реформи (Ustawa o 
wykonaniu reform rolnej) підписали Президент С. Войцеховський, Голова 
Ради Міністрів А. Скржинський, міністр земельних реформ В. Радван, 
міністр сільського господарства і державних маєтків В. Кєрнік, міністр 
фінансів Й. Здзєховський, міністр юстиції С. Пєхоцький. Цей документ 
базувався на таких головних принципах: 1) право приватної власності; 2) 
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творення нових самодостатніх сільських господарств; 3) укрупнення 
нежиттєздатних дрібних господарств; 4) створення на селі господарств 
для вирощування і реалізації рільничої продукції; 5) закладення 
сільськогосподарських колоній поблизу міст і промислових осередків; 6) 
виділення придатних земель для рільничих шкіл.  

Закон 1925 р. був обширнішим за Закон 1920 р. і складався з 
одинадцяти розділів: 1) Запас землі; 2) Парцеляційний контингент; 3) 
Примусовий викуп; 4) Кошторис примусово викуплених маєтків і оплата 
за них; 5) Ліквідація державних і службових стосунків; 6) Парцеляція; 7) 
Ціна продажу [землі] при парцеляції; 8) Фінансова допомога для 
отримувачів парцель; 9) Парцеляція земельних маєтків, обтяжених 
обмеженням власності або тих, що перебувають у розпорядженні осіб з 
обмеженою правоздатністю; 10) Перехідні положення; 11) Кінцеві 
приписи. Та попри все, суттю обох законів був намір проведення 
парцеляції і осадництва. 

З ухваленням Закону 1925 р. свою чинність втрачала низка 
перехідних або дотичних до регулювання аграрної сфери законодавчих 
актів, а саме про виконання аграрної реформи від 15 липня 1920 р., про 
тимчасові джерела для фінансування аграрної реформи від 16 липня 1920 
р., про примусовий викуп земельних маєтків у радіусі 15 км навколо 
Варшави від 21 червня 1921 р., ст. 2 Закону про прийняття у державну 
власність земель у деяких повітах Польщі. Також втрачали свою 
чинність і декрети Президента тимчасової радної комісії №39, 213, 214, 257, 
399, 461, 469 і 471, видані за період 1921–1922 рр. Водночас залишався 
чинним Закон про предмет збуту або заміни нерухомих маєтків, котрі 
перейшли у розпорядження держави від 28 липня 1922 р. Натомість, до 
актів, що регулювали управління землями сільськогосподарського 
призначення, належали Закон від 31 липня 1923 р. про укрупнення 
земель, Закон від 4 травня 1938 р. про організацію земельних громад, та 
низка нормативних актів, що регулювали питання вибору прав малих 
орендарів сільського господарства та подібних категорій. 

Подібно, як і в 1920 р., новий Закон 1925 р. передбачав вилучення 
понаднормових земель у їх власників і розширяв запаси землі під 
контролем держави. Землями державної власності визнавалися землі 
колись правлячих імператорських династій (Габсбургів, Гогенцоллернів 
і Романових), російського Селянського банку, прусської Колонізаційної 
комісії. До державної власності відносилися угіддя «мертвої руки» – 
єпископські, капітульні, кляшторські, плебанські землі. Цю норму 
додатково регулював спеціальний Закон від 23 квітня 1925 р., який 
визначав статус земель, належних церкві і Святому Престолу. 
Відзначимо, що формально під захистом законодавства перебували і 
землі інших релігійних громад, за умови, що вони визнані в державі. 
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Стаття 3 Закону 1925 р. регулювала розміри землеволодінь. Так, 
базовим вважався розмір у 35 га, але залежно від якості землі і місця її 
розташування він міг бути іншим. Максимум землі в одних руках 
становив 180 га, а в промислових і приміських округах – 60 га. Виняток 
становили новогродське, поліське, волинське воєводства, віленський 
адміністративний округ, а також волковиський, белзький, білостоцький 
і сокольський повіти білостоцького воєводства, де максимальний розмір 
землеволодіння міг складати до 300 га ріллі (Ст. 4). Однак польські 
законодавці передбачили винятки, які на їх переконання, мали сприяти 
розвиткові сільського господарства. Так, до 350 га могли сягати маєтки, 
закладені 1923–1924 рр., які обслуговували гуральні чи крохмальні; 700 га 
– ті, які займалися вирощуванням цукрових буряків.  

Щодо максимальних розмірів лісів і водних об’єктів (річок, озер) 
передбачалися такі розміри: для приватних лісів – 30 га, а на території 
волинського, поліського, новогродського воєводств, віленського 
адміністративного округу, а також волковиського, белзького, 
білостоцького і сокольського повітів білостоцького воєводства – 50 га. 
Стави для розведення риб обмежувалися 3 га, інші водні об’єкти – 20 га. 
У ситуації, коли розміри вище перелічених об’єктів були більшими, 
надлишки підлягали вилученню у власника. 

Землі на відстані 15 км від Варшави і 10 км навколо великих міст, 
таких, як Львів, Краків, Лодзь, Познань, Бидгощ, Люблін, Сосновець і 
Вільно підлягали викупові на міські потребі (Ст. 7). Таким чином 
польська влада намагалася сприяти розбудові міст і творенню 
підміських господарств робітників, урядовців і ремісників. Один гектар 
сільськогосподарської землі в промислових регіонах прирівнювався до 
3 га землі на інших територіях. Польська влада була зацікавлена у 
розвитку промисловості, трактуючи його як запобіжник до зростання 
малоземелля, щоправда західноукраїнські землі часто розглядала як 
типово аграрний регіон і позначався як Польща «Б» (на противагу 
розвинутішій в економічному плані Польщі «А»). 

Питання примусового викупу земельного надлишку регулював 
Розділ ІІІ Закону 1925 р., який передбачав можливість вибору господарем 
землі, яку він прагнув залишити у своїй власності, а решту погоджувався 
продати. Процедура викупу землі з метою реформування сільського 
господарства включала три етапи: 1) попередній етап – оголошення 
Радою міністрів плану викупу на наступний календарний рік (до 15 
лютого відповідного року); 2) підготовчий етап – на випадок добровільної 
парцеляції земельної ділянки, передбаченої планом, Рада Міністрів 
оголошувала перелік найменувань об’єктів, що підлягають 
обов’язковому викупу; 3) стадія реалізації – проведення самого викупу, 
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який, однак, не міг відбутися раніше, ніж через рік з дня публікації 
згаданого вище списку. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧОГО ПОРЯДКУ В ГРОМАДАХ 
ГАЛИЧИНИ ЗА ЗАКОНОМ АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ  

ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 1862 РОКУ 

Майстренко Лілія (аспірантка) 

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

В умовах сьогодення, коли активно розробляються проекти 
реформування адміністративного устрою України, особливий інтерес 
викликає процес становлення системи органів влади на місцях у 
Галичині. Історичні зміни організації громад та громадського 
самоврядування відбувалися з метою подолання міжнаціональних 
конфліктів у Австро-Угорській імперії. Галицький досвід децентралізації 
дає можливість для виникнення соціокультурних передумов, що в свою 
чергу сприяють поверненню втрачених управлінських традицій у 
сучасній Україні. 

Активне формування та розвиток політичних органів влади 
Галичини в складі Австро-Угорщини припадає на період з 1848 по 1914 рр. 
та може бути поділене на декілька етапів. Саме з революції 1848 р. беруть 
свій початок принципово нові засади організації громадського 
самоврядування. Згодом, як нам відомо, на основі ключових норм 
законів та Австрійських конституцій 1848 та 1849 рр., розпочалася так 
звана «конституційно-правова ера», яка припадає на період з 1861 по 1873 
рр. 

Імперський закон про основні засади устрою громад від 5 березня 
1862 року, власне, базувався на тих же принципах самоврядування 
громад, які були викладені у тимчасовому законі 1849 року. Закономірно, 
у Буковині в 1863 р. і Галичині в 1866 р. були прийняті закони, що 
включали в себе перелік ключових норм з основного документу.  

У Львові 2 лютого 1886 р. на загальних зборах Товариства 
«Просвіта» було прийнято ухвалу, яка передбачала видачу для своїх 
членів брошури «О правах і повинностях в громаді». В 1889 році відомий 
український юрист, депутат австрійського парламенту Кость Левицький, 
на виконання ухвали, видав невелику монографію під назвою «Наш 
закон громадський або які ми маємо права і повинності в громаді» для 
ознайомлення широких мас населення з Законом, акцентуючи на 
правах, обов’язках та можливостях громад.  

Громадським законом також регулювався виборчий порядок 
громади. Передбачалося, що функціонує два представницькі органи 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

15 

громади – Рада громадська і Старшина громадська (депутати від 
громади). Кількість членів громадської Ради залежала від кількості 
членів громади з правом голосу, до прикладу, в громаді, яка налічувала 
до 50 членів з правом голосу, обиралося 8 Радних, а в громаді, де було 
понад 1000 членів – обиралося 36 Радних.  

Право голосу в громаді і обирати Радних мали: 
- Члени громади, які не менше року оплачували податки від свого 

ґрунту, хати, доходу і «належать до нашої Держави»; 
- Приналежні до громади, навіть якщо вони не платили податків, 

але відповідали хоча б якомусь з таких критеріїв: 
o Міські жителі, тобто, ті, яким Рада міста надала право 

громадянства; 
o Священники і настоятелі монастирів; 
o Рабини і єврейські проповідники; 
o Упорядники церковного двору, державних, крайових установ та 

суспільних фондів; 
o Офіцери і загалом військові представники з офіцерськими 

титулами; 
o Адвокати, нотаріуси, лікарі; 
o Управителі (директори), професори і учителі громадських шкіл і 

інших громадських навчальних закладів; 
- Держава, край, товариства, спілки, заклади і фонди, якщо 

оплачують в громаду податки не менше року. 
Право бути обраними до числа Радних мав кожен член громади, 

який досягнув 24 роки, не був визнаний судом як божевільний чи 
марнотратний. Жінкам не надавалося право бути обраними до Ради 
громадської. 

Члени громади, які були наділені правом голосу мали голосувати 
особисто, але мали можливість усного або письмового голосування. 
Законом передбачалося, що виборці громади мають право голосувати 
вільно, без жодного тиску з якої б то не було сторони, навіть «найвищої 
влади». В іншому випадку – вибори мали вважатися не дійсними і 
перепризначитися. Регламентувався також вичерпний перелік 
випадків, при яких жителі громади мали змогу голосувати через 
представників. 

Після завершення виборів Ради громадської, остання мала 
приступити до організації виборів до Старшини громадської (депутатів 
від громади). Начальника громадського (війта) і присяжних які входили 
до громадської Старшини обирала Рада громадська з своїх членів. До 
Старшини громадської не могли бути обрані наступні члени Ради 
громадської: 

- Ті, що не проживали постійно в громаді; 
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- Ті, що перебували на чинній службі, як от упорядники або слуги 
цісарського двору, держави, краю, закладів і фондів суспільних; 

- Священники всіх чинів і вчителі місцевих шкіл; 
- Ті, що були родичами до другого коліна вже вибраних членів 

Старшини громадської (наприклад, батько і син, брати, зять і тесть тощо). 
Членів Ради громадської і Старшину громадську (депутатів від 

громади) обирали на шість років. Війт разом з присяжними у визначений 
день мали скласти присягу, текст якої також був визначений законом. 

Незважаючи на те, що австрійська влада динамічно вносила зміни 
до крайового виборчого порядку, комплекс норм, який було закладено 
Законом громадським в 1862 році, сприяв створенню передумов для 
розвитку громадського самоврядування. В Законі містилися положення, 
які чітко визначали права виборців та вимоги до претендентів на 
виборні посади, часові межі проведення виборів, формування списків та 
умови так званих «рекламацій», а також функції та обов’язки виборчої 
комісії тощо. Загалом, попри певні політично-правові обмеження, 
автономія органів місцевого самоврядування Галичини дала поштовх 
для розвитку базових елементів громадянського суспільства. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СПРАВ СУДДІВ 
ЛЬВІВСЬКИМ АПЕЛЯЦІЙНИМ СУДОМ (1919-1939 РР.) 

Олійник Юрій (аспірант) 

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

У сучасних умовах реформування судової системи в Україні 
важливе значення має вивчення історико-правового досвіду діяльності 
Львівського апеляційного суду, який поширював свою юрисдикцію на 
територію Західної Україні під владою Другої Речі Посполитої (1919-1939 
рр.). У межах власної територіальної юрисдикції він виступав 
апеляційною інстанцією у цивільних і кримінальних справах стосовно 
рішень загальних судів, що підлягали апеляційному оскарженню.  

До компетенції Апеляційного суду належало також розгляд і 
вирішення дисциплінарних справ суддів, судових службовців, адвокатів, 
нотаріусів, тюремних охоронців. При Апеляційному суді у Львові діяв 
колегіальний орган – загальні збори суддів, які розглядали 
дисциплінарні справи (інколи вживається назва Дисциплінарний сенат). 
Здійснюючи право нагляду, за апеляційними судами зберігалось право 
вимагати звітів по окремих справах. Предметом дисциплінарного 
розгляду виступали здійсненні порушення чи протизаконні дії цих осіб. 
Такі порушення могли бути виражені як в діях, так і в бездіяльності, 
вчинені умисно чи з необережності. Наприклад, Дисциплінарний сенат 
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Апеляційного суду у Львові розглядав справи, пов’язані з порушеннями 
авторитету адвокатури, зокрема порушення етичних норм адвокатської 
діяльності і неповагу до суду. Загальноприйнятими були стримана 
критика і повага до всіх учасників процесу, уникнення образливих 
висловлювань на адресу суддів, не допускати у своїх виступах слів, які б 
підривали авторитет суду, не вводити навмисне суд в оману. 

Дисциплінарні функції виконували також загальні збори 
об’єднаних управлінь судів, у яких брали участь усі судді округу. До 
компетенції цього органу належали, серед іншого, відбір кандидатів на 
вакантні судові посади, визначення часу вакацій, рішення про зміст 
судових доручень, розгляд звітів про перебіг справ у судах. До складу 
зборів входили всі судді конкретного суду на чолі з президентом суду і 
виконували функцію адміністративного самоврядування судів. Для 
ухвалення важливих рішень загальними зборами Апеляційного суду 
потрібна була присутність двох третин всіх суддів. Рішення ухвалювали 
більшістю голосів, а у випадку їхньої рівності вирішальним був голос 
головуючого на зібранні. Однак поступово компетенцію загальних зборів 
обмежили (у 1930-х роках цю систему зведено нанівець). На думку 
польського правознавця Ґжеґожа Лавніковича, ця Тимчасова інструкція 
базувалася на моделі функціонування суду, як органу місцевого 
самоврядування. 

Пізніша Тимчасова інструкція про судоустрій передбачала два 
види дисциплінарних судів: першим діяв в межах Найвищого суду, 
другий – в межах Апеляційного суду. Найвищий Суд ухвалював рішення 
у справах, що стосувалися неправомірного поводження його суддів, а 
також суддів апеляційних судів та президентів (віце-президентів) 
окружних судів. Справами всіх інших суддів займався Апеляційний суд, 
який виносив рішення у складі п’яти суддів. Описана вище модель була 
побудована на основі австрійської традиції. 

До компетенції Дисциплінарного сенату Апеляційного суду 
належало звільнення судді із займаної посади, вихід судді на пенсію, 
переведення в інший суд або на іншу роботу. Питання дисциплінарної 
відповідальності суддів регулював старий австрійський «Закон про 
дисциплінарне трактування дій судових службовців» від 21 травня 1868 
р., дещо видозмінений у Польській державі. Закон розрізняв два види 
порушень службових обов’язків: службові злочини і службові проступки. 
Для суддів, які порушили закон, законодавство передбачало такі 
дисциплінарні стягнення, як усні попередження, письмові догани 
(naganę), переведення на роботу в інше місце (наприклад, переведення з 
окружного в повітовий суд), скорочення розміру заробітної плати. Аналіз 
збережених дисциплінарних справ у львівському апеляційному окрузі 
засвідчує, що найчастіше траплялися випадки переведення на інше 
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місце роботи – менш оплачуване. Випадків притягнення суддів до 
кримінальної відповідальності за порушення не фіксуємо. 

Отримавши інформацію про вчинення суддею повітового чи 
окружного суду правопорушення, Апеляційний суд організовував 
перевірку чи справді мав місце такий факт; часто перевірці міг 
піддаватися цілий суд, де працював винуватець. Після збору необхідних 
матеріалів справу конкретного судді розглядав Дисциплінарний сенат, 
який і виносив рішення по справі. Розгляд дисциплінарних справ в 
Апеляційному суді нерідко затягувався, оскільки необхідно було 
опитати всіх свідків, вияснити усі обставини правопорушення. 
Покараний суддя мав право оскаржити лише догану, оскільки йому 
надавалася можливість «виправдати себе». 

Серед найчастіших зловживань суддів і судових службовців 
повітових та окружних судів львівського апеляційного округу у період 
1919–1939 років знаходимо зловживання суддями своїм службовим 
становищем. Це було, так би мовити «універсальне звинувачення», під 
яке можна було підлаштувати чимало суддівських зловживань. Поряд із 
цим звинуваченням в архівних документах можна натрапити на факти 
несумлінного виконання службових обов’язків, неналежне ставлення до 
своїх обов’язків та роботи, порушення правил, порядку і норм 
провадження судового діловодства, хабарництво, самовільне 
полишення робочого місця, порушення службової дисципліни, п’янство 
(очевидно, п’яний судовий службовець підважував повагу до суду, як 
гілки влади), нетактовна й аморальна поведінка (це звинувачення 
нерідко поєднувалося з іншими обтяжуючими обставинами, наприклад, 
хабарництвом), занедбання нагляду за в’язнями (справа наглядача 
львівського окружного суду Ізидора Задянина), невиході на роботі 
(справа судді львівського окружного суду Вальтера Зигмунда про 
невихід на роботу після закінчення служби в армії). 

Апеляційний суд у Львові розглядав і дисциплінарні справи з 
відверто політичними ознаками. Наприклад, суддя українського 
походження Олександр Волинець, котрий водночас був активним 
громадським діячом 21 січня 1930 р. разом з іншим українським суддею 
Гнатом Панасом брали участь у Бродах у засіданні місцевої інтелігенції, 
обговорюючи необхідність бойкоту проти місцевого греко-католицького 
священика, який запросив на Йорданське свято представників польської 
влади та армії. Засідання офіційно не було дозволене повітовою владою, 
що дало можливість місцевій поліції втрутитися та вимагати його 
розпуску. Інцидент закінчився гострою суперечкою, оскільки українці 
стверджували, що предметом зустрічі був звіт про недавню п’єсу та 
проблеми, які не потребували попереднього повідомлення. Поліція 
силою розігнала зібрання, яке для обох суддів закінчилася 
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кримінальною справою. Її розглянув окружний суд у Золочеві і 
виправдав суддів-українців. Натомість, рішення Дисциплінарного 
сенату Апеляційного суду у Львові було достатньо жорстким, оскільки 
дії О. Волинця і Г Панаса було потрактовано як такі, що суперечать 
суддівській гідності. У підсумку, суддів звільнили із займаних посад. 
Якщо Г. Панас мав право розраховувати на службову пенсію, то О. 
Волинцю (41 рік) довелося досить довго шукати роботу. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ АРМІЇ ТА ПОЛІЦІЇ В 
АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ЙОСИФА ІІ 

Пиртко Михайло (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Кольбенко А.В.) 

У сучасних умовах реформування державно-правової системи в 
Україні важливе значення має вивчення історико-правового досвіду 
здійснення державно-правових реформ в Австрійській імперії у 40-90- 
рр. ХУІІІ ст., які мали прогресивний характер. 

Значне реформування в Австрійській імперії відбулося за 
правління імператора Йосифа ІІ. Політико-правові погляди імператора 
Йосифа ІІ сформувалися під впливом 1) матері та імперських радників 
(наприклад, А. Кауніца); 2) практичних навичок, отриманих в результаті 
навчання авторитетними педагогами-вихователями (Х. Бек, Й. 
Бартенштейн, К. Баттяні, К. Мартіні); 3) ознайомчих подорожей імперією 
та європейськими країнами; 4) тогочасних суспільних реалій, 
особливістю яких було домінування просвітницьких ідей, освіченого 
абсолютизму та природного права. Зважаючи на це, ключовими 
концептами при реформуванні Австрійської держави стали: в економіці 
– камералізм і меркантилізм, в управлінні державою – освічений 
абсолютизм, в юриспруденції – прагнення до справедливості і природної 
рівності всіх громадян. 

Ще до того, як стати одноосібним правителем, Йосиф ІІ займався 
реорганізацією армії, а після смерті фельдмаршала Леопольда Йозефа 
Дауна став головнокомандувачем і воєнним міністром. Військо стало 
для нього своєрідною ареною нововведень, даючи можливість Йосифу ІІ 
зрозуміти як функціонує державний механізм. Армія, на думку 
імператора, слугувала практичним чинником єдності імперії. Передусім 
новий головнокомандувач очистив армійські ряди від багатих, але не 
професійних синів багатіїв, котрі розглядали армію лише як джерело 
своїх прибутків. Йосиф ІІ ліквідував практику продажу посад перед 
виходом офіцерів у відставку. При формуванні армії запанував принцип, 
згідно з яким офіцерські посади обіймали не за принципом походження, 
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а за професійними навичками. Також, за Йосифа ІІ була поширена 
конскрипція на Угорщину та Тіроль, скасована перед тим. 

У 1784 р. на утримання армії витрачали 54,2% державного бюджету, 
що цілком характерно для абсолютистських держав того часу. 
Наприклад, у меморандумі Марії Терезії від січня 1771 р. про підходи в 
реформуванні австрійського війська, читаємо: «Мій принцип, яким я 
зобов’язана князю Кауніцу, і який я завжди відчувала, це чесність і 
щирість, відсутність двозначності... Але головне – це гроші». Йосиф ІІ 
більше, ніж його мати, приділяв уваги матеріальному забезпеченню 
армії – від амуніції до харчування особового складу. В старій 
австрійській армії солдат був практично безправним й імператор 
скасував низку обмежень, зокрема, відмінив муштру і дозволив 
солдатам одружуватися. За Йосифа ІІ солдати, котрі відслужили 
встановлений термін у війську, почали отримувати пенсію й у них 
з’явилася можливість працевлаштування в адміністративних органах 
влади (наприклад, на митниці). Таким чином, бути солдатом означало 
отримати військову професію. Примусовий набір у солдати ще 
зберігався, однак здебільшого була припинена практика рекрутування 
(імператорський двір, зрештою, допускав рекрутування «лакеїв і 
перукарів, а не робітників-селян»). Загалом, військова реформа Йосифа ІІ 
призвела до якісної перебудови армії, яка чи не єдина у Європі могла 
конкурувати з французькою армією в період наполеонівських воєн. 

Крім розбудови армії Йосиф ІІ приділяв чималу увагу й створенню 
органів поліції. У 1782 р. президент правління Нижньої Австрії, колишній 
губернатор Королівства Галичини і Володимерії Йозеф Антон фон Перґен 
створив дирекції провінційної поліції, чим заклав підвалини майбутньої 
організації поліцейської системи в імперії Габсбурґів. Починаючи з 1784 
р. в столицях земель стали виникати окремі Дирекції поліції, локальний 
вплив яких за англійською аналогією був мінімізований. Зокрема, за 
віденським взірцем у 1785 р. дирекцію поліції, яка забезпечувала охорону 
існуючого ладу і встановлених порядків, створено у Львові. По циркулах 
організовано окремі комісаріати поліції. Комісари зобов’язувалися “не 
заважаючи обивателям, допомагати їм”, здійснювати нагляд, щоб не 
траплялися нещасні випадки, а піддані були законослухняними 
громадянами. Тобто, йшлося про забезпечування дисципліни і порядку 
[Zucht und Ordnung], як це у свій час обґрунтував Й. Ґ. Юсті. Австрійська 
поліція, яка стала частиною адміністрації, практично не поступалася 
прусській поліції, яку вважали взірцевою. Водночас відбулося створення 
мережі таємної поліції, що, на нашу думку, є цілком природним для 
абсолютистських держав.  
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РАБІВ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ  

Денчук Олександр (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Давньоримська держава з часів виникнення і до занепаду була 
рабовласницькою: рабовласницький лад, рабовласницький спосіб 
виробництва, в основі виробничих відносин — власність на засоби 
виробництва та раба.  

Рабство — насильницьке підпорядкування однієї людини іншою 
або однієї групи людей іншою групою людей. Воно являє собою 
економічну, соціальну та юридичну форму закріпачення людей, що 
граничить з повним безправ'ям і крайнім ступенем нерівності.  

Рабство виникло у Римі ще до утворення держави, а його поява 
призвела до першого глибокого соціального, класового поділу людей на 
вільних та рабів, його подальший розвиток — до розкладу 
первіснообщинного ладу. Важливо усвідомлювати, що правове 
становище рабів в період існування Римської держави значно 
змінювалося в ході історичних подій. 

Напередодні утворення і на початку існування Римської держави 
рабство мало патріархальний характер: раби були нечисленними, жили 
в сім'ях господарів, разом з ними працювали. Рабство в цей час ще не 
було прямою основою виробництва. Вбивство раба вважалося справою 
негідною. За заподіяння тілесних пошкоджень рабові, так само як і 
вільному, накладався штраф, різниця була лише в розмірі. Щоправда, 
власник міг віддати раба у найм, закласти, продати. Таким же правом 
домовладика володів стосовно інших членів родини – жінки, дітей. 
Особливістю раннього рабства було те, що влада господаря над рабом 
була пожиттєвою. 

Проте в III ст. до н.е. внаслідок постійних завойовницьких війн 
кількість рабів зростає, і їхня праця використовується у щораз ширших 
масштабах. Рабство набуває античних форм, воно стає основою всього 
виробництва, витісняючи дедалі більшою мірою працю вільних селян і 
ремісників. Згодом поглиблюється соціальна диференціація, 
максимального рівня досягає експлуатація рабів, які перетворилися в 
основних виробників матеріальних благ. Рабовласники вдаються до 
найжорстокіших методів експлуатації, примушуючи їх працювати до 
повного виснаження. Раба не вважають за людину, а його власник мав 
над ним право життя і смерті.  

Одне з основних правил римського права наголошувало: ‘‘servile 
caput nullum jus habet’’ (раби не мають жодних прав). Раби не вважалися 
людьми, згідно з римським правом вони були річчю, знаряддям праці, 
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що вміє говорити (instrumentum vocale). Визначний давньоримський 
юрист та державний діяч Ульпіан часто стверджував: «З точки зору 
цивільного права раби вважаються ніким» 

З юридичного погляду раб не був суб'єктом, а лише об'єктом права. 
До раба з боку господаря чи інших громадян було таке ж ставлення, як до 
речі, речі живої— і не більше. За ним не визнавалося жодної 
правоздатності. Зрозуміло, що як об'єкт права власності його можна 
купити, продати, подарувати, передати у спадок, віддати в заставу, і 
навіть вбити. Держава у відносини господарів з рабами не втручалась (за 
винятком окремих випадків), жодних гарантій захисту рабів не 
встановлювала, навпаки, підтримувала щодо них політику насильства. 

Жорстока експлуатація рабів призводила до повстань, які 
розхитували економічні устої римського рабовласницького суспільства. 
Це змусило державу вживати заходів щодо визнання за рабами хоч 
якоїсь подоби на правосуб’єктність. Державою встановлюються певні 
рамки відносин між рабовласниками і рабами, зокрема: 1) за 
безпідставне вбиство власного раба рабовласник ніс таке ж покарання, 
як за вбиство чужого раба; 2) віддати раба в гладіатори рабовласник міг 
лише з дозволу магістрату; 3) раб, якого покинув власник через старість 
або хворобу, набував свободу; 4) від нестерпної жорстокості рабовласника 
раб міг знайти притулок у храмі, і якщо така жорстокість 
підтверджувалась, то власника змушували продати раба іншому 
господарю.  

Якщо згадувати про поширення правоздатності рабів, важливо 
брати до уваги й те, що ставлення деяких рабів до засобів виробництва 
поступово змінюється. Уже в ІІ – І ст. до н.е. в середовищі міських рабів 
відбувається диференціація. У привілейованому становищі перебувають 
раби цінних професій, наприклад, висококваліфіковані кухарі, педагоги, 
ювеліри, поети, художники, юристи і ін. Володарі цих рабів їх оберігали, 
оскільки їхня вартість була дуже високою. 

Прагнення рабовласників збільшити зацікавленість рабів у 
результатах праці привело до виділення пекулія (власність, майно). У ІІІ 
ст. н.е. було встановлено, що раб своїм пекулієм за борги господаря не 
відповідає. Крім того, раб наділявся правом відчуження пекулія, 
передачі у спадщину, повністю сам відповідав за свої зобов’язання, у 
тому числі і подавати позов до свого господаря. 

У наступні століття, коли жителі підкорених територій дедалі за 
своїм статусом наближались до громадян Риму, число рабів почало 
швидко скорочуватися. У II—III ст. н. е. раби становили незначний 
відсоток населення. Як відзначав відомий англійський історик А. Х. М. 
середня ціна раба до цієї пори в порівнянні з IV ст. до н. е. збільшилася у 
8 разів. Тому купити і утримувати рабів могли собі дозволити лише багаті 
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римляни, а застосування рабської праці в ремеслах і сільському 
господарстві у II—III ст. н. е. втратило будь який сенс і практично зникло. 

Отже, правове становище рабів зазнавало істотних змін протягом 
періоду існування Римської держави. Витіснення вільної праці рабською 
призвело до значного розшарування між категоріями населення Риму, 
що ще протягом багатьох років впливало на формування нової моделі 
суспільства. 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

Заверуха Вікторія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Низка правових та економічних аспектів нашого щоденного життя 
розвивалися та вдосконалювалися у Стародавньому Римі, і податкова 
система не є винятком. Саме у ті часи утворилися та закріпилися такі 
важливі поняття, як «фіскал», «ценз» або «акциз», а система Римської 
імперії була прикладом організованого, складного та розгалуженого 
оподаткування із надзвичайно високим числом збирачів, відповідних 
контролерів, сортуванням, збереженням натуральних податків тощо. 
Ознайомлення із податковою системою Риму дає можливість 
проаналізувати, як відбулася криза такої міцної, на перший погляд, 
фінансової системи та руйнація грандіозної імперії, а висвітлення 
законодавчих питань дозволить здійснити аналіз аспекту правового 
регулювання податків. 

У додержавну епоху життя римлян, коли панував родовий лад зі 
суспільною власністю на землю, регулювання відбувалося нормами 
звичаєвого права, податки були здебільшого тимчасовими, а система – 
не дуже складною: у мирний час державний апарат утримував себе сам 
(витрати покривалися надаванням в оренду громадських земель, 
магістрати виконували свої обов’язки безкоштовно та іноді навіть 
вносили свої кошти), а у воєнний (значно триваліший) період податки 
стягувалися відповідно до статку громадян. Що цікаво, вважається, що 
звідси беруть початок перші (вельми базові) зразки сучасних податкових 
декларацій, адже римські громадяни щоп’ять років подавали обраним 
чиновникам-цензорам звіти про свій майновий і родинний стан. 

Щодо законодавчого регулювання давньоримської податкової 
системи, то варто згадати реформу, завдяки якій плебеї почали 
сплачувати податки, адже за ними тепер визнавали майже повні 
політичні права: право брати участь у Народних зборах, голосувати, 
займати виборні посади (щоправда, не всі), брати участь у розподілі 
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державних і захоплених земель, рабів – реформу Сервія Тулія, яку 
називають «політичною революцією». Відомо, що у період республіки 
доходи держави надходили до aеrariun populi romani – державної 
скарбниці, що зберігалася у храмі Сатурна, та поділялися на податки з 
громадян Риму (tributum ex censu) (до них належали податки з бездітних 
подружніх пар (orbi) чи податки з aerarii (безправного найнижчого стану) 
тощо), податки з населення провінцій, vectigal – дорожнє мито, 
rerumvenalium – податок з продажу товару, ager publicus – доходи з 
державної землі та ряд інших. Скарбницею керували магістрати під 
контролем сенату (до чиєї компетенції й належало стягування податків 
і зборів) або консула. І за часів правління шостого царя податок збирався 
до скарбниці певного храму як жертвоприношення, а розмір визначався 
залежно від приплоду та врожаю. Прикладом може слугувати annona – 
хлібний податок – він збирався з метою утримання римського війська 
напередодні військового сезону. 

Варто згадати й про закони Гая Гракха, адже окрім судового закону, 
який передбачав створення комісій для розгляду справ про 
зловживання владою та корупції римських намісників у провінціях, було 
оновлено й тамтешню систему збору податків – громадяни обкладалися 
прямим податком у розмірі десятої частини врожаю та непрямими 
податками (митні, портові, пасовищні та ряд інших зборів). Гай Юлій 
Цезар теж приділяв немало часу контролю за діяльністю намісників з 
метою попередити корупційні схеми та зловживання влади: 
полководець скеровував особливо довірених осіб до деяких провінцій 
для нагляду за фінансовими справами. Урешті-решт, з часом відкупники 
залишили за собою право збору включно непрямих податків.  

Загалом, після перетворення держави на Римську імперію 
видозмінилася й система податків: наприклад, за часів принципату 
з’явилося таке поняття, як indictio, себто обкладання провінцій 
натуральним податком, який з плином часу став регулярним щорічним 
податком. Окреме місце посідає ситуація на завойованих землях, де 
запроваджувалися місцеві податки: що більший опір громадяни чинили 
загарбникам, то більший податок згодом сплачували. І хоч після 
завоювання Македонії у 168 р. до н. е. громадяни були звільнені від вище 
згаданого tributum, ті, що жили поза Римом, сплачували державні та 
місцеві, а населення провінцій – страшенно тяжкі tributum capitis i 
tributum soli – подушне та поземельне відповідно; це були чи не 
найважливіші джерела доходів держави. Варто згадати й про те, що 
впродовж безвоєнного часу громадяни, що жили за Римом, звільнялися 
від державного податку, однак така можливість не поширювалася на 
корінне населення провінцій, що символізувало їхню підлеглість.  
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Щодо Октавіана Авґуста, то з його ім’ям пов’язують першу реформу 
саме податкової системи: він увів так податки: contesima rerum venalium 
(податок з торгівлі), податок на безшлюбність (шлюбним вважався вік 25-
60 років для чоловіків та 20-50 років для жінок), vicesima hereditatium (5 %-
ий податок зі спадщини) та vicesima manumissionum (5 %-ий податок з 
вартості викупу раба), також він переоцінив податковий потенціал 
провінцій та започаткував там установи, які мали на меті контроль за 
оподаткуванням, адже постійне зловживання владою та складнощі в 
контролі й призвели до майбутньої економічної кризи імперії. Однак 
вибудувана ним система таки зазнала краху через інфляцію наприкінці 
ІІІ ст. Згодом, аби покращити фінансове становище імперії Діоклетіан 
зробить сміливий крок назад: замінить грошові податки на натуральні, 
але й це не врятувало сумну ситуацію. 

Отже, хоч ще багато про які податки не було згадано (collatio 
lustralis, iugattio тощо), багато імен ще не було названо: Гай Калігула чи 
Веспасіан, автор знаменитої фрази «гроші не пахнуть»; але й наведеної 
інформації достатньо, аби зрозуміти, наскільки актуальним для нас досі 
є досвід Стародавнього Риму. Можемо підмітити, що в різні періоди 
Римської держави податкова система докорінно змінювалася, 
запроваджувалися найрізноманітніші податки: промислові з мистецтв і 
ремесел, з державної риболовлі, пасовищний, податок на “чорний день”, 
орендний податок з державних земель і ряд інших; були періоди 
надмірно високого оподатковування, що призводили до спаду 
економіки, і періоди полегшення податкового тягаря, які 
супроводжувалися відновленням і підйомом господарства. 
Становлення та зміцнення податкової системи – це складний, 
заплутаний, але чи не найважливіший процес для створення 
сприятливого клімату в державі, і останні роки існування Римської 
імперії слугують чудовим прикладом цього, адже серед ряду інших 
причин падіння Риму окреме місце посідає плачевний стан економіки, 
викликаний високим оподаткуванням – держава повністю втратила 
контроль та спроможність регулювати економічну ситуацію в країні. 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СУРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

Корольчук Тарас (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Вперше поняття «сурогатна матір» було використано у доповіді 
Ради Європи 1989 р., де сурогатна матір визначалась як жінка, яка 
виношує і народжує дитину для іншої особи. При цьому зазначалося, що 
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вона погодилась перед заплідненням після її народження передати 
дитину цій особі.  

Процедура сурогатного материнства належить до репродуктивних 
прав людини, які створюють велику кількість дискусій у наукових 

колах. Це можна пояснити тим, що розвиток сучасної науки і 
можливості, які вона дає, далеко випереджають законодавче 
регулювання досліджуваної проблеми. Але явище сурогатного 
материнства має давнє коріння. 

Перша згадка про традиційне сурогатне материнство описана ще у 
Старому Заповіті (Буття, 16). Там сказано, що «...Сара, Аврамова жінка, не 
родила йому. І в неї була єгиптянка невільниця, а ймення їй Агар. І 
сказала Сара Аврамові: Ось Господь затримав мене від породу. Прийди ж 
до моєї невільниці, може від неї одержу я сина. І послухався Аврам 
голосу Сари. І він увійшов до Агари, і вона зачала..». І справді, цей приклад 
наводить одну із ознак сурогатного материнства, зокрема взаємну згоду 
чоловіка і дружини мати дітей із залученням іншої жінки для цього. 
Однак з процитованого зрозуміло, що сама сурогатна матір була 
невільницею, а тому нехтувалась свобода вибору жінки і її згода на 
зазначену процедуру, що суперечить сучасним нормам права.  

Друга письмова згадка про існування традиційного сурогатного 
материнства описує випадок в шумерській Месопотамії в середині XVIII 
століття до н. е. Зокрема, у параграфі 145 законів вавилонського царя 
Хаммурапі йдеться про те, що «...якщо чоловік візьме божу жону, вона не 
дасть йому дітей, і він захоче взяти собі наложницю, цей чоловік може 
взяти собі наложницю і ввести її в свій дім; цю наложницю не слід 
прирівнювати до дружини». Законодавець чітко наголошує, що лише у 
випадку коли жінка не може мати дітей, чоловік має право взяти 
наложницю. Таким чином, підкреслюється не тільки важливий статус 
чоловіка в сім’ї і його право на законних спадкоємців, а й гарантується 
право дружини на моногамний сімейний союз у випадку її фертильності. 
Цей приклад відрізняється від біблійного тому, що це перше закріплення 
права сурогатного материнства у діючому, на той момент, законі 
стародавньої держави. 

Відомі випадки «віддачі в найми лона» у Стародавньому Римі, коли 
чоловіки віддавали своїх дружин «у наймання» (ventrem locare) 
подружнім парам, де дружина була безплідна. Ця процедура до певної 
міри є схожою до сучасного комерційного сурогатного материнства в 
тому, що за це передбачалась платня. Однак, враховуючи правовий 
статус жінки у класичній Римській сім’ї, прирівняний до статусу доньки, 
і пам’ятаючи, що голова римської сім’ї мав право не тільки продати у 
рабство підпорядкованих йому домочадців, а й вбити їх, питання чи у 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

27 

такому випадку цікавились думкою майбутньої сурогатної матері є 
відкритим. 

В Стародавні часи в Єгипті фараони часто вдавалися до послуг 
сурогатної матері – наложниці. Діти, народжені від наложниць, хоч і 
вважалися дітьми фараона, проте не могли претендувати на престол, 
якщо були інші, більш законні спадкоємці.  

У Середньовіччі люди офіційно не вдавались до такої практики, 
оскільки на той момент великий вплив на суспільство мала Церква, яка 
традиційно засуджувала сурогатне материнство.  

Починаючи з 20 століття розвиток сурогатного материнства почав 
набирати більшої активності. Це було викликано різними дослідами в 
галузі репродуктивних технологій.  

В тому, що стосується, власне, законодавчої процедури щодо 
сурогатного материнства, то перша успішна скоординована програма в 
США і в світі – пройшла в 1980 році за сприяння заснованої доктором 
Річардом М. Левіним компанії Surrogate Parenting Associates, Inc в 
Луiсвілі. Вагітність, що наступила з першої спроби, завершилась 
народженням здорового хлопчика. Через 5 днів сурогатна мати в 
місцевому суді відмовилась від прав на народжену нею дитину на 
користь біологічного батька. Тобто це була перша у світі компанія, яку 
створювали, щоб розвивати насамперед комерційне сурогатне 
материнство. 

В Радянському Союзі визначалось право на репродукцію при 
безплідді з 1987 р., відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
СРСР “Про розширення досвіду із застосування методу штучної 
інсемінації спермою донора за медичними показаннями” № 669.  

Сурогатне материнство в Україні має понад 25-річну історію. 
Перша програма сурогатного материнства в Україні (і одночасно на 
території СНД) була реалізована у 1995 році в Харкові, де сурогатною 
матір’ю стала жінка, що виносила дитину своєї дочки, страждаючої 
природною відсутністю матки. 

На даний момент сурогатне материнство в Україні регулюється 
лише однією статтею Сімейного кодексу України, в ч. 2 ст. 123 вказано, що 
«У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування 
допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя».  

Також відображення закріплення даного права можна знайти і у 
інших нормативно-правових актах, а саме: Основ законодавства України 
про охорону здоров’я. Наказу Міністерства охорони здоров’я “Про 
затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних 
репродуктивних технологій” від 23.12.2008 р.  
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Отож, попри давню історію, сьогодні правовий режим відносин 
пов’язаних з сурогатним материнством не є повністю врегульований, а 
тому виникає багато різних спорів і проблем щодо укладення договору 
між сурогатною матір’ю і подружжям. 

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ 

Лесів Соломія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Федущак-Паславська Г. М.) 

Власність займає важливе місце в суспільному та приватному 
житті людей. Практично кожен із нас протягом свого життя стикається 
з проблемами, пов’язаними з її власністю. Крім того, власність – це той 
фундамент, який гарантує життєздатність економіки держави, 
забезпечує існування і розвиток суспільства загалом. «Право власності є 
одним із найважливіших факторів у визначенні свободи й економічного 
процвітання для країни, – зазначає Ернандо Де Сото, президент 
Інституту свободи і демократії (Ліма, Перу). Саме тому дослідження 
права власності світових держав є доволі актуальним, адже так можна 
почерпнути для себе нові знання та побачити прогалини в українському 
законодавстві щодо цієї теми.  

Метою цієї дослідницької роботи є виявлення особливостей права 
приватної власності у окремих країнах західної правової традиції. Для її 
досягнення сформульовано такі завдання: 

• визначити особливості поняття права приватної власності в 
окремих країнах західної правової традиції 

• розкрити зміст права приватної власності  
• виявити особливості норм ЦКУ, які стосуються права приватної 

власності 
• дослідити місце права приватної власності у правових системах 

західної правової традиції 
У тлумаченні права власності за Французьким кодексом 1804р. 

видно повернення від феодальних уявлень про умовність і родовий 
характер речових прав до римського поняття власності як абсолютного 
права. Ст. 554 свідчила: "Власність є правом користуватися і 
розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, з тим, щоб 
користування не було таким, яке заборонене законами або 
регламентами". 

Зазначаючи "священність" і "недоторканність" права приватної 
власності, кодекс передбачав, що власник "не може бути змушений 
відмовитися від своєї власності, якщо це не робиться для громадської 
користі і за справедливе та попереднє відшкодування". Ст. 522 
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передбачала: "Власність на землю включає в себе власність на те, що є на 
поверхні і під нею". Практично це означало, що власник землі стає 
повним і абсолютним господарем усіх природних багатств, виявлених 
на його ділянці. 

Кодекс виокремлював три види власності в залежності від 
суб'єкта права: 1) індивідуальна, 2) державна, або громадська, 3) общинно-
комунальна. Більшість положень приділялося приватній власності. 
Проте пояснювалося, що деякі об'єкти можуть бути тільки в державній 
(порти, фортеці і т. п.), або лише комунальній власності. 

Німецький цивільний кодекс, як і ФЦК, не дає визначення 
приватної власності й розкриває його зміст у такий спосіб: «Власник речі 
може поводитися з річчю на свій розсуд і виключати інших від будь-
якого впливу на неї. Саме тому НЦК, як і інші тогочасні кодифікації, 
підкреслює важливість свободи приватної власності. Однак слід 
зазначити, що НЦК містить більшу кількість обмежень прав власника, 
порівняно з ФЦК: основна увага приділяється формулюванню обмежень 
на нерухомість. 

НЦК, як і ФЦК, вважає власника земельної ділянки також 
власником надр землі й повітряного простору над ділянкою. Однак при 
цьому є деякі незначні обмеження. 

 У ХХ ст. у сфері речового права відбулися деякі зміни: вони 
охопили саме визначення права власності. «Власність зобов’язує. 
Здійснення права власності повинно служити водночас загальному 
благу», — говориться у Веймарській конституції 1919 року. Основний 
закон ФРН 1949 р., затверджуючи у ст. 14 традиційний принцип свободи 
власності, у другому абзаці відтворив це положення, що вказує на 
виявлення основного напрямку розвитку права власності в Німеччині у 
XX ст., як і в інших розвинутих країнах світу, а саме його соціалізацію. 

Англійське право суттєво відрізняється від французького, 
німецького та інших систем, що входять до романо-германської правової 
сім’ї. У ньому важко простежити ознаки чіткого розмежування на право 
публічне та приватне, право цивільне, торгове, адміністративне тощо. 
Поняття права власності англійське право не дає, його зміст 
розкривається в Законі про власність 1925 р., судовій практиці й доктрині 
через опис характерних ознак щодо прав власника. Ці правочини 
визначаються залежно від виду майна, тому право власності на те або 
інше майно розрізняється за своїм змістом.  

Оригінальний інститут англійського права – довірча власність 
(траст), тобто форма власності, за якої одна особа (довірчий власник) 
управляє, розпоряджається майном, переданим йому іншою особою 
(засновником) на користь третіх осіб (бенефіціантів). Довірчий власник 
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користується названим майном не зовсім вільно, а лише у відповідності 
з цілями, які визначив засновник. 

Захист права власності здійснюється в цивільному праві Англії 
позовами із заподіяння шкоди ( з деліктів), а також судовими наказами, 
які видають відповідно до права справедливості. При задоволенні 
позовів з деліктів (правопорушень), названих позовами із гріха, 
власникові, як правило, присуджується тільки грошова компенсація 
заподіяних збитків. Вилучення речі можливе виключно на підставі 
судового наказу. За допомогою судового наказу порушник також може 
бути вигнаний власником шляхом застосування останнім сили в 
розумних межах. 

Що стосується України, то правом власності є право особи на річ 
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб (ч. 1 ст. 316 ЦКУ). Кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41 Конституції України). Власник 
не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам, 
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію та природні якості землі. Відносини власності закріплюються в 
нормах права, сукупність яких є правом власності в об’єктивному 
розумінні. Цими нормами регулюється порядок набуття права власності, 
його здійснення через повноваження по володінню, користуванню та 
розпорядженню, припиненню та захисту. Зазначені норми складають 
правовий інститут права приватної власності. 

Отже, здійснене дослідження права власності у країнах західної 
правової традиції дало можливість зрозуміти, що не залежно від того, до 
якої правової сім'ї належить правова система держави, кожна із них 
встановлює право власності «священним і недоторканим». Звісно, кожна 
із них має свої особливості у регулюванні цього інституту, проте всюди 
він залишається на першому місці. Проте слід пам’ятати і про обмеження 
права власності, які також містяться в кожній правовій системі. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВИХ І ОСOБИСТИХ ПРАВОВІДНОСИН У 
КОНКУБІНАТІ 

Михалків Ірина (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Федущак-Паславська Г. М.) 

Конкубінат – це особлива форма співжиття чоловіка та жінки у 
Римі, яка була дозволена законом та існувала поряд із законним 
римським шлюбом, але мала від нього певні відмінності. Конкубінат 
порушував необхідні та важливі вимоги до законного римського шлюбу, 
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а саме: міг бути укладений між римським громадянином та жінкою 
будь-якого положення у суспільстві, не скріплювався важливими та 
необхідними формальностями. Конкубінат міг існувати одночасно та 
паралельно із законним шлюбом. Адже відомо, що у республіканську 
епоху, хоча й існує моногамний характер сім’ї, чоловікові дозволяється 
поряд із matrimonium з однією жінкою бути у конкубінативних стосунках 
з іншою. Проте таке дозволялося тільки чоловікам, жінкам було 
заборонено мати подвійне співжиття. 

Конкубінат можна вважати своєрідною формою цивільного шлюбу 
і часто його укладали у ситуаціях, коли узаконити шлюб було 
неможливо. Наприклад, у разі нерівності станів, у разі заборони 
законного шлюбу батьком, у разі кровної спорідненості, недосягання 
шлюбного віку. Конкубінат часто зустрічався у заможних сім’ях, які 
відносилися до вищого стану населення. Наприклад, жінки із 
сенаторського стану часто проживали у конкубінаті із 
вільновідпущениками, адже у випадку укладання законного шлюбу вона 
втрачала свій статус. 

Найважливішою вимогою до осіб, які вступали у конкубінативні 
відносини, було зобов’язання виконувати домовленості укладені між 
ними. Часто це була угода про народження дитини. І ще одна вимога, яка 
стосувалася жінок, конкубіна повинна була проживати тільки з одним 
партнером. 

Варто також відзначити, що конкубінат був частково подібним з 
таким інститутом як amica – дозволене законом постійне співжиття 
неодруженого чоловіка з незаміжньою жінкою. Але відмінністю між 
ними було те, що під час amica чоловік, який мав законну дружину не мав 
права мати «подруг», також не можна було мати одночасно більше двох 
«подруг» та мати у ролі «подруги» чужу дружину. Отже, конкубінат від 
законного римського шлюбу та від amica відрізняло те, що це було 
максимально наближено до законного шлюбу, але через відсутність 
формальностей пов’язаних з укладанням, ним не вважався. Та ці 
формальності були не дотримані через перепони юридичного характеру, 
а не через відсутність бажання встановити сімейні стосунки, як у 
випадку amica. 

Щодо особистих правовідносин між особами у відносинах 
конкубінату, то римські юристи встановили стосунки конкубінату як 
щось середнє між законним шлюбом та amica і не вводячи його у коло 
точно врегульованих законом правовідносин встановили за ним певні 
юридичні наслідки. По- перше, римські юристи зазначили, що 
конкубінат може бути порушений, але у випадку його недотримання він 
закінчується у той же час. По-друге, жінка не могла набути статусу свого 
конкубіна і залишався її статус у правовому становищі. По-третє, 
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подарунки, які були заборонені між подружньою парою, були дозволені 
між особами, що проживають у конкубінаті, це відбувалося за рахунок 
того, що конкубінат не мав юридичної сили. По-четверте, партнери 
конкубінату не були обтяжені подружніми правами, окрім тих про 
дотримання, яких домовилися самі. По-п’яте, діти, які народилися від 
такого союзу не входили у родину чоловіка, вони перебували під опікою 
матері та баби. 

Майнові правовідносини у конкубінаті мали відповідне 
регулювання, адже конкубіни не користувалися подружніми правами на 
майно. Під час конкубінату жінка не потрапляла під владу чоловіка та 
залишалася зі своїм соціальним статусом. Варто відзначити, що 
конкубінат породжував правові наслідки до дітей, що народилися у 
конкубінаті. Діти, які народилися у конкубінаті, не стояли поряд із 
законними дітьми та не могли повністю успадкувати майно батька. 
Таких дітей називали «природніми» – вони посідали місце між 
закононародженими дітьми та між народженими від випадкового 
зв’язку. Діти отримували соціальний статус матері. Також вони мали 
обмежене право спадкування батьківського майна, а саме 1/6 частину, 
але при цьому батько не мав над ними батьківської влади. Також у 
деяких ситуаціях діти володіли правом отримувати аліменти від батька. 

Процедура узаконення була важкою, але могла відбуватися 
декількома способами. Найпростішим було oblatio curiae, це було 
призначенням сина від конкубіни декуріоном або видачею дочки від 
конкубіни заміж за декуріона. І ще одним способом до якого часто 
вдавалися – це записати дитину у своєму заповіті своїм спадкоємцем. 
Після цього дитина народжена у конкубінаті отримувала усі права та 
положення закононародженої. 

Реформами Октавіана Августа, здійсненими у 24 р. до н.е., 
конкубінат отримав чіткішу регламентацію, зокрема такий інститут як 
батьківська влада (рatria potestas) частково встановлювалася над дітьми 
від конкубіни. 

Таким чином, ми можемо підсумувати, що конкубінат був 
специфічною формою співжиття чоловіка та жінки в історії суспільства. 
Римські юристи усвідомлювали, що ігнорування конкубінату внаслідок 
його значного поширення у суспільстві, було неможливим, тому вони 
врегулювали умови вступу у конкубінат та його правові наслідки. Також 
закріплювався і правовий статус дітей, народжених у конкубінаті, та 
надання їм окремих спадкових прав. Щодо особистих правовідносин, то 
вони не були в достатній мірі регламентовані у римському праві, на 
відміну від майнових правовідносини, які були чітко врегульованими та 
містили чітке правове регулювання. Варто зазначити, що деякі засоби, 
які використовувалися для правового регулювання конкубінату у Римі, 
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можуть бути актуальними і на сучасному етапі розвитку сімейного 
законодавства. 

 

РОЛЬ ЮРИСТІВ У ФОРМУВАННІ РИМСЬКОГО ПРАВА 

Павкович Наталя (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Федущак-Паславська Г. М.) 

Римське право посідає важливе місце в історії людства і не 
втратило своєї актуальності дотепер. Варто згадати вислів: «Тричі Рим 
підкоряв собі світ: перший раз – своєю зброєю, другий раз – своєю 
релігією, третій раз – правом…». На нашу думку, актуальність даної теми 
зумовлена впливом римського права, яке стало основою для 
становлення європейського права. Метою роботи є з’ясувати роль 
юристів у формуванні римського права. Для досягнення поставленої 
мети дослідження основна увага приділялася вирішенню таких завдань: 
виділити основні форми діяльності римських юристів; виявити роль 
юристів у формуванні системи римського права; дослідити в яких 
моментах відбувалося запозичення римського права в українське 
законодавство. 

Науково-теоретичною базою дослідження є роботи таких вчених, 
як: Діденко О.М., Орач Є. М, Тищик Б.Й., Харитонов Є.О. та інші. 

Римські юристи відіграли важливу роль у розвитку римської 
юриспруденції та тлумаченні правових принципів. Спочатку вони 
просто надавали поради. Римляни дотримувалися порад юриста, перш 
ніж вирішувати важливі справи. Згодом, для професійних захисників у 
судах інтересів своїх клієнтів, вживався термін «патрон». Пізніше, 
особливе місце у Римі зайняли юристи-адвокати. 

Сам юридичний процес, формалізм здійснення угод вимагали 
неухильного знання її словесної формули і виконання певних жестів і 
символів. Оскільки помилки у справі могли мати фатальні наслідки для 
сторін угоди, складання таких документів вимагало спеціальних знань. 
За будь-які неточності, недотримання форми документ втрачав 
юридичну силу, особа програвала процес. Римські юристи чудово 
поєднували теорію і практику у своїй діяльності, добре знали потреби 
життя, правові ситуації і конфлікти. Вони тлумачили закон не на основі 
слів, а на основі практичної потреби, на основі рівності прав римських 
громадян, а також на нормах закону та справедливості. У сфері 
майнового та процесуального права юристи вносили свої доповнення, 
зміни, а іноді навіть сприяли скасуванню застарілих норм та розробляли 
нові. З часів Тіберія найвизначніші юристи були наділені правом 
відповіді (jus respondendi), їх висновки щодо конкретних справ мали 
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офіційну силу, обов'язковий характер для тих суддів, де розглядались 
справи, з яких проводились консультації. Імператор Адріан також 
дотримувався тієї ж точки зору щодо ролі юристів. Відповідь юриста 
могла складатися з одного слова: так чи ні. 

Отже, поява у римському суспільстві юристів засвідчує природну 
потребу різних верств суспільства у кваліфікованій правовій допомозі 
при вирішенні найрізноманітніших проблем. Роль юристів, їх авторитет, 
їхні погляди та висновки з правових питань оцінювалися надзвичайно 
високо.  

Як стверджує Цицерон, діяльність юристів виражалася в трьох 
формах:  

a) respondere — давали відповіді на юридичні запитання 
окремих приватних осіб; 

б) cavere — складали формули приватних угод (заповітів, актів 
продажу, тощо);  

в) agere — давали поради щодо провадження справ у суді. 
Формули та визначення, сформульовані юристами, досягли рівня 

мистецтва. Чіткість, лаконізм, афористичність правових понять вражали 
сучасників та наступні покоління. Юристи надавали безкоштовні 
консультаційні послуги, так як їх задовольняли слава, популярність, 
вплив. 

Римська юриспруденція включала в себе також і тлумачення 
законів, яке полягало у роз'ясненні окремих норм, систематичному 
зіставленні і навіть порівнянні з правом інших народів. Особливо така 
потреба відчувалася після того, як претори для перегринів змушені були 
все частіше звертатися до норм права народів. Найбільшого розквіту 
діяльність юристів досягла в I-III ст. Найвідомішими юристами були 
Ульпіан, Папініан, Гай, Павло, Модестин, які увійшли в історію як «золота 
п’ятірка юристів Стародавнього Риму». У 426 р. було прийнято закон про 
цитування юристів, згідно з яким у судових рішеннях можна було 
посилатися лише на праці цих юристів, а також на праці юристів, на яких 
посилалися ці юристи. 

Отже, під юридичною діяльністю слід розуміти один з різновидів 
соціальної допомоги, який здійснювався юристами з метою отримання 
правового результату, задоволення законних потреб та інтересів 
громадян. Також варто зауважити, що практична діяльність римських 
юристів може бути віднесена до найдавніших часів Римської держави, 
оскільки вже в середині республіканського періоду юриспруденція 
виходить за рамки чисто практичної діяльності. 

Новий етап рецепції римського права в українському 
законодавстві розпочався в останні десятиліття. У праві власності 
визначено первинні і похідні способи отримання прав власності, перелік 
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прав на чужі речі, сприйнята римська класифікація речей. Зміст норм 
спадкового права, а саме спадкова субституція, трансмісія і спадкове 
представництво, виморочена спадщина засвідчує те, що норми 
римського права були одним з джерел створення Цивільного кодексу 
України.  

Таким чином, поява римських юристів засвідчує природну 
потребу різних верств суспільства у кваліфікованій правовій допомозі 
при вирішенні найрізноманітніших проблем. Правові позиції римських 
юристів, їх роль та авторитет були надзвичайно високими у всі періоди 
розвитку людства. Діяльність та творчість римських юристів зробила 
значний вплив на подальший розвиток політичної та правової думки. Це 
було зумовлено високою культурою римської юриспруденції, яка 
характеризується чіткістю, аргументованістю, точністю формулювань. 
Отже, на ґрунті римського права сформувалася правова культура країн 
Європи. Багато термінів та конструкцій сучасної української 
юриспруденції також базується на творчості римських юристів. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РИМСЬКОГО ВІЙСЬКА 

Пайтак Лілія-Вікторія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Древній Рим – це держава, яка підкорила народи Європи, Азії, 
Африки і навіть Британії. Римські солдати славились своєю 
дисципліною, а полководці пройшлись по всьому Середземномор'ю. 

Створенням римського військового ладу ми завдячуємо Сервію 
Тулію, який зрозумів, що, об’єднавши дві громади,він збільшить 
військову потугу Риму. Таким чином було створено римсько-плебейське 
ополчення. Після цієї реформи участь усіх прошарків суспільства у житті 
держави стала активнішою. 

У II ст. до н.е. до складу збройних сил Риму входили легіони 
римських громадян, частини італійських союзників та допоміжні 
загони, укомплектовані жителями позаіталійських областей  

Головною бойовою одиницею армії був легіон, він розділявся на 
когорти, маніпули, центурії і декурії .Найменшою тактичною одиницею 
була контубернія (8-10 людей), центурія (60-100 людей) складалась з 
десяти контуберній. Центурія не була незалежним тактичним 
підрозділом. Маніпула (120-200 людей) складалась із 2 центурій, була 
основним тактичним підрозділом в період існування маніпуляторної 
тактики. Стандартною бойовою одиницею була когорта (~960 людей в 
першій і ~480 інших). Когорти мали нумерацію від 1 до 10, а центурії в 
середині них від 1 до 6. В легіоні було 58 центурій, кожна з яких мала свого 
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центуріона. Також в легіоні були і 10 турм. Турма- це підрозділ з кінноти, 
який складався з 30 людей. 

Число легіонів змінювалось за часи існування Римської імперії. В 
Римі існував загальний військовий обов’язок. У польових частинах 
служили юнаки від 17 років і до 45 років . Після 45 і до 60 років чоловіки 
відбували службу у фортецях. 

Неявка на призов каралася грошовим штрафом, конфіскацією 
майна, тілесним покаранням або навіть продажем у рабство. 

Звільнитися від служби могли лише чоловіки, старші за 60років, 
особи фізично не здатні до військової служби, а також жреці, і воїни, які 
взяли участь у 20 піхотних кампаніях і 10 в складі кавалерії.  

Після того, як набір до армії було закінчено, солдати складали 
присягу. Спершу загальну, якою гарантували свою участь у кожній війні, 
що не покинуть своїх значків та штандартів і що виконуватимуть усі 
розпорядження консула. А згодом складали і спеціальну присягу.  

Багато десятиліть римська армія не знала собі рівних. Римляни 
продумали все до дрібниці і створили організаційний шедевр свого часу.  

Рекрути збирались у місці вказаному консулом. Нові легіони 
проходили сувору підготовку. Хоч 90% воїнів уже мали військовий стаж, 
але і вони потребували додаткового вишколу, в той час як новобранці 
мали здобути базові військові знання. Підготовка воїнів полягала в тому, 
щоб навчити солдатів слухати центуріона. Військо повинно опанувати 
бойову тактику та вміти здійснювати маневри. Важливим елементом 
навчання було виховання впевненості солдата у тому, що його не 
покинуть на полі бою. 

Римська армія, на відміну від інших армій того часу, була під 
цілковитою владою полководця. Порушення військової дисципліни або 
невиконання наказу моментально каралося ганебною стратою. Навіть 
найменший непослух призводив жорстокого покарання. Ці методи 
допомагали підтримувати ідеальну дисципліну. 

У війську діяла і система нагород, причому досить суттєвих. За 
заслуги солдата могли підвищити на посаді, наділити землею або 
грошима, звільнити від таборових робіт. Нагородження проводив сам 
полководець. За дрібні заслуги нагороджували медалями, а за великі 
вінками або вінцями. Найвищою нагородою був тріумф (іо), який давали 
полководцю за визначну перемогу. 

Зброя в римській армії була досить технологічною і якісною на той 
час. Обладунок воїна складався зі щита, шолома, панцира. Озброєння 
складалася з меча (кавалерійського, або піхотного), пілума (спис), 
короткого меча (гладіус). 

Важливе місце у війську посідали офіцери: 
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1)Легат легіону – командир легіону, зазвичай імператор назначав 
колишнього трибуна на цю посаду на 3-4 роки. Також він займав посаду 
губернатора провінції, в якій були розселені його легіони. 

2)Трибун латиклавій – друга особа в ієрархії легіону. Назначався 
імператором або сенатом. Зазвчай трибун був молодою людиною.  

3)Префект табору – 3 особа в ієрархії легіону. Ним, зазвичай, був 
ветеран, виходець із солдат, який колись був центуріоном. 

4)Трибуни ангустиклавій – їх в легіоні було 5 і вони формували 
своєрідну раду. При необхідності могли керувати легіоном. Зазвичай, це 
люди, які займали високі адміністративні посади.  

5)Пріміпіл – найвищий за рангом центуріон у легіоні. 
Також були офіцери нижчого рангу центуріон, опціон, тесерарій, 

декуріон, декан. 
У римській армії були і престижні пости, такі як: Аквіліфер – 

прапороносець легіону, який ніс орла, символ легіону, втрата орла 
вважалась ганебною, у разі втрати легіон розформовували. Сигніфер – 
прапороносець центурії, який також займав посаду казначея, відповідав 
за виплати солдатам та їх заощадження. Імагніфер – ніс в бою 
зображення імператора .Вексклярій – ніс veхel (штандарт). 

Тубіцен – грав на тубі, закликали воєнів до атаки або наступу. 
У війську велику повагу мали евокати – ветерани, які поверталися 

до служби у війську 
Варто згадати і про важливу роль медичних підрозділів, до яких 

входили кваліфіковані медики і раби. В медичному підрозділи були 
польові хірурги, кінні санітари(люди, які вивозили поранених з поля бою) 
і таборові лікарі. 

Отже, підсумовуючи всю інформацію, хочу зазначити, що Римська 
імперія не змогла б досягнути такого успіху без своєї армії. Військо і 
держава у Римі були єдині. Це і допомогло римлянам завоювати великі 
території і стати однією з найбільш величних імперій всіх часів. Армія 
була однією із основ життя. Вишкіл був настільки добрим, що зберігся і 
до наших днів і є еталоном для багатьох військових організацій  

 

СПАДКОВЕ ПРАВО НЕНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ У 
СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ  

Пантелюк Юлія (студентка)  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Інститут спадкового права у Стародавньому Римі був досить 
розвиненим, професійно сформованим та пройшов перевірку часом.  
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Спадкове право – це сукупність правових норм, які встановлюють 
порядок переходу майна, майнових прав і обов’язків померлої особи 
(спадкодавця) до її спадкоємців.  

Наступництво у правах та обов’язках здійснювалось у двох формах, 
а саме універсального (hereditas) та сингулярного наступництва 
(legutam). Універсальне наступництво характеризувалось тим, що до 
спадкоємця переходили права та обов’язки спадкодавця як єдине ціле, 
повністю. Відносно сингулярного наступництва, то тут принцип 
переходу прав та обов’язків був половинчастим, оскільки до окремих осіб 
переходили тільки права, не обтяжені обов’язками.  

Підставами виникнення спадкування був закон та заповіт. 
Відповідно до принципу, який закладений у Законі XII таблиць та 
зберігся у всі часи, не можна одночасно спадкувати за заповітом і за 
законом одну і ту саму спадщину. Пізніше цей принцип буде збережено 
та поглиблено опрацьовано в кодифікації Юстиніана.  

Спадкування за законом ( ab intestato) – це спадкування за 
відсутності заповіту. Існувало кілька умов, виконання яких слугувало 
підставою за спадкування за законом: 1) відсутність заповіту, 2) якщо 
заповіт визнаний недійсним, 3) якщо спадкоємці, які вказані у заповіті, 
померли до відкриття спадщини або відмовились від неї. 

Заповіт (testamentum) – це односторонній правочин, 
розпорядження особи щодо свого майна на випадок смерті з 
обов’язковим призначенням спадкоємця. Існувало кілька умов, які 
визначають дійсність заповіту: 1) спадкодавець мав володіти 
заповідальною право- та дієздатністю, 2) мали були бути дотримані 
вимоги щодо оформлення заповіту 3) у заповіті обов’язково мали бути 
вказані спадкоємці.  

Отже, одна із найголовніших умов дійсності заповіту – визначення 
спадкоємців. Передусім особа мала бути конкретною (названою по імені), 
але існувало поняття невизначеної особи. До них належали юридичні 
особи та постуми – особи, зачаті за життя спадкодавця, однак народжені 
після його смерті. Ідеї можливості призначення ненароджених дітей 
спадкоємцями за заповітом починає формуватись в імперський період, 
а в кодексі Юстиніана закріплюється та удосконалюється.  

Проблема правового становища зачатої, але ще ненародженої 
дитини поставала перед юристами ще з давніх часів. Ненароджена 
дитина могла бути спадкоємцем та отримати спадок. І тут постає 
питання: з боку права навіщо надавати ненародженій дитині можливість 
спадкувати, якщо є ймовірність, що вона може померти до свого 
народження. Тут ми натикаємось на юридичну презумпцію, яка 
побутувала у римському праві й найбільшого вивчення та розвитку 
досягнула за часів Юстиніана: Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de 
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commodis eius agitur – зачата дитина вважається за таку, що народилась, 
оскільки йдеться про її вигоду. Відповідно до правового припису, 
вважається, що плід народився з метою спадкування. Отже, і даний 
принцип вважається таким, що він застосовується виключно для цілей 
успадкування й для його дійсності має бути виконана умова, що плід 
повинен народитися живим. Досить влучним, на мою думку, буде 
згадати вислів давньоримського юриста Тертуліана, він вважав: «Той, хто 
буде людиною, вже людина».  

Відповідно до нормативно – правової бази римського права було 
задекларовано, що для прийняття спадщини необхідно виконати дві 
умови: 1) здатність закликаних до прийняття спадщини та 2) 
висловлення волі на прийняття спадщини. Як ненароджена дитина 
могла виконати ці дві умови? Отже, згідно із законом Юлія Веллея (28 рік 
н.е.) для охорони прав людського ембріона йому на прохання вагітної 
матері призначають опікуна, уповноваженого здійснювати управління 
майном, яке має успадкувати дитина у разі народження. 

Тобто, давньоримський інститут спадкового права уже у ті часи 
позиціонував себе як досить гнучкий механізм щодо регулювання 
питань спадкування. На підставі існуючих правових норм, що 
побутували у Римі, ми можемо зробити висновок, що правоздатність (а 
саме цивільна правоздатність, якщо ми розглядаємо інститут 
спадкування) виникає у людини ще до її народження. Тому, на мою 
думку, є досить важливим згадати основні підходи до розуміння набуття 
особою правоздатності.  

Як відомо, особа набуває правоздатність у момент свого 
народження. У Стародавньому Римі існувало дві школи, які досить по-
різному оцінювали момент самого народження та набуття особою 
правоздатності. Перша група – сабініанці, вони стверджували, що 
достатньо лише подиху особи, щоб вважати її живою та такою, що набула 
правоздатність. Інші ж вчені – прокуліанці вважали, що достатньою 
підставою для доведення того факту, що особа жива, – є крик дитини або 
її найменший рух.  

Підсумовуючи всю інформацію, хочу зазначити, що правові 
принципи, закладені ще давньоримськими юристами, стають потужною 
правовою базою для наступних поколінь. Принцип спадкування 
ненародженими дітьми спадку використовувався протягом усієї нашої 
історії. Наприклад, Іван І, посмертний син короля Людовіка Х, успадкував 
трон Франції ще внутрішньо утробно. Інший приклад, коли Вікторія 
займає британський престол у 1837 році. У своїй промові вона зазначає, 
що успадкувала трон від свого покійного дядька Вільгейма IV 
«зберігаючи це право спадкування за будь-яким нащадка його покійного 
Величності короля Вільгейма IV, який може бути народжений дружиною 
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його, королевою Аделаїдою», тому що таке ненароджене потомство мало 
б претензії на престол на ґрунті первородства. Посівши трон, королева 
Вікторія наголосила на цьому, щоб у подальшому не виникло 
непорозумінь. При наявності таких нащадків у майбутньому, звісно, вона 
б уступила престол їм.  

Принципи римського спадкового права слугують підґрунтям і для 
сучасної української нормативно – правової бази. Так, у статті 1261 
Цивільного кодексу України прописано: «У першу чергу право на 
спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за 
життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, 
який його пережив, та батьки.» 

 

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В СРСР 

Писанчин Сергій (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Римське приватне право мало надзвичайний вплив на розвиток 
правових відносин і кодифікаційної думки не лише під час його 
безпосереднього укладання та застосування в Римській імперії, а й 
століттями після її розпаду. Саме тому важливим аспектом при його 
вивченні є рецепція. Римське право застосовувалось, і досі присутнє, у 
кодексах наймогутніших європейських держав, які використовували 
його основні принципи, як базу для свого власного законодавства. 
Неймовірно, але навіть в СРСР, який сумнозвісно відомий своїм 
халатним ставленням до прав людини, римське право застосовували 
при створенні законодавства, хоч і не говорили про це відкрито. 

На перший погляд здається, що Римське приватне право 
неможливо застосувати до законодавства Радянського союзу, адже 
відразу після Лютневої революції 1917р. приватну власність почали 
скасовувати неймовірними темпами. У перші дні після приходу до влади 
більшовиків Декретом РНК РСФСР від 26.10.1917 скасовувалась приватна 
власність на землю і передбачалось, що «поміщицька власність на землю 
скасовується без жодного викупу», таким чином легалізуючи 
захоплення землі селянами. Окрім цього було скасовано спадкування як 
за законом, так і за духовним заповітом на все майно незалежно від 
громадянства спадкоємців. Пізніше скасували наявність будь-яких прав 
на майно померлого, вартість якого перевищує 10 000 карбованців щодо 
майна меншої вартості дозволялась передача його лише на праві 
користування іншому члену подружжя, дітям, повнорідним чи 
неповнорідним братам чи сестрам померлого, його батькам, за умови їх 
непрацездатності та нужденості . Таким чином, в умовах «воєнного 
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комунізму» перехід права власності на спадкове майно до спадкоємців 
ставав неможливим. 

Проте товарні відносини у державі продовжували існувати, 
незважаючи на всі спроби їх заборонити. Насправді такі радикальні 
зміни привели лише до занепаду економіки. Для її відновлення було 
проведено перехід до НЕПу, що призвело до значної лібералізації 
майнових відносин, і зумовило необхідність їх правового регулювання. З 
цією метою почалась розробка Цивільного Кодексу РСФСР, який став 
основою для ЦК й інших республік, зокрема і УРСР. Слід розуміти, що з 
відходом від Воєнного комунізму приватна власність не була 
відновлена. При розробці ЦК РСФСР, влада все ще прагнула залишити усі 
виробничі потужності у своїй власності, а товарно-грошовий обіг 
тримати у себе під контролем. В. Ленін зазначав, що «ми не визнаємо 
нічого приватного, для нас все у сфері господарства є публічно-
правовим, а не приватним... Звідси — поширити застосування 
державного втручання у приватноправові відносини; розширити право 
держави скасовувати «приватні» договори; застосовувати на практиці не 
lex Romana до цивільних правовідносин, а нашу революційну 
правосвідомість». Це і показувало офіційну позицію щодо рецепції 
Римського приватного права. Його визнавали таким, що «суперечить 
революційній свідомості», а від його основних принципів, до прикладу 
визнання необмеженого права власника панувати над речами або 
свободи договорів, відмовлялись. Однак на практиці, при укладенні ЦК 
РСФСР, спеціальна комісія використовувала цивільні кодекси 
європейських країн, які якраз таки і базувались на Римському праві, за 
основу. Найяскравіше це виражається у тому, як прописане відновлене 
спадкоємство. До прикладу, місцем відкриття спадщини, як і у римських 
кодексах, вважалося останнє місце проживання спадкодавця, а якщо 
воно невідоме – місцезнаходження більшої частини майна. Також це 
засвідчує положення, що правоздатність громадянина виникала у 
момент народження і припинялася зі смертю. Таким чином рецепція 
Римського приватного права все ж мала місце у СРСР, але не була явною. 

Підсумовуючи все, вище сказане, більшовики не могли напряму 
використовувати насліддя римських право творців, адже це суперечило 
ідеології. Однак виявилось, що соціалізм не був у змозі забезпечити 
економічного процвітання і владі все ж довелось повернути товарно-
грошовий обіг і здійснити непряму рецепцію Римського приватного 
права.  
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СМЕРТНА КАРА В ЧАСИ ГЕТЬМАНЩИНИ 

Рихлевич Ірина (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Моряк-Протопопова Х. М.) 

Для Гетьманщини другої половини XVII століття характерними 
були намагання уряду створити розвинуту централізовану систему 
підпорядкування. На той час це було майже не реально, адже політична 
ситуація в Україні була досить не стійкою. Часта зміна посадових осіб та 
дрібні землевласники створювали багато перешкод на шляху 
старшинської адміністрації у досягненні поставленої мети. 

Якщо враховувати нестабільність тодішньої системи, то можна 
зробити висновок, що покарання на той час мали бути жорсткими, аби 
забезпечити послух людей. Незважаючи на це потрібно враховувати інші 
моменти. Держава була досить виснаженою після повстань та 
Визвольної війни. Людські втрати були великими. Мабуть, тому в часи 
Гетьманщини смертна кара не набувала широкого поширення: потрібні 
були робочі руки. Крім того, відповідно до правових традицій Київської 
Русі та Великого князівства Литовського смертна кара застосовувалась 
не часто. 

В універсалах гетьмана Богдана Хмельницького близько чверті 
покарань за злочини передбачали смертну кару. Хоч і кількість здається 
суттєвою, але насправді, у порівнянні з іншими європейськими 
країнами, кримінальне право не було настільки жорстоким. Часто лише 
погрожували «горлом караний будет», а ймовірність смертної кари 
залежала не від характеру й тяжкості злочину, а від суспільного стану 
злочинця, способу вчинення злочину (групою чи поодиноко), рецидиву. 

Загалом у часи Гетьманщини розрізнялися такі види покарань: 
смертна кара, тілесні покарання, покаяння вигнання з козацької 
громади, майнові покарання, позбавлення волі. Смертну кару 
класифікували на просту й кваліфіковану. Проста полягала в тому, що 
злочинця вбивали одразу, а кваліфікована передбачала завдання мук 
перед смертю.  

До простої належали утоплення, розстріл, повішання та 
відтинання голови. Розстріл з’явився в українському праві, імовірно, 
через польське право, і на практиці застосовувався досить рідко. 
Утоплення застосовували переважно до жінок, які вбивали свою 
позашлюбну дитину, а ось повішення на шибениці чи відрубування 
голови практикували часто. Уникнути шибениць, які були розташовані і 
в людних місяцях, і над проїжджими шляхами, і на торговій площі, 
можна було тоді, коли будь-яка дівчина давала згоду на шлюб із 
злочинцем. Наводять приклад, коли вели злочинця на страту, до нього 
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підбігла дівчина і виявила бажання вийти заміж за нього, на що він 
сказав: «Як мати таку дзюбу (рябу потвору) вести до шлюбу, ліпше на 
шибениці дати дубу». 

Кваліфікована смертна кара хоч і мала достатньо видів, 
наприклад, закопування живцем, четвертування, колесування, але 
застосовувалася мало коли. Парадокс, адже існував широкий перелік 
злочинів, за які передбачалося те ж четвертування, а саме: злочини 
проти царя та його сім’ї, вбивство судових чиновників, власного чоловіка 
чи жінки, батьків та пана слугою, напад на церкву і тому подібне. 
Український історик Слабченко М. зазначає, що йому відомий лише один 
випадок, коли суд виніс саме такий смертний вирок. Переважно 
четвертування заміняли іншими видами покарання, наприклад 
ув’язненням чи повішанням. Згадка про колесування була зафіксована у 
1762, тому можна зробити висновок, що це лише вплив російського 
кримінального права, яке теж було достатньо жорстоким. Більше 
різновидів смертної кари було на Запорожжі: там порівняно поширеним 
було підвішення на залізний гак за ребро й покарання на палю. 
Яворницький Д. вважав, що це було запозичено від поляків. Кодекс 
«Права за якими судиться малоросійський народ» передбачав 
закопування живими в землю для дочок, які вбили батьків та для жінок, 
які вбили своїх чоловіків. Засуджених закопували по шию й залишали. 
Міг пройти навіть тиждень, поки жінку не доб’ють люди чи не об’їдять 
тварини. До спалювання засуджували чаклунів, осіб, які вчинили замах 
на життя царя й тих, хто ґвалтував тварин чи малолітніх. У збірнику 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» також було вказано, 
що таке покарання застосовувалося до віровідступників, атеїстів, 
богохульників. В автономній одиниці Гетьманщини Запорозькій Січі 
найпоширенішою була така страта, як забивання киями біля ганебного 
стовпа. Злочинця прив’язували до нього й будь-який козак міг бити цю 
людину. Таке покарання застосовувалося до насильників, ґвалтівників, 
дезертирів. 

Якщо порівняти законодавство Гетьманщини та Речі Посполитої, 
то ми зовсім не наблизилися до їхньої жорстокої політики у сфері 
застосування такого виду покарання як смертна кара. Згідно з 
підрахунками, здійсненими Марцином Камлером, понад 50% чоловіків, 
яких судили у другій половині 16-го та першій половині 17-го століть у 
Кракові, Львові та Познані, були відправлені на той світ. Доказом 
жорстокості влади був вислів адвоката у 18 столітті: “...У нашій країні 
частіше спостерігаємо мурування нової шибениці, ніж порядного 
мосту...”. Найжорстокішим було покарання, яке називалось 
«кваліфікована, вишукана смерть, якій передували довші муки». 
Наприклад, потенційного вбивцю короля Сигізмунда III Вази шляхтича 
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Міхала Пєкарського «...ганяли по місту, розривали розжареними кігтями, 
спалили та відрубали праву руку, потім ліву руку, розривали конями, 
спалювали труп та розсипали попіл». 

З наведеного вище можна зробити висновок, що Гетьманщина 
відійшла від зразків часів польського панування, відмовилась від повної 
імплементації законодавства Московії та до певної міри поверталась до 
порівняно м’яких національних традицій правового регулювання 
кримінальної відповідальності, у тому числі й застосування смертної 
кари. Крім вищесказаного, велику роль у пом’якшенні покарань зіграла 
висока релігійність. Інколи за щире покаяння злочинця взагалі прощали, 
а за його подальшою поведінкою слідкувала громада та інші члени 
суспільства. 

 

СПОСОБИ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ У ДАВНЬОМУ РИМІ 

Таратула Вікторія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Федущак-Паславська Г. М.) 

Можливість захисту та охорони речових прав є однією з 
найголовніших функцій нашої держави. Проте зараз з упевненістю ще не 
можна сказати про те, що українське законодавство є досконалим в сфері 
регулювання цих прав. Передусім це торкається судового захисту прав 
власників та виконання рішень, винесених судом, які захищають 
власність. І я вважаю, що дослідження способів захисту речових прав 
інших держав світу, зокрема Давнього Риму, є досить актуальним, 
оскільки так можна дізнатись для себе щось нове та проаналізувати 
проблеми та прогалини в українському законодавстві щодо цієї 
тематики. 

Варто розпочати з того, що механізм захисту речових прав, 
скажімо, права власності та прав на чужі речі, домінував в системі 
римського права, а охороні цього інституту римське суспільство 
приділяло велику увагу. Методи, способи та види захисту цих прав були 
доволі різноманітними.  

Якщо говорити саме про право власності, то воно захищалось 
спеціальними речовими позовами, які передбачали судову гарантію від 
будь-яких посягань на володіння, користування й розпорядження 
певною річчю. Ці речово-правові засоби захисту набули у римському 
праві поширення і були детально опрацьовані римськими юристами. 

Одним з найпоширеніших способів захисту права власності є 
віндикаційний позов (rei vindicatio). Це позов власника, що не володіє, до 
невласника, що незаконно володіє, про вилучення майна в натурі. На 
мою думку, головною метою позову було присудження повернення речі 
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(restitutio) до власника, тобто при задоволенні такого позову спірне майно 
вилучається з володіння відповідача і передається позивачу. Втім, слід 
зауважити, що у Давньому Римі існувала презумпція, що право на річ, 
тобто право власності належить особі, яка нею володіє. Тому позивач мав 
довести, що він є власником цього майна. Ціллю rei vindicatio було не 
тільки повернення речі власнику, але і всіх пов’язаних з нею прибутків 
та плодів. Недобросовісний володілець був зобов’язаний повернути річ і 
все, що він отримав від неї протягом всього часу неправомірного 
володіння, добросовісний – лише ті плоди, які одержав з моменту 
пред’явлення позову. Я вважаю, що саме в цьому аспекті проявляється 
один з юридичних недоліків недобросовісного володіння. 

Ще одним видом речового позову був негаторний (actio negatoria). 
Це вимога до суду володіючого власника про усунення будь-яких 
перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження 
майном. Негаторний позов може бути пред’явлений власником за умови, 
що він має майно у своєму володінні, але протиправна поведінка інших 
осіб перешкоджає йому здійснювати права користування та 
розпорядження ним. Наприклад, коли сусід через земельну ділянку 
іншої особи гнав до водопою худобу, стверджуючи, що має на це право. 
Вiдповiдальнiсть за цим позовом полягала в обов’язку порушника 
припинити неправомірну діяльність. 

Щодо прогібіторного позову, то він був частково схожим до 
негаторного позову, але відрізнявся від нього тим, що міг бути 
пред’явлений тільки в тому випадку, якщо порушення права власності 
ще не відбулося, але відбудеться у майбутньому. 

Публіціанський позов, який ще називався фіктивним позовом 
(actio fictia), використовувався для захисту добросовісного володіння. 
Римський юрист Гай зазначає: «Цей позов надається тому, кому річ 
передано в силу законної підстави, але який ще не набув її за давністю і, 
втративши володіння, вимагає цю річ». Тобто умовою права на 
Публіціанський позов є законна підстава передачі у власність певної 
речі. Ульпіан підкреслював, що до вкрадених речей цей спосіб захисту не 
міг застосовуватись. Формула позову містила фікцію про те, що позивач 
вже володіє річчю протягом строку, який встановлений для набувальної 
давності. Таким чином, метою фіктивного позову було надання захисту 
добросовісному володільцю проти всіх, в тому числі і власника.  

Що ж стосується захисту прав на чужі речі, то положення 
римського приватного права також забезпечували його. Як відомо, 
римські юристи виділяли такі види прав на чужі речі: сервітути, 
емфітевзис, суперфіцій та заставне право.  

Сервітути захищались конфесорним позовом (actio confessoria), за 
яким сервітуарій мав право захищати свої права як від правопорушень, 
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що можуть виникнути у майбутньому, так і від правопорушень, що 
існують у даний момент. Він міг вимагати не лише поновлення його 
суб’єктивного права, але й відшкодування збитків. Деякі сервітути 
захищалися за допомогою інтердиктів як посесорного засобу захисту, 
коли не потрібно було доводити право особи на сервітут. 

Слід описати захист такого виду права на чужі речі як емфітевзис. 
Для того, щоб захистити це право емфітевт, окрім негаторного та 
віндикаційного позовів, міг подавати і спеціальний вектигальний позов 
(аctio vectigalis).  

Щодо проблематики захисту суперфіцію, то він захищався всіма 
засобами захисту права власності. Окрім того, претор видав 
суперфіціарію інтердикт про суперфіції, призначений для захисту 
користування від третіх осіб. На мою думку, суперфіцій потребує 
детально розробленого механізму захисту, оскільки був вельми 
важливим правом для осіб, які не мали права власності на земельну 
ділянку і прагнули побудувати який-небудь об’єкт для власного 
користування.  

Заставне право є також різновидом прав на чужі речі. Воно 
захищалось іпотечним позовом, інтердиктом Сальвіана, негаторним та 
конфесорним позовами.  

Отже, основний напрям цивільно-правового захисту речових прав 
полягає у використанні речово-правових способів, які забезпечують 
усунення перешкод у реалізації цих прав та повернення майна з чужого 
незаконного володіння. Найголовнішим для римських юристів було 
здійснення власником необмеженого панування над річчю. Позови в 
давньоримському праві склалися в єдину систему, яка виділяла їх 
різновиди. Кожен позов був розроблений для певної категорії спорів. 
Варто також зазначити, що за весь період існування Римської держави 
речове право зазнало докорінних змін, проте це не перешкоджає йому 
бути частиною сучасної юриспруденції.  

 

ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ У ДАВНЬОМУ РИМІ 

Хтей Анастасія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Федущак-Паславська Г. М.) 

Протягом усього існування людства надзвичайну важливу роль 
відіграє саме право приватної власності, а віндикаційний позов є 
основним захистом цього права, що знайшов відображення і нині. Адже 
у сучасному житті неможливо уявити себе без права приватної 
власності, вона оточує нас майже повсюдно, а також є гарантом і базисом 
розвитку економіки, суспільства і держави в цілому. Правники 
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Вінницького суду наголошують, що найбільш типовим на сьогодні 
способом захисту права приватної власності є саме звернення до суду з 
віндикаційним позовом. Свідотством актуальності даної проблеми є 
численні дослідження зокрема таких науковців як: О. Б. Гупаловська, С. 
Д. Домусчі, В. А. Другова, М. А. Іваненко, Ю. М. Павлюченко, О. Є. Щербатюк 
та ін.  

Метою даного дослідження є якомога ширше розкрити поняття та 
зміст такого виду речово-правового захисту права власності, як 
віндикаційний позов у системі римського приватного права. А 
предметом дослідження є віндикаційний позов, як вид спеціальних 
позовів. 

У розвиненому суспільстві вся сила держави і права спрямовані на 
захист і збереження економ основи існув індивіда – права приватної 
власності. Держава і право приватної власності завжди є двома 
взаємопов’язаними елементами, оскільки існування приватної 
власності є опорою для держави, яка захищає приватну власність.  

Загалом, науковці виділяли дві самостійні групи способів захисту: 
речово-правові засоби та засоби захисту, пов’язані із зобов’язально-
правовими відносинами. Речово-правові засоби були розроблені 
римськими юристами досить ґрунтовно. Це, зокрема, були три 
спеціальних позови: віндикаційний, який є темою даного дослідження, 
публіціанський, негаторний, прогібіторний, а також публіціанський – 
захист преторського власника. Усіх їх об’єднують у єдину групу речових 
позовів.  

Слід згадати такого визначного римського правника, як Гай та 
його характеристику речових позовів: «Стверджуємо, що ця фізична річ 
наша або відбувається суперечка з приводу того, що ми маємо будь-яке 
право: право користування або право споруджувати будівлі вище 
визначеної межі, право світла, або коли позов навпаки заперечує право 
супротивника» (Інституції Гая). 

Справді, найважливішим з них був віндикаційний позов (rei 
vindicatio). Згодом науковці та юристи дійшли спільної думки, що він має 
місце тоді, коли одна особа(позивач) заявляє, що є власником майна, яке 
перебуває у незаконному володінні іншої особи(відповідача), і на цій 
підставі вимагає його повернення.  

При розгляді позову розрізняли добросовісних та недобросовісних 
володільців. Добросовісним володільцем вважався той, який не знав і не 
міг знати, що особа у якої він придбав річ, не мала права її відчужувати, а 
недобросовісний володілець навпаки знав про придбання у особи речі. 

При цьому, позивач повинен був довести своє право власності на 
цю річ. Якщо позивач доводив своє право власності, то відповідач 
повинен був повернути її з усіма отриманими прибутками від неї. 
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Добросовісний володілець повинен був повернути разом із річчю ті 
плоди, які він отримав з моменту пред’явлення до нього віндикаційного 
позову. Недобросовісний володілець був зобов’язаний повернути не 
тільки річ, а й усі отримані плоди, за весь час недобросовісного володіння 
нею. Можемо сказати, що майно згідно римського права поверталося 
власнику незалежно від того, добросовісним чи недобросовісним був 
володілець. 

Слід також сказати, що існували два види відповідачів: реальний 
власник(той, що справді має річ у володінні) та «уявний власник» (той, що 
навмисне продав річ, щоб на момент розгляду позову не володіти нею). 
Реальний власник міг заявити, що він є добросовісним володільцем, що 
річ справді належить йому та була придбана законним шляхом. Проте 
відповідач міг захищатися та висувати свої зустрічні вимоги. 
Наприклад, він міг заперечувати претензії щодо зроблених ним витрат 
на річ і вимагати їх повернення. Так, відповідач міг відмовитися 
вступати в спір, проте в такому випадку, він мав повернути річ 
позивачеві. У праві Юстиніана до позивача, який ухилявся від видачі 
речі відповідачу застосовувався примус. Проте позивач міг отримати від 
відповідача грошову компенсацію за річ. Вартість речі оцінювалися 
власником речі під присягою.  

Проте такий позов не міг бути пред’явлений для захисту 
провінційної або преторської власності. У римському праві власник мав 
необмежені можливості щодо розшуку та повернення речі, де б вона не 
знаходилася. Згодом римські юристи сформулювали таку тезу: право 
неволодіючого власника вимагати від володіючого невласника 
повернення речі.  

Розроблений римським правом віндикаційний позов і сьогодні 
закріплений у законодавствах багатьох країн світу та досить широко 
використовується у цивільних кодексах таких держав як Франція, 
Німеччина, Україна та ін. Можна навести приклад із Цивільного кодексу 
України, а саме ст.387 ЦК України, де зазначено, що саме віндикаційним 
позовом захищається право власності в цілому, оскільки він 
пред’являється в тих випадках, коли порушені права володіння, 
користування і розпорядження одночасно. Що підкреслює важливість та 
цінність віндикаційного позову. 

Отже, здійснене дослідження дало можливість зрозуміти поняття, 
зміст та місце такого виду речово-правового захисту права власності як 
віндикаційний позов у системі римського приватного права, а також, що 
віндикаційний позов – надзвичайно ефективний вид захисту, який і до 
тепер використовується при вирішенні майнових спорів у різних країнах 
світу. 
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Копильчак Анастасія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Шандра Р. С.) 

Зі швидким розвитком сучасних технологій, видозмінюються 
звичні правовідносини. Відповідно законодавство має відповідати 
останнім тенденціям часу та регулювати виклики, які виникають у 
нових або дещо видозмінених правовідносинах.  

Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 
персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування 
Директиви 95/46/ЄС (далі – Регламент 2016/679) у загальних положеннях 
передбачено серед іншого територіальну сферу дії даного нормативно-
правового акту, а саме Регламент 2016/679 передбачає вимогу для 
контролерів або операторів, які мають місцезнаходження поза межами 
Європейського Союзу неухильно застосовувати цей акт під час 
опрацювання персональних даних, якщо така обробка пов’язана із: 

(a) постачанням товарів чи наданням послуг суб’єктам даних у 
Союзі, незалежно від того, чи вимагають оплату від таких суб’єктів 
даних; або  

(b) моніторингом поведінки суб’єктів даних, якщо така поведінка 
має місце у межах Союзу.  

Із аналізу даного положення можна зробити висновок, що сфера дії 
Регламенту 2016/679 не обмежена лише кордонами Європейського Союзу. 
До того ж згідно із вищезазначеним нормативним актом, передавання 
персональних даних за загальним правилом до третіх сторін 
здійснюється у випадку якщо така сторона може забезпечити належний 
рівень захисту.  

Будь-який Закон України – поширюється лише на територію 
України. Закон «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI 
(далі – Закон) не виняток.  

Передання персональних даних третій стороні, у тому числі 
іноземній організації, відповідно до Закону дозволено за умови 
укладання письмового договору між володільцем та розпорядником 
персональних даних. Проте, у сучасних реаліях особа може укласти 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

50 

договір купівлі-продажу на певній онлайн-платформі, контролери та 
оператори якої можуть знаходитися поза межами території України. У 
такому випадку Закон не поширюється на дані правовідносини. 
Відповідно, у зв’язку з такою обробкою персональних даних може 
порушитися фундаментальне право особи, а саме гарантоване 
Конституцією право на невтручання в особисте життя. 

Українське законодавство у сфері захисту персональних даних 
постає перед небезпечним викликом через свою обмежену 
територіальну дію. На мою думку, найсерйознішою проблемою є збір, 
аналіз та обробка персональних даних, які виявляють політичні думки 
перш за все через стрімкий розвиток штучного інтелекту (надалі-ШІ). Ця 
складна широка цифрова екосистема дозволяє автоматично обробити 
великі обсяги інформації для комерційної мети – знайти категорію 
людей – покупців на певний товар. Проте, технології ШІ почали 
використовувати також неприбуткові організації, а саме політичні 
партії. Таким чином, у них появилася можливість безперешкодно 
збирати, обробляти та відслідковувати інтереси людей для того, щоб 
націлювати на них персоналізовані повідомлення. 

 У 2017 році, після виходу Великої Британії з ЄС, Інформаційний 
Комісар Великої Британії відкрив розслідування щодо використання та 
обробки даних, що пов’язані із політичними думками. Згодом у звіті 
«Розслідування з аналітики даних для політичних цілей» було 
опубліковано значні порушення використання персональних даних, 
зокрема, на компанію Facebook були накладені грошові покарання у 
розмірі 500 000 фунтів стерлінгів. 

У Регламенті 2016/679 особисті дані, що виявляють політичні 
думки, вважаються "спеціальною категорією персональних даних", що 
заслуговують на більш високий рівень захисту. Обробка цих даних, як 
правило, заборонена. 

Підсумовуючи усе, Закон «Про захист персональний даних» 
ставить під загрозу не лише право людини на невтручання в особисте 
життя, але і інші права. Найбільш небезпечним для України, яка 
перебуває у війні з Російською Федерацією, є втручання у вибори 
країною-агресором, оскільки політичні кампанії все частіше 
покладаються на великі аналітики даних, щоб впливати на думки та 
голосування за допомогою цільових повідомлень або онлайн-реклам. У 
багатьох випадках передбачуючи мету – націлити виборців оманливою 
інформацією. 
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Franchise agreements are becoming more and more popular both in 
Ukraine and all over the world. In the Ukrainian legislation this agreement is a 
novelty, which is called a commercial concession agreement and is governed 
by the rules, enshrined in the Civil Code of Ukraine among the agreements on 
the disposal of intellectual property rights. In connection with the promotion of 
franchise agreements, the question “what are the peculiarities of franchising 
agreements abroad, in particular in the European Union?” arises, that is why the 
purpose of this study is to explore the legal framework for such contracts and 
discover the features of the franchise agreements in Europe.  

The first fact, that shows the special position of franchise agreements in 
the EU is that there is no a single definition of such agreements in the legal 
doctrine of the European Union. It should be noted, that it is a normal practice 
for the EU to use definitions, which are not established at the legislative level, 
but formed in judicial practice. Such situation has developed with the definition 
of the concept of a franchise agreement: the term, that revealed the meaning of 
the franchise agreement was proposed by the Court of Justice of the European 
Union (futher – the Court) in the Pronuptia case – the first case, that was ever 
considered by the Court on franchising. Due to the Court, franchising agreement 
is «a system, whereby the franchisor (a titleholder) grants an independent 
franchisee (a user), for a fee, the right to establish himself in other markets, using 
franchisor`s business name and the business methods, that have made the 
titleholder successful». The Court stressed, that this is a way for franchisors to 
obtain financial benefits from the titleholders` own knowledge without 
investing equity, as franchisors allow users, who do not have the necessary 
experience and ideas, to take advantages of the reputation of the franchisors` 
brand names and trademarks. 

Obviously, franchising agreements are governed by the national law of 
each of the EU member-state separately. It is difficult to talk about the common 
European legal practice relating to this issue, as franchising is currently at 
different levels of development in different countries: in the states, that co-
founded the EU, franchising began to develop in the 70s of the last century, while 
in the EU participants, that joined the European Union in the 21st century, the 
development of this type of agreement lasts for about 20 years. In addition, 
franchising was not initially seen in the European Union as a legal institution, 
but rather as a business model, needed to maintain the identity of the network 
bussinesses, formed by agreements between the titleholders and the users. 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

52 

Nowadays the understanding of franchising comes down to a contract, 
concluded by two parties with the aim to transfer intellectual property rights. 
Franchising differs from other agreements in the one party`s willing to share 
trade secrets and to provide assistance in the implementation of intellectual 
property rights with the other party, while the other party is willing to sacrifice 
part of its entrepreneurial independence for making business decisions as well 
as to transfer the part of the financial resources it receives from the business, 
formed on the basis of the franchise agreement. 

Speaking of franchising agreements in the EU, it is important to mention 
the European Franchise Federation (futher – the Federation), the organization, 
that has been operating for almost 50 years in Europe. The European Franchise 
Federation has developed The European Code of Ethics for Franchising (futher 
– the Code), which promotes the philosophy of transparent relations between 
the parties to the franchising agreement, which are based on the principle of 
good faith. Another essential element of the Code is that it defines the concept 
of franchising, developed by the Federation and provides a list of some 
obligations and rights of the parties to the contract as well. An interesting 
provision, enshrined in the Code, is the obligation, put on the franchisor, to 
choose the franchisee to whom he will transfer intellectual property rights, 
leaning on the education, basic skills of the franchisee, the availability of 
sufficient financial resources, needed to conduct business. We perceive this 
provision as a rather important principle of forming a partnership between the 
parties to the agreement, and believe, that it would be appropriate to adopt such 
experience from the European Code of Ethics for Franchising in Ukraine, by 
implementing such norm into the Ukrainian legislation. 

European legislation is based on the rules of fair competition, in 
particular it is enshrined in the Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of 
the European Union, in accordance to which, “all agreements between 
undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted 
practices, which may affect trade between Member States and which have as 
their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition 
within the internal market” are prohibited. This rule is detailed in Commission 
Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of the 
already mentioned agreements and concerted practices of undertakings, 
however, it does not detail franchising issues in the context of agreements, that 
may improve economic efficiency within the single market of the EU. At this 
stage, the Commission considers that franchising agreements do not need to be 
detailed in the European law and should be regulated by the general provisions 
of contract law, in particular in terms of competition. 

To sum up, franchising agreements are promising contracts, that are now 
being actively developed and which form a European vision for this type of 
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business, that is formed on the basis of the disposal of intellectual property 
rights, through the legal aspect. The EU lacks the legal framework and 
established case law, that would better highlight the specifics of these 
agreements, however, more and more franchise agreements are concluded 
every year, which contributes to formation of a base of legal norms, regulating 
franchising throughout the European Union. 
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The development of legal relations gives rise to the new ways of settling 
them. Nowadays, both at the legislative level and in practice new opportunities 
are created for the participants of civil law relationship to compensate for 
damages caused by the contract, in case of breach of the obligations by one of 
the parties. 

According to the Civil Code of Ukraine, there are several ways to 
terminate an obligation: in case of its complete fulfillment, by agreement of the 
parties (Article 604) or as a result of unilateral termination of the contract 
(Article 653) due to the breach of obligation by one of the parties. In case of 
breach of obligation, the legal consequences established by contract or law are 
applied: Art. 611 of the Civil Code of Ukraine provides for payment by the debtor 
penalties and damages. It is worth mentioning, that in terminating the contract, 
the party who breached the obligation must not only reimburse the other party 
for damages, but also fulfill its obligations under the contract. 

What if the party realizes in advance that it will not be able to fulfill its 
obligation? One of the solutions to this situation is a so-called "washout". 

Washout is a kind of "settlement agreement" by which the parties 
terminate the contract (or certain obligations under the contract), without 
declaring default, with compensation paid by the party who refuses to perform 
the contract. Usually, the compensation is the difference between the price of 
the goods specified in the contract and the market price of the goods on the date 
of such refusal. 

A ‘washout’ is a way settling parties’ obligations under a contract without 
reference to a Court or arbitration, and usually before the time for performance 
of the obligation falls due.  

Both the GAFTA / FOSFA contracts and the standard terms and 
conditions provide for this. It is important to know the term ‘washout’ is not 
defined in the GTA Trade Rules. It is an industry term. Ukrainian legislation also 
does not contain rules that would directly regulate the procedure of "washout", 
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but the parties to the contract are increasingly using this method of dispute 
resolution, because it is convenient and effective in practice. 

This method is mainly used in grain and animal feed trading contracts 
and in oil and fat trading. In these cases, the goods are not physically delivered 
and the transactional arrangement is cancelled due to various factors 
determined outside of the contractual regulation. Common reasons for wash 
outs are a seller's inability to supply the goods under contract for reasons which 
cannot be considered "force majeure".  

In this case, the seller (supplier) reimburses the buyer for the difference 
between the contractual and market price of the goods. The buyer must prove 
that in case of non-conclusion of the contract, he could buy the product at a 
more favorable price.  

Washout is governed by the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods of April 11, 1980 (hereinafter – Convention), to 
which Ukraine is also a party. According to Art. 74-77 of the Convention, the 
damage caused to the buyer is the amount of direct damage and lost profits. 
Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or 
ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light 
of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a 
possible consequence of the breach of contract.  

If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a 
reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or 
the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the 
difference between the contract price and the price in the substitute transaction 
as well as any further damages recoverable under article 74. 

The fair market value of the Goods shall be determined by the Buyer, with 
reference to the price being offered by other sellers in the market to replace the 
quantity of like goods on the date of the “washout”, to which also will be added 
any other costs that may have been incurred by the Buyer as a result of the 
Seller’s inability to otherwise meet its obligations under this Contract. 

The “washout” price can be calculated in many different ways including 
the review of advertised bids on an agreed date or potentially the actual cost of 
replacing the grain. Where the seller and the parties are unable to agree on the 
values used to determine the ‘washout’ then either party to the contract can refer 
the issue to GTA.  

The main features of "washout" that can be distinguished for its better 
understanding are: 

1. Violation by one of the parties the terms of the contract before its 
termination (while the termination of the contract occurs in case of non-
performance by the party of the obligation after the stipulated term); 

2. The other party mostly loses what it expected when concluding the 
contract; 
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3. The other party shall prove that it suffered direct losses and lost profits 
as a result of non-performance of the contract; 

4. The party who breaches the obligation pays the other party 
compensation, which is the difference between the contractual and market 
price of the goods; 

5. Other obligations of the parties (if any) under the contract are not 
terminated. 

Thus, “washout” is not a cancellation of a contract. It is an agreement 
between the two parties not to take a contract (or any obligations under the 
contract) to its full execution, as a result of a breach by one of the parties of its 
obligations with the obligatory compensation of the damage caused. Both 
parties can seek a washout – if no agreement is reached on the washout price, 
the contract stands.  

Nowadays, the practice of using this procedure in Ukraine is just being 
formed, but despite the lack of national legislation, the parties can apply the 
provisions of the Convention, which is part of the national legislation of Ukraine, 
as well as the provisions of the Civil Code of Ukraine concerning damages. 

 

FEATURES OF THE SUBJECT OF MERGERS AND ACQUISITIONS 
AGREEMENTS  

Anatolii Prokopyshyn (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Academic supervisor: As. Prof. R. Shandra) 

Mergers & Acquisitions (M&A) agreements are deliberate transfers of 
control and ownership of businesses organized in one or more jurisdictions. 
Mostly, M&A agreements involve large companies and corporations that have a 
significant impact on the market and therefore require a great deal of interest. 
However, most of them are undisclosed to the public, making the topic 
undeservedly unexplored and remain opened the subject of M&A. 

Commonly, M&A transactions do not constitute a separate contract but 
consists of a set of a legally binding documents described hereinafter. The 
reason for the complexity of the M&A is the peculiarity of the subject of the 
agreements. As a rule, parties sign preliminary documents to form their 
strategic intention and coordinate relations. These may be a letter of intent, a 
term sheet or a memorandum of understanding. Such documents do not 
establish rights and obligations for the parties, however, facilitate the 
implementation of complex transactions. They first mention the subject of the 
contract, however, it is specified later. Supplementary to preliminary 
documents, parties contract a non-disclosure agreement and an exclusivity 
agreement, which guarantees the parties confidentiality at the negotiation 
stage and the individuality of the parties' proposals. Large M&A transactions 
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include bundled financing. Therefore, the list of agreements also includes 
financing agreements, credit agreements and mortgage agreements. 

Parties move to the "core agreement" after signing preliminary 
documents. "Core agreement" contain sets of boilerplate terms and conditions 
that refer to the provisions of other documents of the M&A agreement. 
Specifically, "core agreement" define the subject of the transaction. It is highly 
important to define the subject of the M&A and way to transfer the control over 
the subject in order to achieve the purpose of the M&A, which is control over the 
business. Thus, the subject of "core agreement" may be a purchase of stocks (e.g. 
cash-in, cash-out, takeover bid, hostile takeover), a purchase of assets or a 
merger.  

Obviously, because of M&A's internationality, in case of any disputes 
conflict of laws emerge. Thus, to omit conflict of laws, parties add dispute 
settlement provisions to M&A agreement. That could be an arbitration clause, 
separate arbitration agreement and provisions on mandatory mediation. The 
subject of the M&A forms the contract price and therefore the parties are 
interested in avoiding disputes, or to resolve it in the easiest way. 

Despite tons of articles and provisions in various types of documents, 
M&A agreements also include a disclosure letter, a shareholders' agreement, an 
escrow agreement, an option contract and lots of others legally binding 
documents. They are important for "closing" stage of M&A transaction. In 
particular, the conclusion of an escrow agreement secures the buyer's funds 
before the transfer of control over the subject of the agreement. Proper 
agreement specification and structuring helps all M&A participant economizing 
time and resources during negotiation process and mitigate potential painful 
disputes in the future. 

Summarizing abovementioned, international M&A agreements are a 
group of documents and contracts aimed at a performance of M&A transaction 
with a great amount of M&A's participants. These participant are parties, 
beneficial owners, management of M&A's object, financial and legal advisors, 
escrow agents, creditors. The more complicated the subject of the transaction is 
the more parties it includes on different stages of the transaction. Have to be 
noted that regulators greatly influence M&A transactions. M&A transactions 
that influence market require regulators' approval, what makes transaction 
process more durable. Regulators govern such fields as antitrust policy (e.g. 
European Commission) and stocks purchase (e.g. U.S. Securities and Exchange 
Commission).  

To summarize, a company that is cash rich or has a leverage facility may 
consider expanding its potential by acquiring a company established in an 
overseas country or at home jurisdiction. The subject of the expanding is not 
literally a collection of assets but a control over a business. This increase the 
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value or accelerate the growth of a business. M&A allows a company to increase 
at a rate that would not be possible through organic growth.  

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF SMART CONTRACT AND ITS 
IMPACT ON CLASSIC CONTRACT LAW 

Iryna Shykaliuk (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Academic supervisor: As. Prof. R. Shandra) 

The rapid development of science and technology in the beginning of the 
XXI century revealed multiple innovative technologies which produced 
substantial impact on the new data-driven economy and the life of society as a 
whole. Blockchain technology certainly deserves special attention in this 
context, as it is being adopted in many areas of life, not associated with usage of 
cryptocurrency. One of most promising areas of implementation of Blockchain 
technology is using it for creating so-called “smart” contracts – fully automated 
agreements, which are performed without human involvement.  

Despite the fact that the term “smart contract” momentarily pushes 
lawyers to questions of contract law, the reality is quite different. A uniform 
definition of smart contracts has not yet been established, however it can be 
defined as a computer code that, upon the occurance of a specified condition or 
conditions, is capable of running automatically according to prespecified 
functions. 

At the same time, it is not entirely correct to define a smart contract only 
as a computer programme, because a smart contract is first and foremost an 
agreement between the parties on all the essential terms of the contract. A 
computer programme only gives the contract an objectified form in the form of 
a programming code. 

Smart contracts are not only formed online but their very performance is 
enabled and guaranteed by a network of decentralized, co-operating computer 
nodes, known as blockchains. This technology provides: a data structure, which 
is a list of linked blocks, each of which contains a reference to the previous 
block. In this way it is possible to organize them into a chain, which allows the 
history of all transactions to be traced. It is worth noting that information about 
the creation of such a block and the execution of the transaction is distributed 
to all users on the network. The information that has been entered into this 
database cannot be changed by the parties involved in the transaction, and 
therefore does not require the involvement of a third party as a guarantor of 
security. 

Meanwhile, the information about parties of a smart contract is 
anonymous, which may contain a number of risks related to the amount of legal 
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capacity of the person who wants to enter into a smart contract and the inability 
to resolve disputes by going to court if necessary. 

The procedure of entering into a smart contract has a number of common 
and distinctive features compared with classic contracts. Under Article 626 of 
the Civil Code of Ukraine, a contract is an agreement of two or more parties with 
regard to establishment, alteration or termination of their civil rights and 
obligations. This definition is pretty similar to the one, commonly used in 
Europe – “a contract is an agreement which is intended to give rise to a binding 
legal relationship or to have some other legal effect. It is a bilateral or 
multilateral act”. 

Based on this, smart contract can be regarded as a legally-binding 
agreement for several reasons. Firstly, it is used to govern relations associated 
with circulation of certain digital assets, thus intending to govern economic 
relations between the parties, what is a realm of civil law.  

Secondly, although smart contract’s performance is automated, it still 
requires the presence of the will of the party to it in order to become effective. 
Such will is manifested at the moment when an individual decides to enter into 
such an agreement on the terms specified in advance. The person expresses its 
consent with the terms of the contract and mode of their execution at the 
moment of conclusion of the contract. This reflects the Civil Code's requirement 
that a contract is considered to have been concluded when the person who 
made the offer to conclude the contract receives a reply accepting that offer. 

The offer to enter into a smart contract is public in its nature. It is posted 
on a web page and has a limited validity period. The acceptance of a smart 
contract is carried out in a form similar to an offer, i.e. in the form of an 
electronic message signed with the acceptant's private key.The peculiarity is 
that when a smart contract is concluded, the acceptant cannot change the 
conditions proposed in the offer. Thus, a smart contract is a contract of 
adhesion. 

Finally, the mere fact that the contract is concluded by electronic means 
does not mean that it is not a contract. The same is true for the contract that 
exists solely in cyberspace. 

Smart contracts certainly have their advantages and disadvantages. 
Among the benefits of smart contracts it is possible to outline their ability to 
ensure perfect performance and lower transaction costs resulting from the 
elimination of intermediaries and traditional enforcement mechanisms. 
However it can be possible only if the code is perfect and doesn’t contain coding 
errors or security problems. Moreover, infrastructure necessary for 
implementation of smart contracts and costs associated with the development 
of terms of smart contracts are still rather high than is required by classical 
contract law.  
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At the same time it worth mentioning that from a practical perspective, 
only some contractual obligations can be expressed in code and only some 
obligations can be regarded as computationally ascertainable. That’s why smart 
contracts may be suitable for a rather narrow range of transactions. For 
example, they are difficult to envisage for obligations the fulfillment of which 
requires an overall evaluation of contractual performance. 

Smart contracts may eliminate human bias and the risk of non-
performance, but they introduce the risks of programming errors, security 
breaches and discrepancies between original intent and actual implementation. 
It follows from this that it is unlikely that smart contracts will reduce the need 
for lawyers and courts or will fully replace classical contract law, it is obvious 
that they will continue to exist together. 

 

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE. PRACTICAL ASPECTS. 

Marta-Sofiia Yakibchuk (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Academic supervisor: As. Prof. R. Shandra) 

EU citizens have the right to participate in the democratic life of the 
European Union. There are many ways in which Europeans can exercise this 
right (e.g. petition to the European Parliament, participation in Public 
Consultations, addressing the European Ombudsman, etc.). However, the 
European Citizens’ Initiative remains a unique tool available to citizens to set 
the agenda of the EU institutions.  

A European citizens' initiative is a way for Europeans to take an active 
part in EU policy-making. If you want the EU to take action on a particular issue, 
you can launch a citizens' initiative calling on the European Commission to 
propose new EU legislation on that issue. 

If citizens organised in a group of organisers are able to collect 1 million 
signatures from at least seven Member States within 12 months, they can invite 
the European Commission, within the framework of its powers to propose 
legislation with the purpose of implementing the Treaties.  

The group of organisers must be formed by at least seven EU citizens old 
enough to vote in the European Parliament elections and living in at least seven 
different EU Member States (it is not their nationalities that count, but their 
places of residence). 

Important part is to choose contact persons – one representative and one 
substitute – will be designated to speak and act on behalf of the group with the 
Commission. The group of organisers may designate two more persons chosen 
among the members of the group who will act on behalf of the contact person in 
case he/she is unavailable. It is also possible to create a legal entity that will 
represent the group of organisers. The creation of such a legal entity will allow 
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to limit the liability of the members of the group of organisers. It will also 
increase the visibility of the initiative. However, this legal entity must be created 
according to the rules of a Member State. The challenge will then be to choose 
the legal form and legislation of the country the most suited to the needs of the 
initiative and the group of organisers.  

If your initiative meets all the conditions, the Commission will consider 
it. Within 1 month EU officials will meet you. Within 3 months you will have a 
public hearing at the European Parliament to explain your initiative 

Within 6 months the Commission will issue a formal reply – and explain 
why it will or will not propose a new law based on your proposal. 

If the Commission considers legislation an appropriate response to your 
initiative, it will start preparing a formal proposal.This can require preparatory 
steps like public consultations, impact assessments, etc.Once adopted by the 
Commission, the proposal is submitted to the European Parliament and the EU 
Council (or in some cases, only to the Council), which will need to adopt it for it 
to become law. 

The Commission is not obliged to propose legislation. Even where it 
responds positively, the most appropriate follow-up to an initiative may be non-
legislative in nature. There are a range of other measures that may be more 
suitable. 

When considering this procedure, it is also necessary to note certain 
difficulties and shortcomings related to it. Problems in the design of the ECI 
have heavily burdened ECI campaigners in the process. These include legal 
constraints (such as liability issues over data protection and insufficient advice 
regarding the appropriate legal basis of ECIs), technical issues (the online 
collection system is not user-friendly and does not let campaigners access 
email addresses of signatories to keep them informed), and bureaucratic 
hurdles (each member state has different data requirements and signature 
forms). Very few citizens are aware that the ECI exists. Moreover, there is little 
guarantee that a successful ECI will have an actual impact on EU legislation, as 
the three first ‘successful’ ECIs have shown. 

 
The review process will offer a reflection over the successes and failures 

of the ECI during its first three years. Many civil society organisations, ECI 
organisers and Members of the European Parliament are advocating for a major 
reform of the ECI regulation. 

The ECI Campaign, an organization exclusively working for the 
successful introduction and implementation of the European Citizens’ Initiative 
right, has proposed 12 concrete ways to make the ECI work. Those suggestions 
were the result of the publication entitled "An ECI That Works. Learning from 
the first two years of the European Citizens' Initiative". 
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In order to support and help ECI organizers The ECI Campaign offers a 
new and improved software to collect signatures called OpenECI. 

The ECI Support Centre, a joint initiative of Democracy International, the 
European Citizen Action Service and the Initiative and Referendum Institute 
Europe, has developed an ‘App’ for Android smartphones, which informs users 
of the latest European Citizens’ Initiatives. The Centre recommends the EU 
Commission to develop an ECI-App, which should enable mobile signing and 
can help raise public awareness of the ECI. 

Taking into account the experience of the European Union, it is worth 
noting that Ukraine has a similar instrument of democracy called electronic 
petitions. This e-Democracy Instrument in Ukraine is a common way to contact 
the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, and a local self-government body through the official 
website of the body to which it is addressed. In contrast to the popular citizens' 
initiative of the European Union, the process of using this tool is insufficiently 
complicated, which leads to the oversaturation of the number of electronic 
petitions to the Government of Ukraine. Ukraine should take into account the 
experience of the European Union to optimize the effectiveness of such a tool 
for identifying democracy. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 

 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ НОВИХ КОМУН ШЛЯХОМ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Камінська Марія (аспірантка) 

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

Французька Республіка серед усіх європейський країн налічує 
найбільшу кількість територіальних громад (комун), у тому числі 
невеликих за розміром та малонаселених. Свого часу центральна влада 
провела низку успішних реформ, спрямованих на подолання цієї 
проблеми. Саме тому звернення до французького досвіду набуває 
особливої актуальності у період проведення реформи децентралізації в 
Україні, першим етапом якої стало об’єднання територіальних громад. 

Незважаючи на те, що законодавством Франції ще у 1971 р. комунам 
надано можливості для об’єднання шляхом приєднання або злиття, в 
силу складності самої процедури такий спосіб об’єднання не мав 
значного поширення. Новим поштовхом для добровільного об’єднання 
двох або кількох територіальних громад в одну і створення на їхній 
основі нової комуни (commune nouvelle) став закон від 16 грудня 2010 р. 
«Про реформу територіальних спільнот» (Loi n°2010-1563 du 16 décembre 
2010 de réforme des collectivités territoriales). Відповідно до положень цього 
закону, новостворені комуни набувають правового статусу 
територіальної громади (спільноти). Водночас комуни, які об’єдналися, ‒ 
статусу делегованої комуни (commune déléguée), що де-факто рівноцінно 
статусу адміністративно-територіальної одиниці. За мерами цих комун 
відповідно закріплено статус делегованих мерів. Кожна делегована 
комуна має свій філіал (власне адміністративне приміщення), в якому 
реєструються акти цивільного стану і зберігаються архівні документи. 
До того ж делеговані мери наділені поліційними повноваженнями з 
метою охорони громадського порядку на відповідній території і можуть 
також виконувати окремі повноваження, делеговані їм мером 
новоствореної комуни. Окрім того, згаданий закон надає можливість 
приєднатися до нової комуни створеним раніше об’єднанням комун на 
основі співробітництва між ними, зокрема структурам міжкомунальної 
співпраці з власним режимом оподаткування.  
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Чинним законодавством закріплено коло суб’єктів, які наділені 
ініціативою об’єднання, та умови, за яких добровільне об’єднання 
кількох суміжних комун в одну може відбутися:  

- за ініціативою муніципальних рад усіх комун, які мають намір 
об’єднатися у нову комуну; 

- на прохання представницького органу раніше створеного 
об’єднання комун (структури міжкомунальної співпраці з власним 
режимом оподаткування) та за умови входження до нової комуни усіх 
комун-членів такого об’єднання; 

- на прохання щонайменше двох третіх муніципальних рад комун, 
які входять до складу раніше створеного об’єднання комун з власним 
режимом оподаткування і які представляють більше двох третіх від 
загальної кількості населення комун-членів такого об’єднання; 

- за ініціативою представника держави (префекта департаменту), 
який у разі відсутності згоди усіх муніципальних рад на об’єднання 
комун має право скликати консультативний референдум. Рішення 
референдуму на користь об’єднання має бути висловлена більшістю 
голосів з дотриманням двох обов’язкових умов: якщо на опитування 
з’явилося не менше половини усіх виборців, якщо за таке об’єднання 
проголосувало не менше чверті виборців у кожній комуні.  

Аби зацікавити комуни та пришвидшити їхнє об’єднання у березні 
2015 року було прийнято закон «Про вдосконалення режиму нової комуни 
для сильних і життєздатних комун» (Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative 
à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes 
et vivantes). Так, положеннями цього закону закріплено фінансові 
зобов’язання з боку держави, які гарантують збереження відповідного 
рівня державних дотацій упродовж трьох наступних років для усіх 
комун, які об’єдналися у 2015-2016 рр. 

Натомість положеннями закону від 2 серпня 2019 року «Про 
адаптацію організації нових комун до розмаїття територій» (Loi n°2019-
809 du 1er août 2019 visant à adopter l’organisation des communes nouvelles à 
la diversité des territoires) надано більше можливостей для організації 
діяльності нових комун з урахуванням специфіки відповідних територій 
та продовжено перехідний період для новостворених комун до трьох 
років. Якщо раніше передбачалося, що формування муніципальних рад 
нових комун має підпадати під загальний режим після виборів 2020 
року, то з набранням чинності згаданого закону нові комуни отримали 
право: розширити, у разі необхідності, кількісний склад їхніх 
муніципальних рад; не проводити додаткові вибори у разі дострокового 
припинення повноважень окремих депутатів (муніципальних радників), 
за винятком дострокового припинення третини мандатів. Муніципальна 
рада новоствореної комуни отримала також право своїм рішенням 
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відмовитися від надання статусу делегованих комун частині або усім 
територіальним громадам, які об’єдналися, і таким чином повністю 
поглинути ці комуни.  

За даними французького Інституту статистики та економічний 
досліджень, створення нових комун на основі об’єднання двох або 
кількох зросло чисельно з 2016 р. Це наводить на думку, що насамперед 
фінансові гарантії, закріплені положеннями закону від 16 березня 2015 р., 
пізніше розширення управлінських можливостей, наданих законом від 1 
серпня 2019 р,. значно пришвидшили цей процес. Якщо упродовж 2010-
2011 рр. не створилося жодної нової комуни, то поступове зростання 
починається з 2012 р. Так, у 2012 та 2014 рр. лише по дві комуни 
об’єдналися в одну, а вже у 2015 р. спостерігається значний кількісний 
поступ: 37 комун об’єдналися у 13 нових, а у 2016 р. 1085 комун створили 
317 нових комун. На січень 2021 р. налічується уже 823 новостворені 
комуни, які об’єднали 2550 територіальних громад.  

Отже, статус нових комун утвердився у французькому 
законодавстві внаслідок послідовного прийняття нормативно-правових 
актів, які дозволили не лише спростити 

процедуру об’єднання кількох територіальних громад в одну, але й 
створили правові, фінансові й управлінські гарантії для новостворених 
комун і зацікавлених громад. 

 

СИТУАТИВНИЙ ПІДХІД ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ 
ЮРИСДИКЦІЇ ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ ЮРИДИЧНИХ ПОЗИЦІЙ 

Лайтер Крістіна (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Мочульська М.Є.) 

Конституція України, виступаючи основною та невід’ємною 
частиною системи законодавства, постає об’єктом впливу з боку 
різноманітних суспільних відносин та інститутів, які змінюються і 
розвиваються. 

Конституціоналізм, в класичному понятті, пропагує ідею 
необхідності перегляду конституцій, який може відбуватись або шляхом 
повної зміни (прийняття нової конституції), або шляхом внесення змін. 
На сьогодні ця ідея є дуже актуальною, у зв’язку із стрімким розвитком 
сучасного законодавства. 

Особливо гостро стоїть питання пристосування стійких 
конституційних традицій, що були засновані на початку 
конституційного становлення України, до нових соціальних, політичних 
та правових реалій. Саме тому потреби конституційних змін вимагають 
чіткої процедурності, при якій зміни зможуть і повинні будуть 
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відбуватись. На сьогоднішній день зміни юридичних позицій в Україні 
носять ситуативний характер. 

Ситуативність обумовлена тим, що в Законі немає чітко 
окреслених випадків, коли КСУ може переглядати, змінювати чи 
конкретизувати свої позиції. Кожна окрема зміна – це саме «ситуація», 
яка кожного разу носить інший, індивідуальний характер, обумовлений 
обставинами,які склались саме в цей конкретний період. Тобто відсутня 
будь-яка визначеність, крім такої, що зміна юридичної позиції не 
повинна суперечити основному Закону. 

Зазначимо, що ситуативність зміни юридичних позицій може 
мати певні негативні наслідки: Конституційний Суд не може 
зловживати відхиленнями від сформованих ним правових позицій, 
змінювати їх, у протилежному випадку він перетвориться на суд 
загальної юрисдикції. Це в свою чергу може підірвати стабільність 
Конституції України та знизити цінність відстоювання демократичних 
принципів. 

З іншого боку, ЗУ «Про Конституційний Суд України» передбачає 
можливість перегляду чи зміни юридичної позиції, що в свою чергу є 
хорошим прикладом наслідування практики зарубіжних країн. 
Наприклад, як зазначає Хмарук Т.В., Верховний Суд США в середині ХХ 
століття більше 100 разів вдавався до «overruling interpretation» 
(ревізійного тлумачення) і вносив суттєві зміни до попередньо 
викладених правових позицій. 

На думку Різника С.В., «загальноприйнятий в англосаксонських 
країнах принцип «Stare decisis et non quieta movere» («дотримуватися 
вирішеного і не порушувати спокою») поступово розширює первинну 
територію свого визнання з закономірною адаптацією до національних 
відмінностей та особливостей.» При цьому Різнику С.В. « слушним 
видається підхід за яким дотримання Stare decisis в конституційному 
правосудді, будучи спрямованим на збереження стабільності судової 
практики, має, все ж, залишати місце і для розвитку судових позицій та 
визнання допущених помилок. І щоби дотримуватися цього балансу, 
варто віддавати перевагу тій версії Stare decisis, у якій рішення зазвичай 
не переглядаються, за винятком поважних (переконливих) причин у 
справах, що мають фундаментальне значення». 

Слідуючи вищенаведеному, вважаємо за доцільне припустити 
який характер повинні носити зміни юридичних позицій 
Конституційним Судом України, аби зберігати баланс та цінність Органу, 
як основи українського законодавства.  

Перш за все, такі зміни повинні бути не ініціативою КСУ, а реакцією 
на відповідні зміни правових реалій. Сама поява нових реалій – явище 
суперечливе, тому рішення про зміну повинно бути об’єктивним, 
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обґрунтованим та доцільним. Зміна юридичної позиції повинна нести в 
собі «благородну» мету забезпечення безперешкодної реалізації прав і 
свобод людини і громадянина. Така чіткість процесу зміни юридичних 
позицій значною мірою укріпить інститут юридичної відповідальності 
держави в Україні та додасть КСУ ознак правоконкретизації, 
правостабілізації та гарантованості.  

В другу чергу, Конституційний Суд України повинен бути 
наділений окремим конкретним інструментом, за допомогою якого він 
зміг би юридично оформлювати зміну чи доповнення юридичної 
позиції. Процесуальні та організаційні моменти, на нашу думку, є 
обов’язковими, адже передують формуванню нових позицій КСУ. 

Хоч феномен «правової позиції» існує давно, але сам обсяг даного 
поняття і його тотожність рішенню Суду потребує внесення ясності. 
Підсумовуючи, варто зазначити, що питання зміни юридичних позицій 
залишається і набуває все більшої актуальності. Докладне розкриття 
змісту і процесуальності повинно стати предметом ґрунтовних 
досліджень та імплементації в законодавство України.  

 

ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Филипець Євген (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Мочульська М. Є.) 

В процесі становлення та розвитку будь-якої держави інститут 
державної мови відіграє важливу роль. Як показує досвід зарубіжних 
країн, в одних – державна мова стала консолідуючим фактором, яка є 
основою до політичного та національного єднання, а для інших 
залишилася фактором дискусій та непорозумінь у середині держави. 
Однак, системний аналіз конституційно-правових засад застосування 
державної мови, зокрема і у сфері освіти, серед зарубіжних країн є 
необхідним з точки зору можливого запозичення вже реалізованих 
моделей вирішення цього питання, а також використання такого досвіду 
з метою удосконалення внутрішнього законодавства України. 

Одразу зазначимо, що у конституційних актах зарубіжних країн 
зустрічаємо правове регулювання як інституту «державної мови», так і 
інституту «офіційної мови». У науковій літературі наявні дискусії 
стосовно тотожності цих понять. Для об’єктивності наведемо 
протилежні думки науковців. Так, В. Василенко стверджує, що «офіційна 
мова і державна мова є тотожними, оскільки офіційна мова держави не 
може не бути державною, а державна мова не може не бути офіційною».  
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При цьому, Ю. Прадід, зазначає, що «у більшості країн світу зміст 
понять державна та офіційна мова повністю збігається». Водночас, Є. 
Ткаченко вважає, що поняття «державної» та «офіційної» мови потрібно 
розмежовувати. На думку науковця, критеріями такого розмежування 
повинні бути такі фактори, як роль, що виконує мова у суспільстві і 
державі, територія вживання, сфери використання. 

М. Антонович стверджує, що «поняття «державної» чи «офіційної» 
мови використовується у законодавствах більшості держав світу. Ці 
терміни застосовуються як синоніми». «Деякі держави, наприклад, 
Україна, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Словацька 
Республіка та інші, використовують поняття «державна мова» у своїх 
Конституціях та законах, інші, як, зокрема, Республіка Болгарія, 
Республіка Македонія, Республіка Словенія та інші, користуються 
терміном «офіційна» мова. Деякі держави взагалі не використовують 
термінів державна чи офіційна мова, оскільки не мають потреби зайвий 
раз підкреслювати офіційний статус мови титульної чи державотворчої 
нації». 

В свою чергу, В. Заблоцький повідомляє, що «у 201 кpaїні 
проголошено мов як державних 230, офiцiйних – 97 (66 держав закріпили 
дві та більше державні або офiцiйнi мови, переважно народiвавтохтонiв). 
Офiцiйна мова виступає принаймні в двох значеннях: як державна або в 
спiлкуваннi різномовних суб’єктів на внутрiшньодержавному чи 
міжнародному рівнях за згодою cтopiн. При певних обставинах набуває 
унормований статус (ООН, ЄС та iн.). 

Важливим є фактичне конституційне регулювання мовного 
питання в сфері освіти держав-сусідів України. Зумовлено це і тим, що 
внаслідок прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 
освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, у якому запроваджено прогресивну 
статтю про мову освіти, такі країни через політичні та дипломатичні 
інституції висловили своє занепокоєння. Причиною цього є 
запровадження Україною нових моделей мови навчання для 
представників національних меншин цих держав у закладах освіти 
України. 

Більш детально зупинімося на аналізі конституційного 
регулювання мовного питання сфери освіти Угорщини. Одразу 
зазначимо, що найбільше зауважень до України було саме від цієї 
держави, яка аргументувала свою позицію захистом угорської 
національної меншини, що проживає на території Закарпатської області. 
Так, статтею «Н» Конституції Угорщини в Угорщині офіційною мовою є 
угорська. При цьому, законом про дошкільну освіту, законом про гімназії 
та законом про вищу освіту встановлено модель співвідношення 
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навчання офіційною мовою та мовою національних чи етнічних 
меншин. 

До прикладу, мовою освіти та виховання у дошкільних та 
шкільних закладах освіти є угорська мова або мова національних 
меншин. Особи, що навчаються можуть отримувати освіту та 
викладання рідною або угорською мовою. Якщо кількість здобувачів 
освіти, які належать до національної меншини в межах населеного 
пункту є недостатньою для запровадження навчання рідною мовою, то 
місцева влада зобов’язана забезпечити таке викладання як доповнення 
до курсу освіти, зокрема і створення філії закладу освіти для навчання 
таких осіб. 

Відповідно до Розділ І Закону СLXXIX від 2011 року «Про права 
національних меншин» національні спільноти, які проживають в 
Угорщині, мають право на використання своєї рідної мови, на 
застосування своєї назви рідною мовою як в індивідуальному, так і у 
колективному використані, на розвиток своєї культури та на освіту 
рідною мовою». Поряд з цим, частина 5 розділу 1 Закону «Про національну 
освіту» передбачає, що «мовою навчання-виховання є угорська, у школах 
національних меншин повністю або частково – мова національної 
меншини, у двомовних навчальних закладах – частково друга мова». 

На противагу такому відкритому та ліберальному підходу до 
застосування державної мови та мов національних меншин наведемо 
приклад конституційно-правового регулювання цього питання у 
сусідній Республіці Польща. Так, статтею 27 Конституції Республіки 
Польща встановлено, що польська мова є офіційною у Республіці Польща. 
Хоча у статті 8 Закону Республіки Польща «Про національні та етнічні 
меншини та про регіональну мову» від 06.01.2005 року визначено, що 
особи, які належать до національної меншини мають, зокрема, право на 
вивчення мови меншини або навчання на мові меншини, однак у 
нормах освітнього законодавства не відображено моделей та принципів 
реалізації цього права. 

Варто відзначити також норму статті 9 Закону Польської 
Республіки «Про польську мову», де вказано, що польська мова є мовою 
навчання та мовою екзаменів та дипломних робіт в публічних 
(державних) та приватних школах всіх видів та закладах освіти та інших 
освітніх інституціях, якщо спеціальними нормами не встановлено 
іншого. Таким, чином вважаємо, що у сфері освіти Республіки Польща 
питання застосування державної мови має імперативних характер, що 
зумовлює забезпечення розвитку високого статусу польської мови як 
державної. 

Підсумовуючи зазначаємо, що у кожній державі наявний 
індивідуальний підхід до врегулювання мовного питання у сфері освіти, 
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а саме: пошуку балансу між функціонуванням державної мови та мов 
національних меншин. При цьому, вважаємо, що подальших наукових 
розвідок потребує питання міжнародно-правового регулювання 
мовного питання, адже саме від етапу та стану імплементації 
міжнародно-правових норм залежить роль державної мови у сфері 
освіти конкретної держави, а також функціонування мов національних 
меншин. 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ЗМІН 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

Голєв Олег (студент) 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

(Науковий керівник: проф. Рабінович С. П.) 

28 червня 1996 року Верховна Рада України (далі – Верховна Рада) 
прийняла Конституцію України (далі – Конституція, Основний Закон), 
яка започаткувала новий етап у конституційному процесі нашої 
держави. Характерною рисою цього процесу впродовж наступних 25-ти 
років стали численні спроби різних політичних сил змінити 
Конституцію. 

Серед найбільш дискусійних можна згадати зміни 2004, 2010 та 
2014 років, які істотно вплинули на порядок формування органів 
виконавчої влади та контролю за їх діяльністю. Такий перерозподіл 
повноважень навіть став причиною полеміки серед науковців щодо 
фактичної зміни конституційного ладу, виключне право на зміну якого 
належить народу. 

А відтак, В. П. Колісник не випадково переконує, що трансформації 
форми правління в 2004 та 2014 роках насправді змінили конституційний 
лад України. Такі міркування дозволили досліднику обґрунтувати 
висновок про те, що ці зміни відбулися із недотриманням виключного 
права народу на зміну конституційного ладу. Водночас науковець визнає 
потребу подальшого з’ясування критеріїв формування конституційного 
ладу, з чим не складно погодитися. Адже саме від розуміння їх змісту 
залежить конституційно-правова оцінка будь-яких змін до Основного 
Закону.  

Тому пропонуємо в межах перевірки законопроектів про внесення 
змін до Конституції впровадити імпліцитний критерій, яким 
Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд) повинен 
керуватися, а саме: верифікацію пропонованих проектів законів на 
наявність положень, які фактично змінюють конституційний лад. 
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Недотримання цієї вимоги під час внесення змін до Конституції може 
спричинити порушення права громадян брати участь в управлінні 
державними справами через всеукраїнський референдум, яке 
передбачене статтею 38 Основного Закону. 

З огляду на зазначене у випадку виявлення таких положень у 
законопроекті Конституційний Суд повинен визнати допустимість їх 
включення до Конституції лише після легітимації народом через 
інститут всеукраїнського референдуму. Інакше матиме місце порушення 
згаданого права громадян. Такий запобіжник опосередковано 
передбачений і самою Конституцією, стаття 157 якої забороняє зміни до 
Основного Закону, які спрямовані на обмеження прав і свобод людини і 
громадянина.  

Запропонований підхід дозволить також уникнути спорів з 
приводу того, чи зміни, внесені до Основного Закону, за своїм змістом не 
змінили конституційний лад із порушенням виключного права народу 
визначати і змінювати його (стаття 5 Конституції). А відтак, лише 
підсилить легітимність Конституції та сприятиме забезпеченню її 
верховенства в Україні. 

Загальновідомо, що правом подання до Верховної Ради 
законопроекту про внесення змін до Конституції наділені Президент 
України та визначена Конституцією кількість народних депутатів 
України. Проте відкритим залишається питання можливості за певних 
умов розглядати реалізацію цього права як зловживання правом. У теорії 
права цей феномен прийнято розуміти як реалізацію певного 
суб’єктивного права в суперечності з його призначенням. Т. Т. 
Полянський уточнює, що така реалізація прирівнюється до протиправної 
поведінки, у результаті якої суб’єкт права має на меті заподіяти шкоду 
іншим суб’єктам або свідомо припускає її настання. 

Актуальність піднятої проблеми зумовлена подіями 2019 року, 
коли новообраний Президент України подав сім «рекордних» 
законопроектів про внесення змін до Конституції. Оцінюючи 
запропоновані законопроекти в сукупності, суддя Конституційного Суду 
О. О. Первомайський в одній із своїх окремих думок стосовно висновків 
Суду з цього питання констатував наявність у них ризиків для 
українського парламентаризму в цілому, що у разі внесення всіх 
запропонованих змін з великою ймовірністю спровокує 
розбалансування системи стримувань і противаг. 

З метою уникнення таких ризиків пропонуємо в майбутньому у 
подібних випадках ставити питання про об’єднання конституційних 
звернень щодо перевірки законопроектів про внесення змін до 
Конституції в одне конституційне провадження. У чинному Законі 
України «Про Конституційний Суд України» лише стаття 76 передбачає 
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загальну норму про право Сенату чи Великої палати Конституційного 
Суду постановити ухвалу про об’єднання справ в одне конституційне 
провадження у разі надходження до Суду декількох звернень, що 
стосуються того самого питання або взаємопов’язаних питань, і щодо 
яких відкрито конституційні провадження. 

Тому пропонуємо доповнити частину першу статті 76 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» абзацами наступного змісту: 

«У випадку якщо Верховна Рада України протягом однієї сесії 
направить два або більше конституційних звернень про надання 
висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 
Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, Велика 
Палата за умови відкриття конституційного провадження за цими 
зверненнями повинна розглянути питання про необхідність об’єднання 
цих справ в одне конституційне провадження.  

У разі постановлення Великою Палатою ухвали про об'єднання 
таких справ в одне конституційне проводжання, місячний строк 
розгляду цього провадження починає обчислюватися із дати 
постановлення такої ухвали». 

Запропоноване регулювання має на меті підвищити рівень 
захисту Конституції, оскільки покладе на суддів Конституційного Суду 
обов’язок оцінювати потенційні ризики ізольованого розгляду 
законопроектів про внесення змін до Основного Закону, а відтак стане 
додатковою гарантією забезпечення верховенства Конституції та 
стабільності конституційного ладу. 

Висновки. Досвід внесення змін до Конституції свідчить про 
потребу перевірки Конституційним Судом таких змін на наявність 
положень, які змінюють конституційний лад. Такий підхід дозволить не 
допустити прийняття законопроектів про внесення змін до Основного 
Закону із порушенням виключного права народу на зміну 
конституційного ладу та права громадян брати участь у всеукраїнському 
референдумі.  

З метою уникнення спроб суб’єктів ініціювання змін до 
Конституції зловживати своїм правом на сьогодні необхідне подальше 
удосконалення попереднього конституційного контролю, зокрема 
шляхом впровадження запропонованих вище змін до Закону України 
«Про Конституційний Суд України». 
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

Гринишин Христина (аспірантка) 

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

В час активного розвитку ринкових відносин в Україні та 
безперервного удосконалення національного корпоративного 
законодавства, шляхом адаптації до законодавства Європейського 
Союзу, питання порядку укладення значних правочинів акціонерними 
товариствами стає дедалі актуальнішим, адже здійснення повноцінної 
господарської діяльності без укладення договорів, в тому числі значних, 
є неможливим. 

Особливості порядку укладання значних правочинів 
врегульовано статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі – Закон про АТ), в основу якого покладено отримання згоди 
наглядової ради або загальних зборів акціонерів залежно від вартості 
предмету (об’єкта) конкретного правочину, що укладається, шляхом 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 
або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Вартість предмету (об’єкта) значного правочину слугує критерієм 
розмежування компетенції наглядової ради та загальних зборів щодо 
прийняття відповідного рішення. Так, законодавець встановив три 
граничних значення — 10%, 25% та 50% вартості активів акціонерного 
товариства. Відповідно, правочини, вартість яких не перевищує нижнє 
значення, за загальним правилом, укладається виконавчим органом без 
будь-яких обмежень, правочини з вартістю, яка становить від 10% до 25% 
активів, погоджуються наглядовою радою, з вартістю від 25% до 50% 
активів — більшістю присутніх на загальних зборах акціонерів, з 
вартістю, яка перевищує 50% активів — більшістю від усіх акціонерів. 

Приступаючи безпосередньо до характеристики порядку 
вчинення значних правочинів акціонерними товариствами, передусім 
необхідно: встановити, які органи та посадові особи можуть та повинні 
брати участь у цьому процесі, з’ясувати, якими актами встановлюється 
їх компетенція (повноваження) щодо вчинення таких правочинів, 
проаналізувати норми щодо оцінки майна, що є об’єктом правочину, 
визначити основні етапи вчинення значних правочинів та з’ясувати 
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зміст кожного з них, з’ясувати порядок підготовки та прийняття рішень 
про вчинення значних правочинів відповідними органами і посадовими 
особами акціонерних товариств. 

Так, відповідно до п. 22 ст. 33 Закону про АТ до виключної 
компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання 
згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 
70 Закону про АТ. Аналогічне положення міститься у пункті 18 статті 52 
Закону про АТ, яка визначає компетенцію наглядової ради в частині 
повноважень щодо надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Щодо порядку підготовки та прийняття рішень про вчинення 
значних правочинів можна врахувати запропоновану у доктрині схему, 
отже, серед дій, які мають місце при їх вчиненні В.В. Долинська виділяє 
такі: а) ініціація правочину; б) оцінка майна, що є об’єктом (предметом) 
правочину; в) проведення кваліфікаційних процедур; г) надання та 
розкриття інформації; д) надання додаткових прав акціонерам; е) 
прийняття рішення про вчиненні правочину, його схвалення та 
залучення до процедури вчинення правочину державних органів; ж) 
застосування правових наслідків порушення порядку вчинення 
правочину. Особливої уваги заслуговує питання визначення вартості 
предмету значного правочину, адже порівняння норм господарського та 
корпоративного законодавства дає підстави стверджувати, що це є 
єдиним критерієм, який законодавець поклав в основу правового 
режиму значних правочинів. Під предметом договору слід розуміти, як 
матеріальний об’єкт – майно, майнові права, інформація, результат 
інтелектуальної діяльності тощо, тобто об’єкти цивільних прав, так і 
юридичний об’єкт – дії (або утримання від дій), які повинна виконати 
(або утриматися від виконання) зобов’язана сторона.  

Як зазначає Беляневич О.А., предмет договору та ціна є 
самостійними умовами будь-якого договору, і значний правочин не є 
винятком з цього правила. У зв’язку із цим слід говорити про предмет та 
ціну як кумулятивні ознаки значного правочину, при цьому в законі 
повинні бути із необхідним ступенем однозначності визначені як 
порогові значення ціни (як це має місце зараз), так і предмет (юридичний 
об’єкт) договору, який би давав можливість визначити його тип (зокрема, 
важливе значення це матиме для кваліфікації договору як такого, що 
вчиняється при здійсненні поточної господарської діяльності). У зв’язку 
з цим виникає питання, виконання якого значного правочину (договору) 
може призводити до порушення корпоративних прав акціонерів. 
Актуальність цього питання підтверджується судовою практикою. 

Так, Верховний Суд в постанові від 21.02.2018 у справі № 910/18506/16 
зазначив, що підвищені вимоги до укладання правочинів щодо 
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розпорядження майном товариства застосовуються лише тоді, коли таке 
розпорядження стосується виключно відчуження майна, а не будь-якої 
іншої форми розпорядження майном. Поряд з цим, слід зазначити, що 
товар (виготовлена продукція, виконані роботі чи надані послуги 
вартісного характеру, що мають цінову визначеність) не повинні 
визнаватися предметом значного правочину,в протилежному випадку 
це означало б необхідність постійного узгодження з наглядовою радою 
або загальними зборами товариства усіх договорів, на підставі яких 
товар (результат господарської діяльності товариства), вартість якого 
перевищуватиме встановлені законом порогові значення, буде 
реалізовуватися на ринку.  

Варто звернути увагу, що проект закону «Про акціонерні 
товариства» № 2493 від 25.11.2019 не передбачає суттєвих змін у 
визначенні поняття значних правочинів, однак пропонується закріпити 
на нормативному рівні ряд питань, які раніше залишались лише на рівні 
наукових дискусій та були предметом судових спорів. Наприклад, 
правочини, вчинені в рамках провадження звичайної господарської 
діяльності товариства та за умови його вчинення на ринкових умовах, 
не вважатимуться значними. Для цього наглядова рада або незалежні 
директори ради директорів (якщо в товаристві сформована однорівнева 
система корпоративного управління) повинні будуть затвердити умови 
звичайної господарської діяльності. Також, запровадження механізму 
проведення загальних зборів із застосуванням електронного 
голосування, на мою думку, дозволить спростити процедуру погодження 
значних правочинів акціонерних товариств. 

 

БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОНОРСТВА ГЕМОПОЕТИЧНИХ 
СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НЕПОВНОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ 

Кінаш Дмитро (аспірант) 

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

Донорство гемопоетичних стовбурових клітин (далі – ГСК) 
неповнолітніми особами в Україні станом на сьогодні набуває все 
більшого поширення, оскільки часто це єдиний шлях для подолання 
великої кількості онкологічних хворіб. Вказані правовідносини 
виникають на підставі реалізації права особи на донорство, закріпленого 
в актах цивільного законодавства і актах органів державної влади. 

Статтею 290 ЦК України встановлено право особи на донорство. У 
ній визначено, що донором крові, її компонентів, органів і інших 
анатомічних матеріалів, репродуктивних клітин може бути повнолітня 
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дієздатна особа. Особа віком до 18 років може бути живим донором ГСК 
відповідно до закону. 

Відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині» (далі – Закон) у віці від 
14 до 18 років така згода надається безпосередньо донором, а також його 
батьками або іншими законними представниками. До 14-річного віку 
згода на вилучення біологічного матеріалу надається лише батьками 
або іншими законними представниками донора. При цьому, 
законодавець не встановлює обов’язку поінформувати донора віком до 14 
років щодо мети вилучення біологічного матеріалу, дій, які 
вчинятимуться, а також можливих наслідків. 

Слід зауважити, що такий підхід з етичної точки зору може 
викликати певні питання, оскільки позиція дитини, яка і у більш 
ранньому віці здатна усвідомити та зрозуміти дії, які вчинятимуться 
щодо неї у зв’язку з процедурою донорства, наслідки таких дій для неї та 
для реципієнта тощо, у даному випадку врахуванню не підлягає. 

Проблема полягає у тому, що в тілі людини основним джерелом 
ГСК є кістковий мозок. Слід зазначити, що процедура вилучення ГСК з 
кісткового мозку є болісною та небезпечною інвазивною препарацією. 
Крім того, донори мають ризики отримання негативних психологічних 
наслідків, таких як страх чи посттравматичний стрес. 

Лікарі для підготовки дитини до медичних процедур 
рекомендують надавати дитині віком від двох років інформацію про це 
доступною мовою, тобто з врахуванням її віку та розумових 
можливостей. 

Стаття 14 Закону встановлює умови для донорства ГСК 
неповнолітніми донорами, згідно з якими живим донором може бути 
особа віком до 18 років за умови відсутності повнолітнього дієздатного 
сумісного донора за результатами медичних показань, реципієнт є 
повнорідним братом або повнорідною сестрою донора, трансплантація 
здійснюється для збереження життя реципієнта. Крім того, за ч. 4 ст. 14 
Закону у разі якщо донором ГСК є особа, яка не досягла 14 років, згода на 
вилучення у неї ГСК надається у письмовому вигляді її батьками або 
іншими законними представниками цієї особи. У разі якщо донором ГСК 
є особа віком від 14 до 18 років, згода на вилучення у неї ГСК надається 
нею, а також її батьками або іншими законними представниками цієї 
особи у письмовому вигляді. 

Американська академія педіатрів вважає, що для визнання 
донорства ГСК дитиною етично допустимим, слід дотримуватися п’яти 
наступних умов:  

1. Відсутність сумісного дорослого родича-донора ГСК. Слід 
зазначити, що у разі наявності декількох братів чи сестер потенційних 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

76 

донорів, перш за все слід звернутися до дитини, вік якої більш 
наближений до 18 років. Крім того, рекомендується надавати перевагу 
братам і сестрам з більш розвинутими когнітивними функціями, 
оскільки вони здатні краще розуміти ризики і переваги донорства. 

2. Між донором та реципієнтом є міцні особисті і емоційні 
відносини. Це має бути важливим для донора, він повинен відчувати 
психологічну користь від вчинку, а не почуття вимушеності. 

3. Існування ймовірності позитивного результату для реципієнта 
внаслідок трансплантації. Хоч ця умова вимагає ймовірності і є досить 
оціночною, варто переконатися у тому, що вірогідність успіху від 
процедури вища за потенційні ризики для донора.  

4. Клінічні, емоційні і психосоціальні ризики для донора 
мінімізовані і обґрунтовані відносно переваг для реципієнта та донора. 
Одним зі способів мінімізації ризиків є належний вибір способу 
отримання ГСК. При цьому слід врахувати всі ризики та переваги для 
донора і реципієнта щодо кожного зі способів.  

5. Наявність дозволу батьків і, якщо це доречно, згоди дитини. 
Юридично, дозволу батьків достатньо для клінічного лікування. 
Консультативний комітет з трансплантації органів Міністерства 
охорони здоров’я та соціальних служб США рекомендує, щоб усі живі 
донори органів мали адвоката донора. ААП пропонує подібну вимоги для 
неповнолітніх, які є потенційними донорами ГСК. Обов’язками адвоката 
донора є допомога донору і його батькам зрозуміти процес донорства і 
захищати інтереси донора. Психологічні та медичні аспекти донорства 
повинні обговорюватися зрозумілою для потенційного донора мовою. 

Згадані умови є цілком вмотивованими і відповідають в першу 
чергу інтересам дитини-донора, яка у цих відносинах найбільш 
психологічно та емоційно вразлива та менш захищена від впливу 
оточення. З огляду на це, врахування цих рекомендацій є доцільним для 
визначення, чи може дитина бути донором ГСК.  

Окремою проблемою у цій ситуації є виявлення, чи згода дитини 
на донорство є дійсно добровільною. Батьки, у разі потреби іншої їхньої 
дитини у трансплантації, можуть надто сильно впливати на дитину-
донора, у зв’язку з чим вона погодиться на медичну процедуру радже у 
зв’язку з почуттям провини, аніж з благих намірів. Для визначення 
дійсної згоди дитини є зміст звертатися до відповідних фахівців, які 
будуть періодично зустрічатися з потенційним донором та спілкуватися 
з ним для з’ясування його дійсних намірів і бажань.  

Підхід законодавця щодо умов для донорства ГСК неповнолітнім, 
наведений у ст. 14 Закону, порівняно з окресленими вище умовами, є 
неповним і не враховує ставлення дитини-потенційного донора до цієї 
процедури, не забезпечує охорону її інтересів, її психологічного здоров’я, 
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допускає можливість зловживань зі сторони батьків становищем такої 
дитини, що може мати подальший психотравмуючий характер. 

Крім того, у вітчизняному законодавстві відсутні будь-які дієві і 
ефективні механізми для встановлення дійсної згоди дитини-
потенційного донора, що викликає необхідність для використання у цих 
відносинах відповідних спеціалістів, психологів, педагогів або юристів, 
за допомогою яких можливо виявити дійсні наміри дитини-
потенційного донора щодо подальших процедур, усунути будь-які 
можливі зловживання зі сторони батьків, захистити права і законні 
інтереси такої особи. 

 

ВЧИНЕННЯ ДІЙ ДЛЯ СВІДОМОГО ОБХОДУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЯК РІЗНОВИД ПОРУШЕНЬ 

ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 
КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТВІР 

Лубчук Олена (аспірантка) 

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

Серед порушень авторських прав, що дають підстави для їх 
захисту, в статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
виокремлено будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту 
авторського права. Під технічними засобами захисту законодавець 
пропонує розуміти технічні пристрої і (або) технологічні розробки, 
призначені для створення технологічної перешкоди порушенню 
авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) 
копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) 
і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до 
використання об’єктів авторського права і суміжних прав. 

Відповідні норми включено до Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» на виконання положень Договору Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятої 20 
грудня 1996 року. В статті 11 цього документу зазначено, що Договірні 
Сторони передбачають відповідну правову охорону та ефективні засоби 
правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, які 
вживаються авторами у зв’язку з використанням їх прав згідно з цим 
Договором або Бернською конвенцією і обмежують дії, які не дозволені 
авторами або не допускаються законом щодо їх творів.  

Перелік технічних засобів захисту авторських прав не є 
вичерпним, що зумовлюється доволі стрімким розвитком технологій. 
Водночас в науковій доктрині розроблено низку їх класифікацій. Так, І.І. 
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Ващинець виділяє чотири великі групи технічних засобів захисту 
авторського права: технічні засоби захисту, спрямовані на захист дій, що 
підпадають під виключне право автора; криптографічні засоби захисту 
авторського права; засоби кодування і маркування; електронні системи 
управління авторськими правами в цифрових мережах. 

Окремі приклади технічних засобів захисту авторських прав на 
кінотвір наведено у Рекомендаціях щодо вдосконалення механізму 
регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і 
суміжних прав через мережу Інтернет. Так, згідно з Рекомендаціями 
одним із таких способів слугує ідентифікація за допомогою ISAN – 
міжнародного стандартного аудіовізуального номеру, розробленого на 
Міжнародній конференції товариств авторів і композиторів (CISAC).  

Серед способів захисту авторських прав, які пропонуються у 
Рекомендаціях та можуть бути використані у сфері кіноіндустрії, варто 
відзначити також метод антикопії або антикопіювання. У випадку з 
кінотвором йдеться, зокрема, про захист від копіювання цифрового 
медіаконтенту на DVD-носіях. Першою технологією захисту DVD-дисків 
від копіювання стала CSS (Content Scramble System). Згідно з нею кожний 
виробник ліцензував свій ключ DVD-програвача для використання у 
своїх пристроях в Асоціації управління копіюванням DVD. Кожен DVD-
диск, захищений цією системою, містив ключ диска (Disk Key), який 
розшифровувався за допомогою ключа відповідного DVD-програвача, 
після чого можна було розшифрувати всю іншу інформацію на диску.  

З 2005 року почала застосовуватись більш надійна система захисту 
HD DVD та Blu-Ray дисків – AACS (Advanced Access Content System). 
Система поєднує у собі різноманітні методи, застосування яких може 
запобігати незаконному копіюванню та розповсюдженню 
відеоматеріалів. Для цього використовуються цифрові водяні знаки для 
відстеження зламаних ключів, водяні знаки компанії Verance для 
звукових доріжок фільмів, що дозволяють виявляти звук, записаний у 
кінотеатрі та блокувати його відтворення.  

На сьогодні з’являються все більш досконалі технології, які 
запобігають нелегальному розповсюдженню кінотворів в Інтернеті. 
Зокрема, в картинку фільму вбудовуються цифрові водяні знаки, завдяки 
яким можна відслідкувати шлях поширення нелегального контенту. 
Цифровий водяний знак є цифровим кодом (як правило, ідентифікаційні 
дані – ID, URL, адреса електронної пошти тощо), вставленим в цифрове 
зображення за допомогою спеціальної технології, яка дозволяє 
однозначно встановити автора цього зображення. На відміну від 
друкарського водяного знаку, який є видимим (наприклад, логотип), 
цифровий водяний знак створюється так, щоб бути невидимим, або у 
випадку з аудіокліпами – нечутним. Біти, що представляють водяний 
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знак, повинні бути розкидані усередині файлу так, щоб вони не могли 
бути ідентифіковані або змінені.  

В пункті «е» ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і 
суміжні права» вказано, що діями для свідомого обходу технічних 
засобів захисту авторського права є, зокрема, виготовлення, 
розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування 
засобів для такого обходу. Водночас, як зауважує І.І. Ващинець, не варто 
змішувати дії по обходу технічних засобів захисту та дії щодо 
виготовлення і розповсюдження засобів для такого обходу. До кожної з 
цих дій має застосовуватися окремий підхід у визначенні її 
неправомірності та встановленні відповідальності.  

На користь обґрунтованості наведеної позиції слугує той факт, що 
законодавства іноземних держав здійснюють доволі чітке 
розмежування вказаних дій. Так, Закон США «Про авторське право у 
цифровому тисячолітті» чітко розділяє досліджувані поняття. 
Положеннями § 1201 Підрозділу 103 Розділу 1 вказаного Закону 
встановлено заборону на обхід технічних засобів захисту, які 
контролюють доступ до твору. Окремим правопорушенням визнається 
виробництво, імпорт, розповсюдження та інше введення в обіг будь-якої 
технології, товару, послуги, пристрою, компонента, або їх частини, 
розробленої або виготовленої з метою обходу технічних засобів захисту, 
які контролюють доступ до твору, та захищають права суб’єкта 
авторських прав. До того ж в Законі закріплено виключення із 
загального правила про заборону обходу технічних засобів захисту для 
добросовісних володільців законно набутої копії твору. Йдеться про 
випадки, коли метою обходу слугує ідентифікація й аналіз елементів 
програми, необхідних для забезпечення її сумісності з іншими 
програмами (зворотний інжиніринг), або ж здійснення досліджень у 
галузі криптографії. 

Враховуючи вищенаведене, вбачається доцільним 
конкретизувати поняття обходу технічних засобів захисту авторського 
права та дій по виготовленню й розповсюдженню пристроїв для 
здійснення таких дій в національному законодавстві.  

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, 
НАРОДЖЕНИХ ШЛЯХОМ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Бочкур Ірина (студентка) 

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

Сьогодні Україна поряд із США (зокрема штатом Каліфорнія) є 
світовим центром репродуктивного туризму. Іноземців приваблює 
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доступність, висока якість та низька ціна послуги. Проте з основним 
масивом проблем батьки стикаються лише з моменту народження 
дитини. Відповідно до ч.2 ст.123 Сімейного кодексу України у разі 
перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування 
допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. 
Так, свідоцтво про народження дитини не містить жодних відомостей 
про особу сурогатної матері. При цьому згідно з Правилами державної 
реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими Наказом 
Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 в графі «Для відміток» 
актового запису про народження робиться один з таких записів: «Матір’ю 
дитини, яка ідентифікована електронною системою охорони здоров’я за 
даними заяви про згоду на запис подружжя батьками дитини, є 
громадянка (прізвище, власне ім’я, по батькові)» або «Матір'ю дитини 
згідно з медичним свідоцтвом про народження є громадянка (прізвище, 
власне ім'я, по батькові)». 

Однак для перетину новонародженим державного кордону йому 
необхідно отримати проїзний документ країни походження батьків.  

У випадку, якщо в країні походження сурогатне материнство 
заборонене апріорі, з отриманням необхідних документів часто 
виникають труднощі. До прикладу, резонансною стала історія, коли 
громадяни Французької Республіки одержали відмову посольства в 
отриманні дітьми громадянства та проїзних документів для виїзду з 
України. В 2011 р. їх батько Патріс Ле Рош спробував вивезти дітей до 
Франції нелегально, проте був затриманий Державною прикордонною 
службою України, а згодом засуджений до покарання у виді штрафу та 
конфіскації майна. Зрештою, лише після набуття дітьми громадянства 
України подружжя отримало змогу через півроку повернутись до Франції 
[Безп’ятчук Ж. Що загрожує дітям, яких народжують сурогатні матері. 
URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44335607]. 

Існує також проблема зумовлена принципово різним підходом до 
визнання особи матір’ю дитини законодавством більшості європейських 
держав та України. Наприклад, §1591 Цивільного кодексу Федеральної 
Республіки Німеччини передбачене положення, згідно з яким матір’ю 
дитини є жінка, яка її народила. Тобто відповідно до німецького 
законодавства матір’ю дитини зареєструють сурогатну мати з України 
всупереч українському документу, який посвідчує народження дитини. 
Показовим у цьому контексті стало рішення Федерального Верховного 
Суду ФРН від 20 березня 2019 року, яким Суд підтвердив визнання 
сурогатної матері матір’ю дитини всупереч законодавству України, проте 
передбачив, що у випадку наявності підтвердження сурогатною матір’ю 
батьківства генетичного батька-громадянина Німеччини дитина має 
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право на отримання громадянства останнього, а також на виїзд до ФРН, 
де друга із подружжя отримує право на всиновлення. 

Варто зазначити, що на сьогодні європейська спільнота частково 
дійшла консенсусу щодо реєстрації дітей, народжених сурогатними 
матерями за кордоном. Існує усталена практика визнання батьками 
дитини замовників послуги сурогатного материнства за наявності 
рішення суду держави, де, власне, була народжена дитина, про 
встановлення факту спорідненості з нею батьків. Національна судова 
практика України вже містить низку таких рішень. Водночас слід 
констатувати відсутність юридичних гарантій, що таке судове рішення 
буде взяте до уваги у всіх державах. Так, на розгляді Європейського суду 
з прав людини перебувала справа «Labassee проти Франції». Заявниками 
є подружня пара Франсіс та Монік Лябас, які скористались послугами 
сурогатного материнства у штаті Міннесота, США. Суд штату прийняв 
рішення про визнання обидвох заявників батьками новонародженої 
дитини. Органи реєстрації актів цивільного стану Франції відмовились 
зареєструвати її народження, а перших двох заявників – її батьками. При 
цьому Суд не виявив у даній ситуації порушення ст. 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод стосовно права перших 
двох заявників на повагу до сімейного життя, оскільки відсутність 
офіційної реєстрації народження третьої заявниці не перешкоджала 
можливості її співжиття з першими двома заявниками чи отримання 
громадянства Французької Республіки. Натомість було виявлено 
порушення ст. 8 Конвенції стосовно права третьої заявниці 
(новонародженої) на приватне життя, оскільки труднощі і непевність 
щодо отримання громадянства, спадкових прав та інші становлять 
загрозу для її соціальної ідентичності.  

Цілком виправданою є передбачена законодавством України 
вимога генетичної спорідненості із дитиною принаймні одного із 
подружжя замовників послуги, а також відсутності безпосереднього 
генетичного зв’язку з нею сурогатної матері. Та, на жаль, «людський 
фактор» виключити неможливо, тому трапляються випадки лікарської 
помилки, коли в репродуктивних центрах плутають генетичний 
матеріал і відповідно сурогатна мати народжує дитину, яка не має 
жодного генетичного зв’язку із подружжям замовників. Національні 
суди в такому випадку підтверджують батьківство замовників. Проте 
коли мова йде про народження дитини для пари іноземців, така помилка 
може бути фатальною.  

Європейський суд з прав людини розглянув справу «Paradiso and 
Campanelli проти Італії» (рішення від 24 січня 2017 р.), за матеріалами якої 
італійська пара за використанням генетичного матеріалу чоловіка 
скористалась послугою сурогатного материнства у Росії з 
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використанням генетичного матеріалу пана Парадізо. Після повернення 
в Італію заявники обвинувачувалися у підробленні документів 
(свідоцтва про народження). В ході досудових розслідувань ДНК-тестом 
не був підтверджений генетичний зв’язок чоловіка з дитиною. Тому суд 
не визнав батьківські права заявників, дитину було передано до 
спеціальної державної установи, звідки усиновлено третіми особами. 
ЄСПЛ також не виявив порушення Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод в даному випадку. 

Таким чином, аналіз проблем, які виникають у практиці, свідчить 
про необхідність більш чіткої правової регламентації застосування 
сурогатного материнства в Україні. Високий рівень лояльності 
національного законодавства сприяє процвітанню прибуткової сфери і 
розвитку економіки України, проте часто за рахунок долі дітей. Думки 
науковців коливаються від повної заборони сурогатного материнства до 
потреби встановлення додаткових вимог, які стосуватимуться 
насамперед замовників-іноземців. Зокрема обгрунтованою видається 
вимога до подружжя перед укладенням договору сурогатного 
материнства надати інформацію про правовий режим допоміжних 
репродуктивних технологій в країні їхнього походження. Такі зміни 
можуть покращити міграційно-правовий статус дітей іноземних 
громадян, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні. 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Вербіщук Віра (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 (Науковий керівник:доц. Грущинська Н. І.) 

Процеси реформування економіки України спричинили значні 
зміни в правовому механізмі регулювання економічних відносин. 
Безумовно, це торкнулося й договору поставки. Договір поставки, без 
перебільшень, є одним з найбільш затребуваних договорів серед 
суб’єктів господарської діяльності. Саме актуальність даного виду 
договору зумовлює поглиблене наукове дослідження правової природи 
договору поставки. 

Дослідженню цієї теми приділили увагу ціла низка науковців 
серед яких: М. Брагінський, Д. Кузьмін, В. Анохін, В. Алямкін, Т. Кукіна та 
інші. Правове регулювання договорів поставки здійснюється 
Господарським кодексом, Цивільним кодексом, Законом України «Про 
відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань», а 
також безліччю нормативно-правовими актами з правового 
регулювання відносин щодо окремих предметів договору поставки.  
 Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного Кодексу, за договором поставки 
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продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність 
покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в 
інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим 
подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і 
сплатити за нього певну грошову суму. Схоже визначення надається й 
Господарським Кодексом де відповідно до ч. 1 ст. 265 за договором 
поставки одна сторона – постачальник зобов'язується передати 
(поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар 
(товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і 
сплатити за нього певну грошову суму. З легальної дефініції договору, а 
також із системного аналізу законодавства у сфері регулювання 
відносин з поставки, можна вивести такі ознаки та особливості даного 
виду договору:  

1) купівля товару здійснюється з підприємницькою метою 
(перепродажу, переро- 

бки і продажу тощо), а не для особистого, сімейного та іншого 
подібного використання;  
2) сторонами договору поставки виступають суб’єкти господарської 
діяльності; 

3) об’єктом договору є партія товару (опт); 
4) розрахунки між контрагентами відбуваються за 

посередництвом банків і, пере- 
важно, у безготівковій формі; 
5) момент укладення договору і момент його виконання не 

співпадають. 
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 712 ЦКУ, до договору поставки 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не 
встановлено договором. Законом можуть бути передбачені особливості 
регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі 
договору поставки товару для державних потреб. З огляду на зазначенні 
положення, у теорії цивільного права договір поставки розглядають як 
окремий вид договору купівлі-продажу, а специфічним видом договору 
поставки – договір поставки для державних потреб. 

В контексті цивільно-правових характеристик, договір поставки є 
двосторонній, консенсуальний та оплатний. Однак, враховуючи 
вищесказане, цікавим є питання визначення істостних умов договору 
поставки. З цього приводу у цивільно-правовій науці існують дві точки 
зору. Перша з них полягає в тому, що з огляду на визнечення договору 
поставки, надане у ЦКУ та ГКУ, істотними умовами договору є умова про 
предмет, строк та ціну. Інша точка зору полягає у тому, що до істотних 
умов договору поставки входять предмет, що включає в себе 
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найменування товару та його кількість.  
 Безумовно, дві точки зору мають право на існування, однак, на мою 
думку, варто виходити із визначення поняття «істотні умови договору». 
Істотними є ті умови договору, які визнані такими законом або необхідні 
для договорів даного виду, а також ті умови, щодо яких за заявою однієї 
із сторін повинно бути досягнуто згоди. З огляду на це, я вважаю, не 
можна констатувати, що строк та ціна є істотними умовами договору 
поставки. Адже, що стосується строку, то відповідно до положень ГКУ, 
договір поставки може укладатися на 1 рік і більше. Якщо строк у договорі 
не зазначений, він вважається укладеним на 1 рік. А що стосується ціни, 
то відповідно до ст. ст. 691 і 632 ЦК, якщо ціна у договорі не встановлена і 
не може бути визначена, виходячи з його умов, вона визначається на 
основі із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент 
укладення договору. 

Отже, варто констатувати, що не можна ототожнювати цивільно-
правові характеристики договору та його істотні умови, адже правова 
природа та мета даних положень кардинально різна. 
 Договір поставки укладається у письмовій формі. Порядок укладення 
регулюється ст. 181 ГКУ, відповідно до якої договір викладається у формі 
єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. 

Права та обов’язки сторін за договором поставки передбачені ЦКУ 
та ГКУ, а також спеціальними нормативно–правовими актами.  
 До основних обов’язків постачальника належать: 

– передати товар покупцю; 
– передати товар у належні строки, в належній кількості, якості, 

асортименті, ком- плектності. 
Основними обов’язками покупця є: 
– прийняти товар; 

– перевірити відповідність одержаного товару умовам договору щодо 
кількості, асортименту, якості, комплектності тощо; 

– оплатити товар. 
 Відповідальність сторін за договором поставки настає у вигляді 
відшкодування збитків і неустойки (штрафу або пені). При цьому, як 
правило, застосовується залікова неустойка. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що 
важливість договору поставки в умовах ринкової економіки є дуже 
значною. Саме тому даний вид договору потребує подальшого 
законодавчого удосконалення та наукового трактування.  
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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО 
ОСОБЛИВОСТІ 

Гриб Світлана (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Грущинська Н. І.) 

Проблеми правового регулювання відносин, які виникають у 
зв’язку з наданням туристичних послуг, набули вагомого значення в 
умовах розвитку туристичного бізнесу. Загальні положення про надання 
послуг, закріплені у Цивільному Кодексі України (далі – ЦК України) та 
Законі України «Про туризм» (далі – ЗУ “Про туризм”), не в змозі 
забезпечити належне правове регулювання надання туристичних 
послуг через стрімкий розвиток суспільних відносин в умовах 
сьогодення. Усе це призводить до неоднозначності судової практики. 

Комплексного дослідження правової природи договору про 
надання туристичних послуг не проводилось. Вчені звертали увагу 
дослідженню лише окремих питань у сфері туристичних відносин. Цим 
зумовлена актуальність дослідження правової природи договору про 
надання туристичних послуг. 

Відповідно до ст. 20 ЗУ “Про туризм” “за договором на туристичне 
обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір 
безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за 
замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг 
(туристичний продукт), а турист зобов'язується оплатити його”. 

Досліджуючи питання договірного регулювання відносин у сфері 
туризму, варто зазначити, що договір у вказаній сфері носить назву 
договору на туристичне обслуговування, проте доцільніше було б його 
назвати договором про надання туристичних послуг, оскільки термін 
«обслуговування» не може зазначатися у назві договору між суб’єктом 
туристичної діяльності, який надає туристичні послуги, та туристом 
унаслідок більш широкого його змісту. 

Ще однією із особливостей договору про надання туристичних 
послуг є те, що у тому разі, коли договір є публічним, той водночас він є і 
договором приєднання. Дана особливість зумовлена тим, що такий 
договір переважно укладається за посередництва турагента, який не 
може змінювати умови договору, та великою кількістю туристів, яких 
обслуговують туроператори. Крім того, це зумовлене тим, щоб 
туроператор, як зобов’язана особа за договором про надання 
туристичних послуг, укладав однакові договори зі всіма туристами, 
тобто не брав на себе більше обов’язків, ніж це передбачено у його 
типових умовах, по-перше. І по-друге, оскільки даний договір є 
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публічним, то він повинен встановлювати однакові умови для всіх 
споживачів. 

Предметом договору про надання туристичних послуг є 
туристичні послуги. Туристична послуга – послуги суб'єктів 
туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, 
інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів 
культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб 
туристів. 

Варто зазначити, що у нині чинному законодавстві, поряд із 
терміном «туристична послуга», як предмет договору про надання 
туристичних послуг вживають термін «туристичний продукт». Проте, у 
цивілістичній науці немає єдності думок щодо доцільності одночасної 
наявності в понятійному апараті науки цих двох термінів. 

Більшість з вчених стверджуюють і ми дотримуємось цієї позиції, 
щоб уникнути вказаних розбіжностей, необхідно використовувати 
термін «туристична послуга», а не «туристичний продукт» для 
позначення предмета договору про надання туристичних послуг, 
оскільки таке поняття більш точно відображає правову природу 
вказаного договору. До того ж ЦК України не надає такому поняттю як 
“продукт” статус об’єкта цивільних правовідносин. 

Договір про надання туристичних послуг укладається в 
загальному порядку, передбаченому ЦК України, шляхом акцепту та 
оферти. 

Ст. 20 ЗУ «Про туризм» встановлює обов’язкову письмову або 
електронну форму договору. На нашу думку, окремої уваги заслуговує 
з’ясування питання електронної форми укладення договору, оскільки 
залишається проблема, що законодавець розуміє під поняттям 
«електронна форма укладення договору». Вченими-цивілістами 
відстоюється позиція, згідно з якою електронний спосіб укладення 
договору є не ще однією формою укладення договору, «а способом 
волевиявлення, за допомогою якого договір може бути укладений у 
письмовій формі». 

Сторонами договору є турист та туристичний оператор. 
Туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, 
крім випадків, якщо: 

невиконання або неналежне виконання умов договору на 
туристичне обслуговування сталося з вини туриста; 

невиконання або неналежне виконання умов договору на 
туристичне обслуговування сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з 
наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна із сторін про їх 
настання не знала і не могла знати заздалегідь; 
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невиконання або неналежне виконання умов договору на 
туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-
мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) 
та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, 
включені до туристичного продукту, не могли передбачити. 

Договір на туристичне обслуговування може передбачати 
компенсацію у разі спричинення шкоди туристу невиконанням або 
неналежним виконанням туристичних послуг, включених до 
туристичного продукту, відповідно до міжнародних конвенцій, що 
регламентують надання таких послуг. 

Отже, на нашу думку, Закон України “Про туризм” потребує 
внесення змін з урахуванням всього вищенаведеного, зокрема: 
закріпити на законодавчому рівні назву – договір про надання 
туристичних послуг, визначити предметом договору туристичну 
послугу, а не продукт, докладно аргументувати відповідальність сторін 
за порушення умов договору. 

 

НЕТРАДИЦІЙНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В ПЛОЩИНІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

Добрянська Лілія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.) 

Сучасна епоха інтенсивного розвитку економічних відносин 
призвела до переповнення ринку найрізноманітнішими видами товарів 
та послуг. Як наслідок, суб’єкти їх виробництва і надання у боротьбі за 
«місце під сонцем» дедалі частіше вдаються до застосування нових 
нестандартних методів привернення уваги споживачів до продуктів 
своєї комерційної діяльності. Одним із таких методів є використання 
нетрадиційних торговельних марок. 

Як пересічний споживач, так і знавець у сфері права 
інтелектуальної власності, класичними торговельними марками може 
назвати ті, що складаються із слів, графічних елементів або їх 
двовимірних комбінацій. Спільною між ними рисою є те, що вони 
орієнтовані на сприйняття людським зором. Однак, окрім цього органу 
чуття, у людини як у біопсихосоціальної істоти є ще чотири інших органи 
чуття – слух, смак, нюх та дотик, і нетрадиційні торговельні марки у 
більшості випадків орієнтовані на сприйняття саме ними. 

Положенням частини 1 статті 492 Цивільного кодексу України 
передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення 
або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів 
(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 
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(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими 
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, 
зображувальні елементи, комбінації кольорів. 

Як вбачається із зазначеного законодавчого формулювання, 
перелік позначень, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки, 
є невичерпним. Єдиною вимогою щодо них є їх здатність вирізняти 
товари та послуги серед інших. Здавалося б, така позиція законодавця 
дає безмежні можливості надання статусу торговельних марок будь-
яким позначенням, які відповідають критерію дистинктивності. Однак, 
вітчизняна практика, послуговуючись світовим досвідом, істотно 
обмежує це коло можливостей, оскільки вимогою для реєстрації 
позначення як торговельної марки встановлює здатність її чітко 
зафіксувати на матеріальному носії. 

Такий висновок логічно випливає з тлумачення пункту 1.4 Правил 
складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України 28 липня 
1995 року (надалі за текстом – Правила), згідно з якими звукові, світлові 
знаки, а також знаки, що являють собою колір чи поєднання кольорів, та 
інші знаки реєструються Відомством при наявності технічної 
можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації 
стосовно їх реєстрації. 

Оскільки спектр видів нетрадиційних торговельних марок є 
доволі широким, зосередимо свою увагу на тих, що передбачені у 
згаданому підзаконному нормативно-правовому акті. 

Звукові торговельні марки – торговельні марки, які відрізняють 
товари чи послуги за допомогою певних звуків, а частіше – їх комбінацій. 
Відомими всьому світу звуковими торговельними марками є рингтон 
мобільних телефонів Nokia; ричання лева із заставки «Metro-Goldwyn-
Mayer»; фанфари, що супроводжують початок фільмів 20th Century Studios 
тощо. В Україні звукові торговельні марки були зареєстровані 
Товариствами з обмеженою відповідальністю «Сорок дев’ята паралель», 
«Слобожанський миловар» та іншими. 

Правилами передбачено, що при реєстрації звукової торговельної 
марки зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми 
будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому 
використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис. 
Таке позначення надається у вигляді фонограми на аудіо-, відеоносії.  

Світлові торговельні марки – це торговельні марки, які 
відрізняють товари та послуги за допомогою певних світлових сигналів. 
Щоб набути права на таке позначення як на торговельну марку в Україні 
в заявці на реєстрацію повинна бути наведена характеристика світлових 
символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші 
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особливості. Таке позначення надається у вигляді відеозапису на 
відеоносії.  

Кольорові торговельні марки – це торговельні марки, що являють 
собою позначення одного кольору, або ті, що складаються із двох або 
більше їх видів. Усім відомий приклад реєстрації червоного кольору для 
туфель з червоними підошвами бренду Christian Louboutin, а також 
реєстрації рожевого кольору для фарбування скловолокнистого 
ізоляційного продукту Owens-Corning. 

Відповідно до норм українського законодавства, якщо для 
реєстрації торговельної марки заявляється виключно колір або 
поєднання кольорів, подається необхідна кількість відбитків з 
поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або 
поєднання кольорів. До заявки можуть додаватися приклади їх 
використання. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що у 
вітчизняній правовій системі створено усі передумови для надання 
правової охорони нетрадиційним торговельним маркам. Проблема 
використання у комерційній діяльності нетрадиційних торговельних 
марок полягає не у встановленні певних обмежень на державному рівні, 
а у практичній можливості фіксації та збереження позначення, що має 
перспективу бути зареєстрованим. Однак, із часом, із розвитком науки та 
техніки й цю перешкоду буде подолано, і впровадження нетрадиційних 
торговельних марок у цивільний оборот набуде масштабного значення. 

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ 

Криворучко Діана (студентка)  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(Науковий керівник: доц. Яновицька Г. Б.) 

На сьогоднішній день, реклама є одним з основних джерел 
розповсюдження інформації. В той же час, потрібно розуміти, що багато 
недобросовісної реклами. Питання захисту прав споживачів є 
актуальним для громадян, щоб зрозуміти як себе правильно захистити 
та не залишитися обдуреним. 

У ч.3 ст. 42 Конституції України від 28.06.1996 року зазначено, що 
держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю 
продукції, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. 
Правовою основою захисту прав споживачів, також є Закон України “Про 
захист прав споживачів” від 12.05.1991 року, де зазначає у п.22 ст. 1: 
споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або 
має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, 
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безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або 
виконанням обов’язків найманого працівника. 

У ч.9 ст.1 Закону України “Про рекламу”зазначено: реклама – 
інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в 
будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність 
споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. 
Інформація у рекламі дозволяє споживачеві вибрати хороший товар. 
Визначення, що таке “інформація” міститься у ст.1 Закону України “Про 
інформацію” від 02.10.1992 року, що інформація – будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені 
в електронному вигляді. Багато вчених вважають, що поняття 
“інформація” та “реклама” тотожні. Вважаю, що “реклама” — це вид 
інформації. 

Придбаваємо безліч продукції через рекламу. На жаль, інколи 
виникають питання щодо інформації, яку нам зазначає рекламодавець. 
З практики вказано, що надання неправдивої інформації є найчастіше в 
рекламі. Дуже часто споживачів вводять в оману. В доктрині цивільного 
права є бачення певних категорій порушених прав. Ю.Ю.Рябченко 
зазначає: “Найчастіше порушуються такі права: 

1.споживачів на неналежну якість продукції та обслуговування: 
2.на безпеку продукції;  
3.на необхідну достовірну та своєчасну інформацію про продукцію,  
4.на відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи 

фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також 
майнової та моральної (немайнової) шкоди, 

5. на обмін товару належної якості.” 
Держпродспоживслужби розглядають питання щодо захисту прав 

споживачів . Звернення до Держпродспоживслужби розглядаються в 
порядку, визначеному ЗУ «Про звернення громадян». Звернення 
розглянуть, якщо буде: інформація про особу, яка звертається, викладено 
суть питання, підпис заявника. Позов про захист прав споживачів 
подається до суду: 

1.за місцем проживання споживача 
2.за місцем знаходження відповідача 
3.за місцем заподіяння шкоди 
4.за місцем виконання договору — це на вибір позивача, який 

вибирає, де зручніше подати позов. 
У Постанові Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року «Про 

затвердження 
порядку накладення штрафів за порушення законодавства про 

рекламу» вказано у п.8, що накладати штрафи на рекламодавців, 
виробників та розповсюджувачів реклами мають право Голова 
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Держспоживслужби, його заступники, начальники територіальних 
органів Держспоживслужби та їх заступники. Проблема неефективного 
розгляду справ про захист прав споживачів зі сторони суду є ключовою. 
Безліч справ є не розглянуті через перевантаженість та правову 
необізнаність громадян. Боривеченко Ю.О. визначає підстави для 
притягнення рекламодавців до відповідальності. Встановлює, зокрема, 
такі: 

“1.замовлення реклами продукції, виробництво та/або обіг якої 
заборонено 

законом; 
2.надання недостовірної інформації виробнику реклами, 

необхідної для 
виробництва реклами; 
3.замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом; 
4. недотримання встановлених законом вимог щодо змісту 

реклами; 
5.порушення порядку розповсюдження реклами.” 
З моменту відносин між ЄС та Україною, з кожним днем є 

важливим удосконалення нашого законодавства до норм ЄС. 
Г.Б.Яновицька зазначає: “Визначено групи правовідносин за участю 
споживачів, що врегульовані Директивами ЄС та нормами українського 
законодавства:  

1.відповідальність за неналежну якість та безпеку продукції;  
2.гарантійні зобов’язання;  
3.маркування продукції;  
4.накладення судової заборони;  
5.позначення цін; контрактів, що укладаються на відстані;  
6.якості води, призначеної для споживання;  
7.несправедливих умов у контрактах, укладених із споживачами.”  
Також, Г.Б.Яновицька дає зрозуміти, що важливим є розвиток 

законодавства, яке повинно бути наближеним до законодавства ЄС. 
Вважаю, що політика ЄС спрямована на те, щоб не було нерівності між 
споживачами, вищий рівень життя та відповідальність громадян. 

Підсумовуючи вище сказане, можна дійти до висновку, що 
реклама — це дуже відповідально. Потрібно усвідомлювати, що це 
впливає на людей як позитивно, так може призвести до негативних 
наслідків. Бачимо наскільки важливим є розвиток держави у всіх 
напрямках — це якісні нормативно-правові акти, відповідальність 
держави, має бути краща освіченість громадян, щоб пояснювали ще зі 
школи, що можна себе захистити легко, що цього не потрібно боятися. 
Але залишаються проблеми: викривлення інформації про товари, 
завищення цін, неякісні продукти, зниження рівня життя. Відносини 
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прав споживачів в Україні не мають ідеалу, але за допомогою розвитку в 
Україні будуть найвищі стандарти захисту прав споживачів у сфері 
реклами. 

 

ПРАВО НА ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК 
СУБ’ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  

Майкович Христина (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Яновицька Г. Б.) 

Реальний розвиток суспільства неможливий без дотримання прав 
людини. Особливе значення має право на повагу до честі, гідності та 
ділової репутації фізичної особи. Це право повинне бути захищене задля 
нормального функціонування суспільства та забезпечення належного 
життя громадян кожної держави, зокрема і України. 

Право на захист честі, гідності та ділової репутації регулюється 
національними законодавством. Зокрема варто зазначити Конституцію 
України, прийняту 28.06.1996 р., Цивільний кодекс України від 16.01. 2003р. 
Це питання регулюють такі закони України: "Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні" (від 16 листопада 1992 року N 2782-
XII), "Про інформацію" (від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII), "Про телебачення 
і радіомовлення" (від 21 грудня 1993 року N 3759-XII), "Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" 
(від 23 вересня 1997 року N 540/97-ВР).  

 Також важливою є Постанова Пленуму Верховного суду від 27. 02. 
2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». 

Також потрібно відмітити міжнародні акти: Загальну декларацію 
прав людини (від 10.12.1948 року), Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод (від 04.11.1950 року), Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права (від 16.12.1966 року), Хартію основних прав 
Європейського Союзу( від 07.12.2000 року) та інші. 

У Конституції України, зокрема у статті 3, закріплено, що людина її 
життя і здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Стаття 21 наголошує, що усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах. Стаття 61 декларує, що кожен зобов’язаний 
неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не 
посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Стаття 12 Загальної декларації прав людини 1948 року закріплює 
право на захист особи від безпідставного посягання на її честь і 
репутацію, а також передбачає право на захист законом від такого 
втручання або таких посягань.  
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Хартія основних прав Європейського Союзу декларує гідність 
людини однією з основних цінностей, проголошує її недоторканість і 
передбачає її захист і повагу до неї, забороняє катування, нелюдське та 
таке, що принижує гідність, поводження та покарання та екстрадицію 
особи до країн, де їй може загрожувати приниження її гідності. 

У пункті 4 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про 
судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а 
також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначається, що 
чинне законодавство України не містить визначення честі, гідності та 
ділової репутації з огляду на те, що вони є морально-етичними 
категоріями і паралельно особистісними немайновими правами. 
Гідністю, відповідно до згаданої постанови, є визнання цінності кожної 
фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності. Під честю слід 
розуміти позитивну соціальну оцінку особи в очах оточуючих, що 
ґрунтується на відповідності її діянь загальноприйнятим уявленням 
про добро і зло. Діловою репутаціє фізичної особи є набута особою 
суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею 
трудових, службових, громадських чи інших обов'язків. 

Як вважає І. В. Саприкіна, захист честі, гідності, ділової репутації на 
сучасному етапі розвитку суспільства є одним із головних напрямків 
суспільного прогресу. Жодна держава не вправі дозволити собі не 
врахувати потреби суспільства щодо захисту цих немайнових благ. 
Вирішення глобальних проблем не може оминути необхідність 
дотримання прав людини.  

Я.С. Протопопова у своїх працях висловлює думку, що гідністю є 
визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної 
біопсихосоціальної цінності, в той час як із честю пов’язується 
позитивна соціальна оцінка особи в очах оточення, яка ґрунтується на 
відповідності її діянь загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а 
під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою 
суспільна оцінка її ділових і професійних якостей під час виконання нею 
трудових, службових, громадських чи інших обов’язків. 

У рішенні Конституційного Суду України від 28 грудня 2014 року, 
зазначено, що людську гідність потрібно розуміти як право, гарантоване 
статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка 
наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших 
конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм 
допустимості можливих обмежень таких прав 

Вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема 
права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової 
репутації, за загальним правилом належить позивачеві.  
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Розглядаючи справи щодо порушення права на повагу до честі 
гідності та ділової репутації, варто виокремити такі загальні способи 
захисту, які містяться у ст. 16 Цивільного кодексу України: визнання 
права; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке 
існувало до порушення; відшкодування моральної шкоди.  

Соболєв О. В. вважає, що до спеціальних способів захисту права на 
повагу до честі, гідності та ділової репутації варто віднести право на 
відповідь, спростування недостовірної інформації, заборону поширення 
інформації, якою порушуються особисті немайнові права, що закріплені 
у статтях 277 та 278 Цивільного кодексу України. 

Отже, законодавчо закріплених визначень понять честі, гідності та 
ділової репутації немає, проте вони містяться у постанові Пленуму 
Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та 
юридичної особи». Ці категорії захищаються не лише національними, але 
і міжнародними нормативно-правовими актами, що підтверджує їх 
важливість для забезпечення нормального життя суспільства. Способи 
захисту цих прав безпосередньо закріплені у Цивільному кодексі 
України та поділяються на загальні та спеціальні.  

 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Манзюк Іван (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Яновицька Г. Б.) 

Будь-які суспільні відносини потребують певної належної 
поведінки, що узгоджується між учасниками. Таку поведінку 
забезпечують соціальні норми, вичерпне визначення яким дає 
Рабінович П. М., розуміючи під ними зумовлене об’єктивними 
закономірностями правило поведінки фізичної особи, яке має загальний 
характер, виражає волю певної частини або всього суспільства і 
забезпечується різними засобами соціального впливу. Вони 
класифікуються за багатьма критеріями: способом виникнення, 
суб’єктами прийняття та охорони, способом закріплення та сферою 
регулювання. Групуючись за цими ознаками, вони утворюють 
відокремлені групи, що й є соціальними регуляторами. На сьогодні до 
елементів системи соціального регулювання включають: юридичне 
право, мораль, звичаї; релігію, корпоративні норми, політику тощо. Цей 
перелік не є вичерпним. Важливим є розуміння того, що окрім 
регулюючої вони також несуть важливу ідеологічну функцію. Влучною 
тут є думка Лейста О. Е.: «Соціальні норми – складова частина оцінного 
мислення, завдяки якому люди і колективи самовизначаються у 
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суспільстві, орієнтуються в конкретних історичних умовах і 
адаптуються до них.» 

Цивільні відносини, будучи особливим видом суспільних 
відносин, не є винятком. Їх визначає ст.1 ЦК України, як особисті 
немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності суб’єктів. Ці риси 
виявляють суть цивільних відносин, зумовлюють мету цивільно-
правового регулювання – забезпечення рівності між учасниками та 
їхніми інтересами. 

Слушною є думка Ромовської З. В., яка пропонує об’єднати всі 
соціальні регулятори цивільних відносин в понятті цивільне право. Як 
зазначалось вище, сьогодні елементи, що складають цивільне право, 
неможливо перелічити, адже вони є невичерпними, тому 
сконцентруємо нашу увагу на найважливіших. 

Найважливішим регулятором цивільних відносин є юридичне 
право. Воно регулює найважливіші аспекти цивільних відносин, маючи 
пріоритет щодо інших соціальних регуляторів у частині своїх 
імперативних положень. Переважна частина норм позитивного права 
містяться в актах цивільного законодавства. Ст. 4 ЦК України містить 
перелік актів, що регулюють цивільні відносини. Важливим є положення 
ст. 10 ЦК України, що визнає міжнародний договір, ратифікований 
Верховною Радою України, частиною національного цивільного 
законодавства України. ЦК України закріплює основні правові 
характеристики актів, з метою побудови стрункої, несуперечливої 
системи актів та недопущення декодифікаційних процесів. Ці 
властивості системи актів, що регулюють цивільні відносини, 
забезпечують однакове регулювання цивільних відносин на всій 
території України.  

Акти судової влади останнім часом збільшують свою роль у 
національній системі джерел права. До таких актів судової гілки влади, 
що мають значення для регулювання цивільних відносин можна 
віднести: рішення Конституційного суду України, Постанови Пленуму 
Верховного Суду України, постанови Верховного Суду та інші. Особливим 
в цьому списку є рішення Європейського суду з прав людини. Однак, 
повноцінним джерелом прав їх назвати досі не можна. Вони займають, 
як правило, нижче місце в ієрархії, ніж нормативно-правові акти, тобто 
не повинні суперечити їх принципам, цілям, завданням, а особливо 
змісту, маючи субсидіарний характер. Нормативність притаманна лише 
тій частині актів, де містяться положення про норми права та принципи, 
якими суд керувався для вирішення справи. 

Сфера цивільних відносин, що виникають в середині юридичної 
особи чи навіть у зовнішніх відносинах, суб’єктом, яких є юридична 
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особа, може регулюватись локальними актами юридичної особи. 
Призначення таких актів є поглиблення рівня регуляції цивільних 
відносин у сферах, делегованих державою юридичним особам, аби 
пристосувати їх до потреб та умов діяльності окремої юридичної особи, 
зокрема заповнення прогалин, забезпечення дієвості чинних норм 
законодавства шляхом установлення механізмів їх реалізації. 

Одним з найважливіших регуляторів цивільних відносин сьогодні 
виступає приватно-правовий договір. Його регулятивна функція після 
набрання чинності ЦК України значно зросла. Це зумовлено 
закріпленням свободи договору, як принципу цивільного законодавства 
у ст. 3 ЦК України. Однак, не дивлячись на таку важливу роль, договори 
не можуть вважатись формами права, бо не мають їхніх ознак, 
обмежуючи свій вплив лише на визначене коло адресатів, тому договір 
є лише ненормативним засобом індивідуального врегулювання 
відносин договірних сторін. 

Звичай є важливим соціальним регулятором цивільних відносин, 
що не регулюються ні нормами юридичного права, ні договірним 
правом, лише в частині, де звичай не суперечить їм. Під звичаєм 
розуміють усталене правило поведінки в подібних життєвих ситуаціях, 
але ст.7 ЦК України обмежує це поняття включаючи до нього звичаї 
contra legem та praeter legem. Будучи досконалим за змістом норм, що 
містяться у ньому, він через свою неформалізованість не може стати 
домінуючим соціальним регулятором, одночасно це не сприяє його 
коректному застосуванню. 

Неодноразові згадки поняття «моральні засади суспільства» у ЦК 
України свідчать про значний вплив норм моралі на регулювання 
цивільних відносин. Законодавець встановлює моральні засади як 
субсидіарний регулятор цивільних відносин, що забезпечує вищі 
стандарти справедливості, добросовісності та розумності ніж ті, що 
можуть бути забезпечені у нормах юридичного права. Хоча важливою є 
заувага, що існує цілий пласт цивільних відносин байдужих до 
регулювання нормами моралі, цим самим обмежується сфера їхнього 
застосування. 

Релігія займає важливу роль у житті будь-якого суспільства, тому 
норми, що сформовані релігійними організаціями, безспірно, є 
важливими соціальними регуляторами. Серед безлічі релігійних 
правових систем для України найближчим є канонічне право, що є 
похідною від Християнства. Воно регулює цивільні відносини між 
священиками, церквами, монастирями, вірними, у частині, де вони не 
врегульовані нормами позитивного права чи не суперечать їм, 
виступаючи як паралельна до світської система правових норм. 
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Отже, сьогодні система соціального регулювання цивільних 
відносин зумовлена їх природою, вона складається з багатьох елементів, 
що в своїй сукупності забезпечують повне та ефективне регулювання, 
демонструючи основні цінності та демократичний напрямок розвитку 
нашого суспільства. 

 

АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Панько Аліна (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(Науковий керівник: доц. Яновицька Г. Б.) 

Цивільне право України, через диспозитивний метод правового 
регулювання та широку свободу дій його суб’єктів, є саме тією галуззю 
приватного права для якої прогалини в законодавстві не є аномальним 
явищем.  

В словнику української мови за редакцією І. К. Білодіда та П. Й. 
Горецького зазначено, що «аналогія – це схожість різних предметів, 
явищ, процесів у певних властивостях». Професор П. М. Рабінович в 
навчальному посібнику «Основи загальної теорії права та держави» 
називає аналогію закону – «вирішенням справи (за наявності прогалини 
у законодавстві) на основі юридичної норми, яка регулює найбільш 
подібні суспільні відносини».  

В Україні аналогія закону закріплена на рівні законодавства. У ст.8 
ЦК України зазначено: «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим 
Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, 
вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні 
відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію 
закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються 
відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія 
права)». Легальна можливість застосування правової аналогії дозволяє 
суб’єктам цивільного права реалізовувати надану їм свободу, зберігаючи 
її захищеність і не побоюючись опинитися у правовому вакуумі.  

Станом на сьогоднішній день, одним з найбільш спірних питань 
щодо інституту аналогії є її подвійна природа. Деякі науковці, до 
прикладу А. В. Коструба в статті «Аналогія права та закону як фактична 
фікція і спосіб «оздоровлення» механізму правоприпинення», 
розглядають аналогію права та аналогію закону як єдиний інститут. 
Хоча, між ними є істотна відмінність : якщо при аналогії закону все 
зводиться до пошуку чинної норми, то при аналогії права потрібно 
керуватися достатньо великою кількістю абстрактних понять, від 
правильного розуміння і тлумачення яких залежить об'єктивність 
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вирішення спору про право. Як би там не було, як аналогія права, так і 
аналогія закону являють собою складний у застосуванні прийом, – 
зазначає у статті «Використання аналогій у правозастосуванні : 
загальнотеоретичний аспект» І. П. Зеленко. Автор звертає увагу на такий 
факт: «в цілому, на практиці існує тенденція уникати аналогій, а у 
випадку їх застосування – маскувати цей факт, оскільки будь-яка 
аналогія є спірною. Правильне розуміння логічної сторони аналогії є 
необхідною умовою правомірного врегулювання суспільних відносин, 
що складають прогалину у цивільному законодавстві.» Схожої позиції 
дотримується й І. Спасибо – Фатєєва, яка в статті ««Трансцендентна 
судова мімікрія», або про принципи права, аналогію закону та права у 
судовій практиці» зазначає : «Механізм аналогії права є складнішим та 
здається більш високим рівнем застосування безпосередньо правової 
матерії. В ньому присутнє все теж, що й на першому рівні (рівні аналогії 
закону), за винятком того, що з-під судді вибита й та хитка база, яка 
іменується законом, хай і суперечливим.» Разом з тим, потенційна сфера 
застосування юридичних аналогій є достатньо широкою. Поступово факт 
принципової неможливості повного регулювання всіх найбільш 
важливих відносин усвідомлюється практиками, що призводить до 
розвитку навичок пошуку внутрішньогалузевих і міжгалузевих 
аналогій.  

Протягом усього часу існування таких понять, як «аналогія 
закону» та «субсидіарне застосування норм» серед науковців точаться 
дискусії з приводу того як вони співвідносяться. В статті 9 ЦК України 
зазначено : «Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання 
відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та 
охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони 
не врегульовані іншими актами законодавства.» В даній нормі права 
мова йде про субсидіарне застосування норм. Найбільш обґрунтованою 
в науковій доктрині є позиція, відповідно до якої аналогія та субсидіарне 
застосування норм – різні інститути. Наприклад, С. І. Клім зазначає, що 
внутрішньогалузева аналогія закону використовується й застосовується 
лише в рамках однієї галузі права; міжгалузева аналогія закону можлива 
лише в рамках приватно-правових відносин суміжних галузей права; а 
субсидіарно норми застосовуються в тих випадках, коли на це є вказівка 
законодавця (як щодо приватно-правових відносин, так і щодо відносин, 
які мають публічно-правовий характер). 

Вважаємо, всі ці інститути є юридико-технічними засобами 
подолання прогалин в законодавстві. Професор Л. А. Луць під терміном 
«прогалина в законодавстві» розуміє часткову відсутність нормативно-
правових приписів у межах правового регулювання, зумовлену станом 
розвитку суспільних відносин та відставанням від нього правотворення. 
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Прогалини в законодавстві традиційно вважаються одним із 
найпоширеніших видів юридичних дефектів. Існують дві головні 
причини (а відтак і передумови) їх виникнення : відставання 
законодавства від динаміки розвитку суспільних відносин, а також 
помилки та упущення самого законодавця, низький рівень 
законотворчої культури. Умовами ж застосування аналогії в цивільному 
праві України є : аналогія допустима лише у випадку повної чи часткової 
відсутності правових норм; суспільні відносини, до яких застосовується 
аналогія, повинні знаходитися у сфері правового регулювання; повинна 
бути схожість між обставинами справи і наявною нормою за суттєвими 
юридичними ознаками; пошук норми, що регулює аналогічний випадок, 
повинен здійснюватися спочатку в актах тієї ж галузі права, у випадку 
відсутності – в іншій галузі права і у законодавстві в цілому; винесене у 
процесі використання аналогії правове рішення не повинно суперечити 
нормам закону, його меті; обов'язково повинно бути мотивоване 
пояснення причин застосування рішення по аналогії до конкретного 
випадку. 

Загалом, аналіз судової практики щодо застосування аналогії 
закону в цивільному праві свідчить про те, що цей інститут дуже часто 
застосовується щодо статті 185 ЦПК України про залишення позовної 
заяви без руху, повернення заяви. Такий факт свідчить про наявність 
великої кількості прогалин щодо врегулювання подібних 
правовідносин. До прикладу, в ухвалі Ковельського міськрайонного суду 
Волинської області від 07.10.2019 року суд застосовує цю статтю про 
позовну заяву до заяви про скасування судового наказу : «Оскільки 
нормами ЦПК України не передбачене залишення без руху заяви про 
скасування судового наказу, в даному випадку підлягають 
застосуванню за аналогією положення ЦПК України щодо залишення без 
руху позовної заяви (ст. 185 ЦПК України).» Червонозаводський районний 
суд в ухвалі від 14.01.2021 також застосовує цю статтю за аналогією до 
заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні, а 
Синельниківський міськрайонний суду Дніпропетровської області в 
ухвалі від 03.05.2018 – до заяви про видачу дублікату виконавчого листа 
у цивільній справі. Така ситуація вказує на недостатню врегульованість 
питання щодо вимог до різних процесуальних документів, відповідно 
суди змушені застосовувати статтю 185 ЦПК України яка стосується 
позовної заяви за аналогією. 

Отже, на даний час аналогія закону є недооціненим інститутом, 
який має великі перспективи в майбутньому. Судова практика її 
застосування свідчить про неоднозначне розуміння механізму 
реалізації аналогії, що обумовлено недосконалістю її законодавчої 
регламентації. Законодавцеві необхідно більш детально передбачити 
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умови застосування аналогії закону та обмеження щодо такого процесу. 
Постійне вдосконалення способів подолання прогалин в законодавстві, 
таких як аналогія закону, аналогія права та субсидіарне застосування 
норм права – приведе до всебічного та цілісного регулювання 
різноманітних правовідносин, які цього потребують. Таким чином, 
дослідження проблем встановлення та подолання прогалин цивільного 
законодавства шляхом застосування аналогії є повсякчас актуальним. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ ЯК 
УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Созанська Марія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(Науковий керівник: доц. Яновицька Г. Б.) 

Правове регулювання цивільних відносин досить-таки часто 
стикається зі значною кількістю суперечливих моментів як 
теоретичного, так і практичного значення.  

З впевненістю можна стверджувати, що одна із таких проблем 
правового регулювання пов’язана з участю держави Україна в цивільних 
правовідносинах. 

Питаннями вивчення та дослідження участі держави Україна в 
цивільно-правових відносинах займалися такі вчені, як Т. В. Блащук, Н. 
В. Бортнік, Л.В.Винар, Ю.М. Дзера, Л.П. Корбут, А.В. Коструба, В.В. Луць, Н.І. 
Мозоль, Т.О. Нечитайло, О. О. Первомайський, Л.О. Самілик, І. В. Спасибо-
Фатєєва та інші. 

Професор Н. С. Кузнєцова у статті «Розвиток громадянського 
суспільства і сучасне приватне право України» зазначає, що 
переосмислення сутності і ролі держави та права, усвідомлення 
необхідності якісних змін у нашому суспільстві, які дозволять 
кваліфікувати його як громадянське, вимагають їх дослідження через 
феномен цивільного права…. Оскільки …саме через інститути, 
конструкції і механізми цивільного права як права приватного у 
суспільстві реалізуються ті принципи, ідеї і начала, які роблять це 
суспільство громадянським… Тому розкриття феномену держави за 
допомогою приватно-правового інструментарію має актуальне 
значення на сучасному етапі розвитку правової науки в Україні. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 ЦК України учасниками цивільних відносин 
є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 
іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. 

Незважаючи на те, що держава Україна є суб’єктом публічного 
права, її участь у цивільних відносинах повинна обов’язково відбуватися 
з урахуванням ознак цих відносин, визначених у ч. 1 ст. 1 ЦК України, а 
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саме: юридичної рівності, вільного волевиявлення та майнової 
самостійності їх учасників.  

Попри те, що держава є одним із учасників цивільних 
правовідносин, вона, в силу своєї природи, має особливий правовий 
статус, який є відмінним від інших учасників цивільного права.  

Про це свідчить те, що держава є публічно-правовим утворенням, 
метою якої є забезпечення публічних інтересів суспільства, проте, 
вступаючи в цивільно-правові відносини, вона діє на рівних правах з 
іншими учасниками (користується тим самим правовим режимом). 
Тобто держава Україна поєднує в собі і публічно-владну правову 
природу, і водночас, може брати участь у приватно-правових відносинах.  

Щодо правових форм участі держави Україна в цивільних 
правовідносинах, то згідно з ч. 1 ст. 167 ЦК України: держава діє у 
цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих 
відносин.  

Аналізуючи ЦК України, та й загалом законодавство, зазначимо, 
що серед форм участі держави в цивільному обігу можна назвати такі:  

• безпосередня участь держави (наприклад, від імені держави 
виступають як представницькі, так і виконавчі органи влади, а саме: 
Президент України, Уряд України…); 

• участь держави шляхом створення юридичних осіб (державні 
унітарні підприємства, організації…). 

Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою, 
визначається такими елементами, як: права і обов'язки цих осіб, мета та 
цілі їх діяльності, правовий режим майна, управління цими особами, 
умови відповідальності цих юридичних осіб за зобов'язаннями та інші. 

Проте державі, як учаснику цивільних правовідносин, притаманні 
певні особливості:  

− по-перше, держава є владним суб'єктом публічних відносин, а це 
звичайно накладає певний відбиток на її участь у цій сфері відносин;  

− по-друге, держава є особливим учасником цивільно-правових 
відносин, адже вона, хоч і є носієм влади, проте наділена суверенітетом 
на певній території, що вирізняє її з-поміж інших рівних учасників у 
цивільному праві.  

Але таке становище держави в публічних відносинах не повинно 
впливати на її участь у приватних цивільних правовідносинах. Адже у 
Цивільному Кодексі України законодавець закріпив імперативну норму, 
відповідно до якої держава Україна діє у цивільно-правових відносинах 
на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. 

Аналіз положень чинного законодавства України, зокрема 
Цивільного Кодексу України, а також поглядів вчених-цивілістів, які 
вивчають проблематику правового становища держави Україна, дає 
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змогу сформулювати єдину думку, що держава впливає на цивільно-
правові відносини не лише через реалізацію своєї законотворчої функції, 
але також завдяки вступу в різні інститути цивільного права. 

Серед цивільних правовідносин, в яких бере участь держава 
Україна, слід назвати правовідносини власності, спадкові, зобов’язальні 
(договірні та недоговірні), корпоративні правовідносини тощо. 

Особливістю правової природи держави Україна в багатьох 
інститутах цивільного права є інтерес держави щодо участі у цій сфері 
права. Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників 
суспільних відносин. Адже в основі перших завжди лежить необхідність 
у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних 
та інших) потреб тощо. 

Досі актуальним є питання щодо правового становища держави 
Україна як учасника цивільних правовідносин. Проаналізувавши 
Цивільний Кодекс України, українське законодавство загалом та думки 
багатьох вчених-цивілістів, можна дійти висновку, що держава Україна 
– особливий учасник цивільно-правових відносин, специфіка якого 
обумовлена здійсненням публічно-правових повноважень у суспільстві, 
та діє на рівних правах з іншими учасниками таких правовідносин. 

 

ПРОБЛЕМА КІБЕРБУЛІНГУ У ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

Суботіна Анастасія (курсантка) 

Донецький юридичний інститут МВС України 
(Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Павлиш Т. Г.) 

Останнім часом, звичні нам речі, зокрема зустрічі, живе 
спілкування, переходять в онлайн режим. Обмеження, які були введені в 
нашій країні через пандемію, зробили ще більш затребуваним інтернет 
та інші можливості цифрового простору. Це змушує прискорити 
вироблення рішень із забезпечення прав людини, в тому числі прав 
дитини, в цифровому середовищі. 

Булінг, що в цифровому світі набув частку кібер-, є одним з ризиків 
для порушення прав дитини. Охоплення інцидентами суттєво більшої 
від традиційного булінгу аудиторії та часто анонімність тих, хто вчиняє 
цькування, справляє значний негативний вплив на благополуччя дітей. 
Відповідно до статті 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 
року, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 
державними чи приватними установами, що займаються питаннями 
соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 
законодавчими органами, першочергова увага приділяється 
якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 
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Таке явище як «кібербулінг», завжди тягне за собою негативні 
наслідки. Одним з дуже відомих трагічних випадків є трагедія, яка 
сталася із 13-річним Райяном Патріком Галіганом, який помер від 
суїциду внаслідок постійного булінгу в школі, до якого долучився 
кібербулінг, спрямований на розповсюдження чуток про те, що він гей 
(спочатку все починалося з приятельських дружніх жартів). Вже після 
смерті батько хлопчика знайшов у комп’ютері переписку із дівчинкою, 
яка зустрічалась із Райяном, а потім, прочитавши в Інтернеті, що він гей, 
порвала з ним і виставила в загальний доступ їхню персональну 
переписку. Напередодні суїциду Раян писав друзям: «Завтра я це зроблю, 
прочитаєте в газеті», а «друзі» відповідали: «це буде весела розвага». 
Детальний опис цього випадку вже після смерті сина зробив батько, 
який провів ціле дослідження в Інтернеті, щоб зрозуміти причини 
загибелі і розказати всім про ті кроки, які могли запобігти  
трагедії. 

За час існування терміну «кібербулінг», вчинилося дуже багато 
негативних та трагічних випадків з дітьми, які постраждали від нього, 
зокрема, самогубства, втрата впевненості в собі, замкнутість підлітків 
через цькування однолітків, зневіра в майбутнє, неповага до оточуючих 
та багато інших не потрібних нікому властивостей, що притаманні цьому 
терміну. 

Кібербулінг вищий там, де відсутні програми боротьби із 
шкільним булінгом, оскільки ці явища досить пов’язані. У країнах, де 
десятиліттями ведеться систематична профілактика буллінґу 
(Австралія, Австрія, Норвегія та ін.), менше і віртуальної форми знущань. 
До таких програм відносяться, наприклад, профілактичні уроки в одному 
класі, де виявився випадок кібербулінгу; робота тільки з групою високого 
ризику (імовірними жертвами або булерами), особисте спілкування з 
можливими зачинщиками кібербулінгу.  

Дуже важливим фактором впливу на прояви кібербулінгу у дітей є 
просвіта батьків щодо явища булінгу і тих зусиль, які вони сприяють 
щодо його подолання. Батьки та родичі повинні завжди приділяти увагу 
таким елементам, як: уважність до дитини; швидке та ефективне 
реагування на проблему. 

Необхідно завжди бути уважним до дитини та її віртуальних 
практик. Батьки фактично відсутні у тому віртуальному світі, де 
проводить час їхня дитина: в Інтернеті вони ходять до різних місць 
різними маршрутами. Чомусь нікого не дивує, що батьки добре 
інструктують дитину щодо маршрутів руху і правил користування, 
наприклад, велосипедом, натомість, привносячи в родину нові елементи 
технологій (мобільний телефон, відеоплеєр, комп’ютер тощо) залишають 
дитину наодинці із новою реальністю. Канали до віртуального світу 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

104 

потребують регулювання, введення чітких правил користування, що 
запобігає небезпекам і роз’яснює, в яких випадках і яка поведінка 
вважається нормальною і буде безпечною. 

Декілька корисних правил протидії кібербулінгу, які потрібно 
знати кожному учню: 

1. Не потрібно поспішати – тобто, не намагайся одразу виплеснути 
свій негатив в Інтернет просторі.  

2. Будуй свою репутацію – не потрібно провокуватися на всілякі 
нісенітниці, які періодично виникають у інтернет мережі.  

3. Звертай увагу на факти – а саме, якщо щодо тебе було вчинено 
діяння схоже на кібербулінг, негайно зафіксуй його. 

4. Ігноруй з розумом – часто можна почути думки накшталт 
«найефективніша боротьба з тролінгом – ігнор», «не годуйте тролів, вони 
харчуються вашими емоціями». 

5. Блокування можливого «булера» – можна заблокувати 
отримання повідомлень з певних адрес, навіть змінити телефонний 
номер. Пауза в спілкуванні руйнує взаємопідсилювані автоматизми 
кібербулінгу, особливо якщо він мотивований втечею булерів від нудьги 
і не супроводжується булінгом у реальному житті. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ  
ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО 

 

ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: СТАН І 
ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Балог Катерина (аспірантка) 

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

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗПП 
України) визначає перелік основних трудових прав працівників, 
найпершим із яких є право на працю. До нього належать право на вибір 
професії, роду занять і роботи, право на відпочинок, право на здорові і 
безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення 
колективних трудових конфліктів (спорів), право на участь в управлінні 
підприємством, установою, організацією тощо. Серед переліку, 
встановленого статтею КЗПП України, не згадується право на 
професійний розвиток працівників, проте зазначено, що "держава 
створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє 
працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при 
необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у 
результаті переходу на ринкову економіку". Маємо врахувати, що КЗПП 
України за своєю суттю є дещо модернізованою радянською спадщиною, 
тому формулювання, наведені у його статтях, почасти не відповідають 
сучасним реаліям економіки, ринку праці та його правового 
регулювання. 

Тим не менш, зазначене дуже тісно стосується поняття 
"професійне навчання працівників", що, відповідно до Закону України 
"Про професійний розвиток працівників" від 12.01.2012 р. (далі – Закон), 
тлумачиться як процес цілеспрямованого формування у працівників 
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають 
змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно 
виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної 
діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку 
і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб 
виробництва. Проблемним моментом є відсутність у цьому Законі 
легального визначення професійного розвитку працівників, однак 
доктринальні погляди вітчизняних вчених переважно зводяться до 
того, що професійне навчання та професійний розвиток працівників 
співвідносяться як частина і ціле. Так, аналіз доктрини з управління 
персоналом свідчить, що професійний розвиток є ширшим поняттям за 
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професійне навчання, адже воно має такі складові елементи, як: 1) 
особистісний розвиток; 2) професійне навчання; 3) виробнича адаптація; 
4) оцінка й атестація; 4) професійне просування; 5) керівний резерв; 6) 
службове просування. З цього приводу також Г. Булатова та Л. Сьоміна 
зазначають, що професійний розвиток персоналу включає такі 
компоненти, як професійне навчання, підвищення кваліфікації та 
перепідготовка, ротація, делегування повноважень, планування кар’єри. 

За логікою речей, наявність у нормах Кодексу обов’язку держави 
забезпечувати право на професійне навчання (вузьке поняття) має 
передбачати і закріплення права на професійний розвиток працівників 
(ширше поняття). Однак недоліком цієї норми є покладення всіх 
обов’язків суто на державу та її уповноважені органи. Суспільні 
відносини сьогодні розбудовуються на принципах децентралізації та 
участі, отже, недержавний сектор також дуже активно залучається до 
відповідних процесів. 

Щодо того, чи є право працівника на професійний розвиток одним 
із "наріжних каменів" його правового статусу, варто зазначити, що 
ефективна організація та управління професійним розвитком з боку 
суб’єкта господарської діяльності (роботодавця) стає запорукою: 

1) економічного розвитку компанії / установи / організації;  
2) конкурентоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності 

на ринку товарів чи послуг; 
3) конкурентоспроможності окремо взятого працівника на ринку 

праці; 
4) підвищення рівня трудового потенціалу;  
5) підвищення цінності людського капіталу та у перспективі – 

чинник економічного зростання регіону або країни в цілому. 
Аналіз низки джерел із галузі трудового права, управління 

персоналом, економіки праці, а також актів адміністративного 
законодавства, у яких закріплена дефініція, дозволяє сформулювати 
власний підхід до розуміння професійного розвитку працівників – це 
процес цілеспрямованого впливу на працівника з боку роботодавця, 
який полягає у провадженому в межах підприємства, установи, 
організації комплексі заходів з професійного навчання працівника, 
вдосконалення його професійних компетенцій, підвищення кваліфікації 
та атестації, вихованні управлінських та лідерських якостей і навичок, 
розвитку особистих і моральних якостей, що у кінцевому результаті має 
на меті підвищення ринкової вартості роботи працівника та/або 
просування його кар’єри, а також комплексне зростання його особистого 
та трудового потенціалу. Вважаємо, що цілком логічним є закріплення та 
забезпечення права працівника на професійний розвиток (шляхом 
внесення змін до редакції чинної норми ст. 2 КЗПП України або ж 
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творення нової норми у майбутньому Трудовому кодексі України, яка 
регулюватиме трудові права працівників).  

Безумовно, державна політика у сфері професійного розвитку 
працівників має вдосконалюватися навколо глобального завдання із 
всестороннього забезпечення цього права. Однак держава не може бути 
єдиним суб’єктом забезпечення, адже як уже було зазначено, суспільні 
відносини стають усе більш децентралізованими. Тому логічно, що 
основний тягар обов'язку із забезпечення права працівника на 
професійний розвиток має лягти на його роботодавця.  

З іншого боку, не можна стверджувати, що у відносинах 
"роботодавець – працівник" (які складаються навколо питань його 
професійного розвитку) останній займає явно пасивну позицію суб’єкта, 
на якого здійснюється вплив. Сам працівник також повинен докладати 
певних зусиль для удосконалення наявних компетенцій та опанування 
нових навичок, особливо, якщо його фах / посада стосуються публічного 
інтересу (наприклад, сфера освіти). У зв’язку з цим пропонуємо 
звернутись до зарубіжного досвіду правового регулювання права 
працівників на професійний розвиток і як результат – закріпити норму, 
що визначить професійний розвиток працівника не тільки як його право, 
а і як обов'язок. Такий підхід запровадила Республіка Словенія у 
контексті педагогічних працівників. На нашу думку, він буде 
виправданим з точки зору ефективності реалізації професійного 
розвитку – безумовно, роботодавець найперше повинен піклуватися про 
потенціал людей, які працюють на нього, однак і сам працівник має 
взаємно відповідати за власний комплекс навичок, компетенцій, 
якостей, які визначають ринкову вартість його роботи та її результатів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що чинна норма КЗПП України не 
закріплює в повному обсязі усі найважливіші трудові права працівника, 
у зв’язку з чим пропонується додати до переліку цих прав право на 
професійний розвиток працівників. Більше того, вважаємо за доцільне 
закріпити на перспективу досліджувану категорію у законодавстві не 
тільки як право, а і як обов’язок (принаймні, відносно деяких категорій 
працівників).  

 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ДОСТУПНІСТЬ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Гаврилюк Юлія (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(Науковий керівник: проф. Синчук С. М.) 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» одним із 
принципів надання соціальних послуг є доступність (п. 8 ст. 3). 
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Правові засади надання соціальних послуг конкретизуються через 
реалізацію норм законодавства про соціальні послуги, зокрема 
Державних стандартів конкретних послуг. Тож сутність принципу 
доступності визначаємо через аналіз відповідних законодавчих норм. 
Для прикладу, Державний стандарт соціальної послуги профілактики, 
принцип доступності соціальної послуги профілактики визначає як 
організацію суб’єктом своєї діяльності у приміщеннях, спеціально 
обладнаних і пристосованих для обслуговування осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Водночас, на суб’єкта надання такої 
соціальної послуги покладено зобов’язання щодо інформування 
отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників про 
соціальну послугу, порядок звернення за її наданням, порядок та умови 
її надання (абз. 2 п. 1 Розділ VII).  

Варто зазначити, що структура кожного з Державних стандартів 
соціальних послуг, визначених як “базові соціальні послуги” відповідно 
до ст. 16 Закону України “Про соціальні послуги” містить Розділ 
«Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання 
соціальної послуги…». Тож можемо констатувати, що доступність 
соціальної послуги як принцип її надання, передусім законодавцем 
визначається через інформаційні його складову. Це, своєю чергою, 
зумовлює необхідність наукового аргументування правової засади 
доступності через забезпечення інформаційної обізнаності осіб/сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах або потенційно у них 
можуть попасти. Відтак інформаційна доступність всіх соціальних 
послуг може бути проаналізована через призму послуги інформування 
надання соціальних послуг. 

Порівнюючи зміст принципу доступності із визначенням сутності 
послуги інформування, робимо висновок, що відповідно до 
Класифікатора соціальних послуг близьким для забезпечення цього 
принципу є послуга інформування. Така послуга розкривається через 
надання інформації з питань соціального захисту населення, зокрема 
перелік та адрес надавачів соціальних послуг, умови їх отримання, 
тарифи на платні соціальні послуги; надання інформації щодо 
отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та 
інших видів допомоги, робіт, послуг, спрямованих на вразливі групи 
населення та надання яких здійснюється відповідно до місця 
проживання отримувача. Вважаємо, що зміст такої соціальної послуги 
не чітко та не достатньо визначений нормами законодавства, адже 
відсутні вказівки щодо суб’єкта надання такої послуги (надавача 
соціальної послуги), що, на нашу думку, лише підсилює проблему 
забезпечення інформаційної доступності конкретної послуги. 
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Так, інформування громадян про право на отримання соціальних 
послуг (конкретної соціальної послуги, яку вони потребують) 
визначається п. 17 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про соціальні послуги» як 
базова соціальна послуга. Базовими послугами відповідно до п. 1 ст. 1 
Закону України «Про соціальні послуги» є такі, надання яких 
отримувачам соціальних послуг відповідно до цього Закону 
забезпечується Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі 
державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст 
обласного значення, а також виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених 
згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, 
встановленому законом. Здійснюючи аналіз норм зазначеного Закону 
України, виснуємо, що забезпечення базовими соціальними послугами 
покладається на муніципальний рівень, а отже, і належна 
поінформованість отримувачів цих послуг теж належить до 
компетентності «місцевих надавачів». 

Питання інформування громадян (як забезпечення соціальної 
послуги) передбачене у Законі України «Про рекламу» (ст. ч. 1 ст. 5), 
Постанові Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», 
Методичних рекомендаціях щодо інформування населення про 
соціальні послуги та інших. Проте, сьогодні чинного або актуального 
нормативно-правового акту (у зв’язку з реформуванням системи 
надання соціальних послуг), який би передбачив процедуру та суб’єкта, 
на якого покладається забезпечення належного інформування осіб про 
соціальну послугу немає.  

Проте, Закон України «Про соціальні послуги» зазначає, що 
надавачі соціальних послуг, серед інших зобов’язань, повинні 
інформувати населення та кожного отримувача соціальних послуг про 
перелік соціальних послуг, які вони надають, зміст та обсяги таких 
послуг, умови та порядок їх отримання у формі, доступній для 
сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я (п. 1 ст. 13). 
Вважаємо, така вимога може певною мірою ускладнювати процес 
надання послуг, відповідно, пропонуємо покласти обов’язок 
інформування населення на Центри надання соціальних послуг (далі 
ЦНАП). Проте, не слід обмежувати у праві на інформування надавачів 
соціальних послуг, до яких сьогодні відносимо: комунальні 
підприємства, фізичних осіб; громадські організації; релігійні організації 
та інші, з огляду на результативність для них замовлень. Аргументувати 
таку пропозиції можемо, опираючись на такі два чинники: по-перше – 
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процес трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС, який відбуватиметься у 3 
етапи, метою якого є перш за все доступність (зокрема територіальна) до 
послуг на локальному рівні; по-друге – відбувається процес 
інтегрування адміністративних послуг соціального характеру задля 
забезпечення єдності реалізації державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг соціального характеру.  

Згідно із Реєстром надавачів соціальних послуг станом на січень 
2021 року зареєстровано близько 3000 надавачів, серед яких 2000 
комунальної форми власності та 700 приватних. Законодавче 
закріплення повноважень за ЦНАПами щодо інформування сприятиме 
ширшій обізнаності звернення за послугами, зокрема ЦНАПи матимуть 
можливість безперешкодно скеровувати громадян до конкретного 
надавача послуги, діяльність якого пріоритетно спрямована на надання 
конкретної послуги. 

Із зазначеного, пропонуємо розглядати інформаційну доступність, 
як діяльність ЦНАПів та надавачів соціальних послуг, що спрямована на 
забезпечення всебічного, повного інформування отримувачів 
соціальних послуг щодо суб’єкта надання, переліку послуг (кожної 
послуги зокрема) процедури звернення для отримання послуги та 
процедури її отримання.  

 

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
РОБОТОДАВЦЯМИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОГОЛОШЕНЬ ПРО 

ВАКАНСІЇ 

Гнот Юлія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Парпан Т. В.) 

Тисячі роботодавців в Україні кожного дня розміщують 
оголошення про вакансії на конкретних веб-сайтах у мережі Інтернет, 
друкованих виданнях чи соціальних мережах. Ці оголошення 
знаходяться у вільному доступі і тому кожен охочий може 
ознайомитися з умовами прийняття на роботу. Проте чи завжди ці 
умови є законними? 

Так, відповідно до національного законодавства, а саме статті 17 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про 
вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за 
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно 
особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із 
статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про 
їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. Тобто, це пряма 
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заборона Закону висловлювати побажання роботодавця щодо статі 
кандидата на зайняття вакансії у розміщеній рекламі чи оголошенні, 
якщо робота, яка пропонується не є специфічною і такою, що може 
виконуватися лише представником певної статі. Варто також зауважити, 
що у питанні гендерної дискримінації за ознакою статі на ринку праці ще 
у 2017 році відбулися зміни. Так, тепер жінок можуть приймати на роботи 
(крім підземних робіт), які раніше були заборонені для них згідно з 
наказом МОЗ «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із 
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93)». Відтепер кількість 
професій та посад у оголошенні про вакансії на які роботодавці можуть 
вказувати необхідну конкретну стать працівника значно зменшилася. 

На жаль, в сучасному українському суспільстві наведене 
законодавче положення надто часто ігнорується та порушується 
вітчизняними роботодавцями. Зокрема, проаналізувавши навіть 
невелику кількість оголошень від роботодавців можна зрозуміти, що ця 
проблема є розповсюдженою та потребує негайного вирішення. 
Наприклад, директор Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» 
Любов Максимович звернула увагу на проведений моніторинг 
оголошень та його результати: «моніторинг інформаційно-рекламних 
видань показав, що серед оголошень, які містять вимоги до статі, більш 
як дві третини (69,6 %) дискримінують жінок, і трохи менше третини (30,4 
%) – чоловіків. Серед таких оголошень у 74,3 % випадків на роботу 
секретарів, офіс-менеджерів, помічників, яка є низькооплачувана, 
запрошували жінок. Щодо решти категорій посад, то перевагу надавали 
чоловікам: робітники, обслуговуючий персонал – 86,1 %; керівники всіх 
рівнів та адмінперсонал – 79,5 %; кваліфіковані спеціалісти – 66%; 
менеджери з реклами, з продажу тощо – 54,3 %».  

З цього можна зробити висновок про те, що українське суспільство 
не до кінця усвідомлює проблеми гендерної рівності у сфері трудового 
права, навіть коли вони стосуються першочергового питання про 
прийняття на роботу. Тобто, нагальною проблемою є недостатньо 
розвинена правосвідомість населення. Так, величезна кількість 
найманих працівників не обізнані зі своїми правами і саме тому не 
звертаються за захистом у випадку їх порушення. До прикладу, у 
проаналізованих випадках безперечно порушується вимога частини 3 
статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» і особи, які шукають роботу, мають право звертатися за 
захистом своїх прав. Проте, на жаль, на практиці такі особи лише 
продовжують пошук вакансії відповідно до вимог роботодавця.  

Зважаючи на існуючу проблему, необхідно щоб Уряд України вжив 
заходів задля інформування населення щодо прав, якими вони можуть 
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користуватися та які не можуть бути порушені. Так, з цією метою можуть 
розміщуватися у соціальних мережах та транслюватися на телебаченні 
різні соціальні відео- та аудіоматеріали, в яких буде розкриватися 
питання гендерної рівності та прав громадян України, зокрема найманих 
працівників, в цьому контексті. Ще одним вирішенням цієї проблеми 
може бути впровадження у навчальні програми як загальноосвітніх 
навчальних закладів, так і вищих навчальних закладів предмету, 
завданням якого буде підвищення рівня правосвідомості та обізнаності 
в своїх правах молодого покоління. На мою думку, за допомогою таких 
заходів можна буде досягти меншої кількості порушень принципу 
гендерної рівності у сфері трудового права. 

Наведені способи є дієвими у довготривалій перспективі. На 
сьогодні, є низка законодавчих норм, які передбачають засоби захисту 
від гендерної дискримінації, зокрема коли йдеться про неправомірні 
умови прийняття на роботу згідно з розміщеним оголошенням. Ці норми 
можуть бути застосовані для захисту порушених прав громадян України. 
А саме, існує контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 
оголошень про вакансії (прийняття на роботу), який здійснює Державна 
служба України з питань праці згідно з статтею 26 Закону України «Про 
рекламу» та п.п. 10 п. 4 Положення про Державну службу України з питань 
праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11.02.2015 р. № 96. Також варто звернути увагу на норму статті 241 Закону 
України «Про рекламу», оскільки вона не лише фактично повторює 
положення частини 4 статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» та вказує, що «забороняється в 
рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, 
пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної 
статі…», але й передбачає у частині третій, що порушення вимог до 
оголошень про вакансії загрожує рекламодавцю штрафом у 10-кратному 
розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення 
порушення. Важливим є й те, що відповідно до частини другої статті 26 
Закону України «Про рекламу» відповідний орган державної влади має 
право вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів 
реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства. Саме ці 
норми, на мою думку, є дієвими при захисті прав осіб, які бажаючи стати 
найманими працівниками та укласти трудовий договір стикаються з 
гендерною дискримінацією з боку роботодавця. Незважаючи на існуючі 
законодавчі норми, вітчизняне законодавство все ще потребує 
вдосконалення для більш ефективного та своєчасного захисту прав 
громадян. 
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Також, у разі необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та 
укладенні трудового договору, зокрема якщо можна стверджувати, що 
така відмова базується виключно на тому, що кандидатом на зайняття 
вакансії є представник конкретної статі, а не на ділових якостях, особа 
може звернутися за захистом свого порушеного права до суду. Мотиви 
такої відмови можуть бути як прямо дискримінаційними за ознакою 
статі, якщо роботодавець посилається на гендерну приналежність 
працівника як на причину для відмови у прийнятті на роботу, так і 
приховано дискримінаційними, коли роботодавець прямо не зазначає 
цього, проте цей факт є очевидним. Претендент може звернутися до суду 
у тримісячний строк з дня одержання відмови, що передбачено статтею 
233 Кодексу Законів про працю України. При цьому доводити відсутність 
факту дискримінації повинен відповідач, тобто роботодавець. Але 
працівник повинен буде довести, що він відповідає формальним 
вимогам, які висував роботодавець до кандидатів на посаду, і навести 
факти або обставини, які свідчать про дискримінацію за ознакою статі. 
Тому важливо заздалегідь зібрати будь-які докази та свідчення, які 
вказували б на дискримінацію. 

Отже, розглянувши проблему поширених порушень 
роботодавцями вимог законодавства про гендерну рівність у сфері 
реалізації громадянами права на працю при розміщенні оголошень про 
вакансії, можна зробити висновок, що в Україні вже існують заходи, які 
можуть допомогти усунути такі порушення, проте окрім цього необхідно 
також піднімати рівень правосвідомості як осіб, які бажають стати 
найманими працівниками, так і роботодавців. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ 
ТА НАДОМНОЇ ПРАЦІ  

Голуб Віра (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Парпан Т.В.) 

З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року, до Кодексу 
законів про працю України було введено поняття дистанційної 
(надомної) праці. У цьому нормативному акті дистанційна та надомна 
праця подавалися як синонімічні поняття. 

Дефініція цих видів нестандартної зайнятості у наведеному 
нормативно-правовому акті аналогічна тій, що пропонувалася у 
відомому проекті Закону України № 2708 «Про працю» від 28 грудня 2019 
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року. Згодом у Законі України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення правового 
регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням 
гнучкого режиму робочого часу» від 27 лютого 2021 року, ці поняття було 
розмежовано. Кожній із цих нетипових форм залучення до праці 
притаманні свої певні особливості (деякі з них є викладені у Законі № 
1213-IX). А саме: місце роботи (для надомників існує прив’язка до місця 
проживання та вони відповідно до вже чинного законодавства не 
можуть його змінити без повідомлення про це роботодавця, а для 
дистанційних працівників єдина умова, аби це було не у приміщенні 
роботодавця), можливість при дистанційній зайнятості поєднання 
віддаленої роботи із роботою на робочому місці, на надомних 
працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, 
установи, організації, якщо інше не передбачено трудовим договором 
(зауважимо, що у Положенні «Про умови праці надомників», ця категорія 
працівників вправі розподіляти свій час на власний розсуд). Щодо 
дистанційних працівників, то тут навпаки: на них не поширюються 
правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено 
у трудовому договорі. Вони використовують свій час на власний розсуд, 
однак і тут є певне обмеження, працівник не може працювати більше 40 
год на тиждень, як би він свій час не розподіляв, а також варто не 
забувати про описане нижче «право відключення». Зважаючи на ці 
відмінності, розмежувати ці поняття було доцільно.  

Міжнародна організація праці неодноразово зазначала, що 
основною проблемою таких видів зайнятості є те, що завдяки 
інноваційним технологіям межі між роботою та особистим життям 
можуть значно розмиватися. Тому вважаємо варто лише вітати 
закріплене у Законі № 1213-IX так зване «право на відключення», що 
безумовно є позитивом, адже працівник має право переривати будь-
який зв'язок із роботодавцем і це не вважатиметься порушенням 
трудової дисципліни чи умов трудового договору, такий період має бути 
визначений у трудовому договорі, робочого часу.  

Зміни до Кодексу законів про працю України слушно 
встановлюють лише письмову форму трудового договору про 
дистанційну роботу, однак у час епідемії роботодавець має можливість 
не дотримуватися цього положення. 

Проаналізувавши положення Конвенції про умови праці 
надомників та порівнявши її зміст із нещодавно прийнятим Законом 
України № 1213-IX можна констатувати, що останній створює певні 
гарантії зокрема щодо таких аспектів: оплата праці (зокрема, у ч. 6 ст. 60-
1 вказано, що: виконання надомної роботи не тягне за собою змін у 
нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав 
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працівників), захисті від дискримінації (положення закону про 
можливість вимоги тимчасової дистанційної зайнятості у випадку 
домагання, насильства, поводження, що має у собі ознаки 
дискримінації), охорони материнства (зважаючи на ч. 12 ст. 60-2, де 
встановлюється можливість вагітних жінок, жінок, які мають дитину до 
3-х років, дітей з інвалідністю та інших – працювати дистанційно, якщо 
роботодавець має необхідні для цього ресурси), захисту у галузі безпеки 
та здоров’я працівників (праця зі шкідливими умовами – забороняється). 

Що ж до меж контролю роботодавцем, то показовою є справа 
«Барбулеску проти Румунії», румунський інженер був звільнений з 
роботи за те, що використовував месенджер Yahoo для приватної 
переписки під час виконання своїх трудових обов’язків, раніше він був 
попереджений про заборону використання робочого устаткування в 
особистих цілях. Потрібно зазначити, що спочатку Європейський суд з 
прав людини вирішив справу не на користь позивача, але вже згодом – 
Велика палата Суду (фактично – апеляційна інстанція) змінила своє 
рішення, адже: «внутрішнє регулювання роботодавцем питання 
контролю за роботою працівника не може зводити соціальне життя 
працівника до нуля, повага до приватного життя і кореспонденції 
повинні існувати, навіть якщо вони обмежені в тій мірі, в якій необхідно». 

Суд визначив критерії, якими мають керуватися національні 
органи при оцінці пропорційності контролю роботодавця за перепискою 
працівника та чи є останні достатньо захищеними, а саме: повинні бути 
дотримані 2 умови сукупно: працівника має бути проінформовано і про 
заборону використання робочого устаткування у власних цілях, і про 
можливість проведення перевірки на наявність такого використання. 
Важливим є також ступінь перевірки (перевіряється зміст чи характер 
всієї переписки чи частково), а також чи можна було передбачити вид 
контролю, який би менше втручався у приватне життя працівника, аніж 
прямий доступ до переписки. Варто також враховувати характер діянь 
працівника та можливість настання реальних наслідків для 
роботодавця. 

Можливість контролю роботодавцем за виконанням трудових 
обов’язків працівником у змінах до Кодексу законів про працю України 
не врегульовані, раніше їх спробували реалізувати у проектах Трудового 
кодексу. Наприклад у ст. 28 одного з них встановлювалося право 
роботодавця контролювати виконання працівниками трудових 
обов'язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це 
зумовлено особливостями виробництва, з обов'язковим попередженням 
працівників про їх застосування. Аналізуючи цю статтю, насамперед 
недоліком є те, що немає обов’язку роботодавця отримати згоду 
працівника на перевірки, а лише обов’язок попередження, на практиці це 
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може порушити право на повагу до таємниці приватного життя 
працівника, враховуючи, що у статті визначені лише технічні засоби 
контролю(наприклад, це може бути фото та відеозйомка, перевірка 
листування і т.д.), це суперечить і практиці Європейського суду з прав 
людини, адже направду встановлення відеокамер для нагляду за 
дистанційним працівником є неправомірним втручанням у право на 
повагу до особистого життя не лише працівника, а й членів його родини. 

Ініціатива правового регулювання таких нетипових форм 
залучення до праці в Україні, як надомна та дистанційна зайнятість 
безперечно актуальна, новели законодавства в певній мірі змінили їх 
сприйняття, стали кроком для відходу від радянського законодавства. 
Важливим подальшим кроком має стати врегулювання меж та методів 
контролю роботодавцем за виконанням працівником своїх трудових 
обов’язків. 

 

ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Магей Юрій (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник:доц. Парпан Т. В.) 

На сьогодні, проблема легалізації трудових відносин є досить 
актуальною для України. Як видається, однією з основних її причин, це 
небажання роботодавців укладати трудові договори при прийомі на 
роботу працівників. 

Після розвалу СРСР Україна почала переходити до ринкової 
економіки. На ринку праці почали з’являтися індивідуальні підприємці, 
приватні фірми, метою яких було отримання прибутку. Саме цей фактор 
став основною причиною виникнення категорії роботодавців, які 
наймають працівників неофіційно, з метою уникнення додаткових 
витрат. У зв’язку з цим у суспільстві почали виникати такі глобальні 
проблеми як «тіньова зайнятість», «чорна» та «біла» заробітні плати тощо. 

Укладення трудового договору є гарантією захисту прав як 
працівника, так і роботодавця. 

По-перше, на працівників, які працюють без офіційного 
оформлення трудових відносин, не поширюється трудове законодавство, 
а значить вони автоматично позбавляють себе прав, соціальних гарантій 
і компенсацій. Таким чином, працівник не зможе реалізувати своє право 
на відпустку, отримувати державну допомогу тощо. Багато працівників 
хотіли б мати гарантії своєї праці, проте роботодавці не поспішають 
офіційно їх оформляти з огляду на додаткові витрати. 

По-друге, не укладаючи трудового договору з роботодавцем, 
працівнику не буде йти нарахування страхового стажу, а це означає, що 
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роботодавець не буде відраховувати в Пенсійний фонд відповідні суми, з 
яких в подальшому буде складатися розмір пенсії працівника. 

Без укладення трудового договору працівник фактично 
позбавляється багатьох способів захисту. Таку особу можна легко 
звільнити без фактичних на це підстав. У такому випадку особа може 
захистити своє порушене право в судовому порядку, а саме позовом про 
визнання наявності трудових відносин. 

Приховані трудові відносини – це втрата колосальних коштів до 
державного бюджету. Тому держава зацікавлена у вирішенні цього 
питання. Зокрема, у 2018р. уряд затвердив заходи, спрямовані на 
детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. Ними передбачалася 
спільна діяльність компетентних органів державної влади щодо 
виявлення неоформлених працівників.  

Дані заходи виявилися достатньо ефективними. Відповідно до 
публічного звіту Голови державної служби з питань праці за 2018р. було 
виявлено 25 179 працівників допущених до роботи без належного 
оформлення трудових відносин, відбулася часткова детінізація 
зайнятості шляхом збільшенням застрахованих осіб, внаслідок чого 
сума надходжень від сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) 
збільшилась на 5 млрд. 34 млн. грн. 

Спільна координація дій органів державної влади щодо виявлення 
нелегальних трудових відносин є позитивним досвідом, вона є більш 
ефективною та оперативною. Проте така взаємодія не має системного 
характеру і як наслідок має лише разові результати. Тобто у ході таких 
перевірок держава веде боротьбу уже із наслідком, а не із причиною 
прихованих трудових відносин. 

Питання оподаткування є найбільшою причиною не укладання 
трудових договорів. Сьогодні роботодавці вдаються до різноманітних 
способів ухилення сплати податків. Зокрема роботодавці залучають до 
роботи працівників, оформлюючи їх в статусі фізичної особи-підприємця 
(далі – ФОП). Це недивно, адже ФОПи самостійно сплачують податки за 
себе. Наприклад для ФОП 3-ї групи це єдиний податок на дохід у розмірі 
3-5% та мінімальний розмір ЄСВ (станом на 1 січня 2021р. 1320 грн.). 

Своєю чергою за офіційно оформленого працівника роботодавець 
повинен сплатити ЄСВ у розмірі 22%, а із заробітної плати самого 
працівника буде стягнуто податок на дохід фізичної особи (ПДФО) у 
розмірі 18% та військовий збір – 1,5%.  

Щоб зрозуміти специфіку цієї ситуації наведемо наступний 
приклад. Особа працює в м. Хуст на підставі трудового договору і отримує 
заробітну плату 15 000 грн. Із цієї суми такий працівник сплатить 2700 
грн. ПДФО та 225 грн. військового збору, тобто разом 2925 грн. Окрім того, 
роботодавець повинен сплати за такого працівника ЄСВ у розмірі 3300 
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грн. У свою чергу інша особа, яка працює в якості ФОПа у с. Обарів 
сплатить із такої ж суми 2070 грн. Як бачимо різниця у розмірі податків 
доволі відчутна, тому роботодавці наймають працівників частіше в 
якості ФОПа. З такими працівниками не укладається трудовий договір, 
оскільки вони формально працюють самі на себе, але насправді це не так. 
ФОПи мають статус роботодавця, а не працівника, укладення трудового 
договору між двома роботодавцями непередбачено чинним 
законодавством. По суті таким чином відбувається приховування таких 
відносин праці. Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 50 Закону України «Про 
зайнятість населення» роботодавцям забороняється застосовувати 
працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти 
дії, спрямовані на приховування трудових відносин. 

Таким способом створюються нерівні правила гри на ринку праці. 
У деяких галузях легко оформити працівника в якості ФОПа 
(юриспруденція, сфера IT), а в інших це практично неможливо (галузь 
промисловості). Тобто виходить, що різні галузі платять неоднаково. 
Відповідно працівники будуть йти туди, де податки менші, а, отже, 
зокрема і в неформальну сферу. Усе це призводить до розбалансування 
ринку праці і як наслідок сфера промисловості стоїть на місці, що 
відбивається на розвитку економіки і на добробуті громадян. 

Для вирішення цієї ситуації уряд виступив із ініціативою щодо 
законодавчого визначення поняття «трудових відносин» та виділення їх 
ознак. Серед останніх законопроектів, який пропонує такі зміни є 
законопроект № 53 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю 
України щодо регулювання деяких питань трудових відносин», поданий 
народним депутатом України Г. М. Третьяковою.  

Загалом, вважаємо, що нормативне закріплення ознак трудових 
відносин має фундаментальне значення для визначення прихованих 
трудових відносин. Адже дані ознаки на даний момент існують лише в 
науці трудового права і особи, які не мають юридичної освіти, не можуть 
чітко зрозуміти правову площину трудових правовідносин і помилково 
укладають цивільно-правові та інші види договорів. 

Така урядова ініціатива дасть можливість переглянути підхід до 
самих трудових відносин та їх сторін. Адже фактично у випадку 
укладання трудового договору із ФОПом будуть виникати 
правовідносини роботодавця із роботодавцем. До того ж таке 
нормативне закріплення критеріїв виявлення ознак трудових відносин 
дасть змогу Державній службі з питань праці України зразу накладати 
штрафи за неналежне оформлення працівника без рішення суду. Адже 
сьогодні інспектори можуть лише збирати докази і передавати їх до суду. 
Тому законодавче закріплення ознак трудових відносин повинне 
поставити край неоднакового трактування останніх та полегшити 
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діяльність контролюючих органів для виявлення порушень трудового 
законодавства та законодавства про зайнятість, в цілому. 

 

ГЕНЕЗА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У 
СВІТІ 

Мельник Марко-Северин (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Парпан Т.В.) 

Колективно-договірні трудові відносини у світі мають доволі 
тривалу історію, їх важливість зумовлена потребою працівників в 
закріпленні певних гарантій у сфері застосування найманої праці і 
мають на меті узгодження інтересів найманих працівників та 
роботодавців. 

Колективно-договірні трудові відносини розпочали своє 
існування в країнах Західної Європи в другій половині XVIII – на початку 
XIX століть. Вони були реакцією найманих працівників на соціальні та 
політичні наслідки промислової революції, що кардинально змінила 
звиклі відносини між працівниками та роботодавцями. Першою країною 
в якій розпочалося формування колективно-договірних трудових 
відносин стала Англія, де в XIX столітті виникає рух «шоп-стюартів», що 
обиралися кожним цехом підприємства на один рік. «Шоп-стюарти» 
різних цехів утворювали комітет цехових старост профспілки. Дані 
представники проводили нагляд за дотриманням підприємцями умов 
колективного договору та захищали соціальні та економічні інтереси 
працюючих. При цьому сам колективний договір у той час ще юридичної 
сили не мав і був законодавчо нерегламентований. В той самий час, що і 
в Європі розвиток колективно-договірних трудових відносин розпочався 
і у США. У 1886 році за сприяння виробника сигар С. Гомперса було 
утворено Американську федерацію праці (надалі – АФП), куди входили 
профспілки робочих. Найважливішим завданням профспілки було 
ведення переговорів щодо укладення колективних договорів. Варто 
зауважити, що АФП зуміла добитися зростання середньої заробітної 
плати працівників разом із скороченням робочого часу та покращенням 
умов праці.  

Початок XX століття розпочався з легалізації колективно-
договірних трудових відносин. До законодавства більшості 
європейських держав було внесено низку положень щодо колективних 
договорів та угод. Першою державою, що внесла дані положення в своє 
законодавство стала Данія. Спеціального документу, що регулював 
трудові відносини ще не було, тому дані положення увійшли в Датський 
цивільний кодекс у 1907 році. Наступною державою стала Швейцарія, де 
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у 1911 році було внесено зміни до Швейцарського кодексу Обов’язків. 
Упродовж наступних двадцяти років законодавче врегулювання 
колективно-договірних трудових відносин відбулося в Норвегії, 
Німеччині, Франції та Нідерландах. Подальший розвиток колективно-
договірних трудових відносин простежується в США у 1930-х. Перш за все 
це відбулося через прийняття Закону Національних Трудових Відносин 
1935 р. (законодавчий акт Вагнера) за часів президентства Ф. Д. Рузвельта. 
Цей закон закріплював право працівників на організацію та укладання 
колективних договорів з роботодавцями, а також впроваджував 
процедуру сертифікації профспілкових організацій. У 1960-1970 роках 
активізуються рухи за створення профспілок серед працівників органів 
місцевого самоврядування та держслужбовців, що спричинили розробку 
законодавства, яке дозволяло укладення колективних договорів між 
найманими працівниками та роботодавцями держсектору. Ці процеси 
призвели до того, що в профспілки об’єдналося близько половини 
працівників зайнятих як в приватному так і в державному секторах.  

В другій половині 1970-х відбулася економічна криза, що 
спричинила зміну основних напрямів діяльності профспілкових 
організацій країн Західної Європи, Канади та США. Основні акценти були 
визначені як збереження досягнутого рівня заробітної плати та 
збільшення участі профспілок в управлінні виробництвом. У Країнах 
Західної Європи та Канаді з 1980-х почалася децентралізація системи 
укладення колективних договорів. Галузеві угоди, що до цього часу 
укладалися на державному рівні з цього часу були замінені численними 
колективними договорами на рівні окремих підприємств, установ та 
організацій. Зміни також торкнулися термінів дії угод. Відтепер вони 
становили не два-три роки, а лише рік. У Швеції основною метою 
колективного договору визнано збереження трудового миру, що дещо 
різниться від мети, усталеної в інших країнах Західної Європи, у США та 
Канаді. Другою за важливістю функцією колективного договору урядом 
Швеції визнано регулювання заробітної плати за відсутності державного 
втручання.  

Потрібно зазначити, що ще в 1970-х колективно-договірне 
регулювання в країнах Західної Європи мало своєю основою угоди, що 
укладалися на національному рівні. Лише після укладення угод на 
національному рівні укладали угоду на рівні галузі та підприємства. 
Внаслідок цього договори на місцевому рівні були, по суті тими ж за 
своїм змістом договорами, що укладались на державному рівні, але з 
певними додатковими змінами та доповненнями. Проте на початку 
1980-х система була змінена, переговори на національному рівні між 
роботодавцями та профспілками стали рідкісним явищем, а подекуди 
перестали проводитися взагалі. Дане явище стало наслідком того, що 
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основу колективно-договірних трудових відносин почали складати саме 
угоди на місцевому рівні, тобто на рівні окремого підприємства, 
установи чи організації. Разом з короткотерміновими угодами, що діють 
впродовж одного-двох років діють і довгострокові, що врегульовують 
стратегічні питання. Така модель існує, наприклад в Австрії, де 
відповідно виробнича рада укладає із підприємцем угоду, якою 
регламентуються численні виробничі, соціальні та економічні питання. 
Договором визначається перелік заходів відносно усунення або 
пом’якшення наслідків змін, що стаються під час виробничої діяльності 
для найманих працівників. Окрім цього, угода передбачає заходи для 
попередження нещасних випадків, професійних захворювань, створення 
належних умов праці, використання відпусток, порядку тимчасового 
зменшення або збільшення тривалості робочого часу, виплат, а також 
надання виплат, порядок участі в розподілі прибутку, виплати пенсій із 
фонду підприємств; врегульовує правовий статус найманих працівників 
у випадку хвороби та нещасних випадків і терміни звільнення, а також 
підстави для дострокового розірвання трудових відносин. 

Отже, колективно-договірні трудові відносини виникли понад 
століття тому. Мета колективних договорів і угод, які еволюціонували 
протягом століття змінювалася в залежності від того, якого саме захисту 
потребували працівники на певному етапі та в окремій державі. 

 
  



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

122 

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Батюк Степан (аспірант) 

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

Департамент являється ланкою другого рівня адміністративно-
територіального устрою, який володіє властивостями і 
децентралізованої державної влади, і самоврядування. Коли утворювали 
регіони, визначали межі їхньої компетенції, відповідальності та ресурсів, 
модель департаменту була взята за основу. Також необхідно зазначити 
що саме департамент, починаючи з 1789 року і по сьогодення, являється 
головним елементом територіального устрою, фундаментом якого є 
комуна, а верхівкою є регіон. В даний час у Франції нараховується 101 
департамент, 5 з яких знаходяться за межами Європи та адаптивно 
об’єднані з однойменними регіонами. Площа департаментів у 
континентальній Франції, в основному, складає від 4 до 8 тисяч 
кілометрів квадратних, а чисельність населення — від 100 тисяч до 1 
мільйона осіб. 

Вважати повноцінною ланкою адміністративно-територіального 
устрою округ, який підпадає під юрисдикцію відділення префектури 
департаменту під керівництвом супрефекта, не можна. Зазвичай 
департамент має у своєму складі в середньому по 3–4 округи. Завданням 
даної інституції, наблизити можливість надання адміністративних 
послуг ближче до місця проживання громадян. Це допоміжний орган 
префектури, функції якого залежать від наданих йому префектом 
департаменту повноважень. З даного боку неможна також вважати 
ланкою адміністративно-територіального устрою кантони, які 
представляють собою виборчі округи на виборах всіх рівнів, і які 
об’єднують декілька комун, що притаманно сільській місцевості, або 
можуть бути утвореними в частині однієї комуни, що більше стосується 
міст.  

Департамент є головною ланкою в системі державної виконавчої 
влади. Саме на даному рівні, діє місцева державна адміністрація. Очолює 
дану адміністрацію префект, який представляє державу на даному рівні, 
а сама адміністрація володіє значними владними повноваженнями і 
має в своєму складі важливі служби, які відповідають за реалізацію 
політики держави на місцевому рівні. В законодавстві зазначається: 
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“Представник держави в департаменті призначається Указом 
Президента, ухваленим на засіданні Ради Міністрів. Він репрезентує 
кожного з міністрів, керує службами держави в департаменті, крім 
випадків, обмежено перерахованих розпорядженням Державної Ради. 
Тільки він має право висловлюватися від імені держави перед 
Генеральною радою. Представник держави в департаменті дбає про 
національні інтереси, дотримання законів, громадський порядок і, за 
умов, визначених у цьому законі, про відомчий контроль. Якщо інакше 
не зазначено цим законом, він здійснює компетенції, що раніше 
належали департаментському префекту, як уповноважений уряду в 
департаменті”. 

Місцеве самоврядування департаменту представляє Генеральна 
рада, яку жителі департаменту обирають на шестирічний термін. Вибори 
відбуваються за допомогою мажоритарної системи. Якщо один із 
кандидатів набрав абсолютну більшість голосів, голосування проходить 
в одному турі. Якщо ніхто з кандидатів не одержав в результаті першого 
туру абсолютної кількості голосів, призначається другий тур перегонів 
серед лідерів. У 2015 році система була змінена: від кожного кантону 
обираються по два депутати, а вибори проводяться кожні три роки для 
одного з кандидатів. Оскільки термін дії мандату й далі складає шість 
років, це дозволило проводити оновлення половини складу Генеральної 
ради кожні три роки. Після проведення виборів у Раді формуються так 
звані партійні клуби, що являються аналогом українських політичних 
фракцій, тому що лише партії мають найбільший шанс одержати 
перемогу підтримуючи своїх кандидатів в мажоритарних округах. 

Генеральну раду очолює голова, якого обирають серед членів 
депутатського корпусу. Зазвичай дану посаду обіймає лідер партійного 
осередку, кандидати якого одержали найбільшу кількість мандатів на 
виборах до Генеральної ради департаменту. Голова Ради також 
являється керівником виконавчого органу, який працює на постійній 
основі, та отримаю заробітну плату. В якості виконавчого органу діє 
Постійна комісія, яка включає в себе Голову ради, заступників голови та 
членів постійної комісії. До прийняття закону про децентралізацію від 2 
березня 1982 року, Голова Ради не мав повноважень в сфері виконавчої 
влади. Закон передав дані повноваження від префекта до голови ради. 
Депутатський корпус умовно ділиться на дві частини:  

- депутати, які працюють у постійній комісії ради; 
- депутати, які суміщають мандат з іншим місцем роботи. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ АДВОКАТА В УКРАЇНІ 

Борщевський Олег (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Мостовий А. С.) 

Адвокат в Україні може працювати індивідуально і бути 
самозайнятою особою або в адвокатському бюро чи адвокатському 
об’єднанні (ст.ст,13, 14, 15 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 
Вибір форми адвокатської діяльності впливає на визначення бази 
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 провадить незалежну професійну діяльність. 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 річний 
оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 178.3 
статті 178 цього Кодексу, згідно якого, оподатковуваним доходом 
вважається сукупний чистий дохід, тобто, різниця між доходом і 
документально підтвердженими витратами, необхідними для 
провадження незалежної професійної діяльності.  

Таким чином, якщо адвокат, який працює індивідуально, отримав 
довідку від фіскальної служби про взяття на облік незалежної 
професійної діяльності, базою оподаткування буде його чистий дохід, 
тобто, різниця між усіма доходами та підтвердженими витратами.  

24.12.2012 року Державною податковою службою України було 
видано наказ №1185 «Про затвердження Узагальнюючої податкової 
консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які 
провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, 
адвокатів)», у якому визначено перелік витрат, які враховуються при 
визначені оподатковуваного доходу адвоката. До таких витрат 
відносяться, зокрема, орендна плата за користування приміщенням, яке 
є робочим місцем адвоката, у тому числі, його поточний ремонт, 
обладнання пандусу для під’їзду інвалідів; технічне забезпечення 
діяльності робочого місця адвоката та його обслуговування (охоронна та 
пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, 
металеві двері або металеві ролети); обслуговування технічного 
обладнання (комп’ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, 
принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон, тощо); витрати на виготовлення 
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печаток та штампів, а також їх заміну; сплата щорічних внесків 
адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 
тощо.  

Таким чином, база оподаткування адвокатської діяльності – це 
змінна одиниця, яка визначається в залежності від доходу та витрат 
адвоката за звітній період. Дохід адвоката – це загальна сума коштів 
отриманих адвокатом за звітній період. Витрати адвоката можна умовно 
розподілити на види:  

- організаційні, тобто ті, які безпосередньо пов’язаними зі 
забезпеченням такої діяльності (орендна плата за користування 
приміщенням чи робочим місцем, його поточний ремонт, технічне 
забезпечення діяльності робочого місця та його обслуговування 
(охоронна та пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна 
вивіска, металеві двері або металеві ролети), обслуговування технічного 
обладнання (комп’ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, 
принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон, тощо), витрати на виготовлення 
печаток та штампів, а також їх заміну,, професійними витрати на 
користування електронною базою законодавства, витрати на 
підключення та користування мережею Інтернет, придбання 
канцелярського приладдя, 

- професійні, тобто ті, які безпосередньо пов’язані зі здійсненням 
адвокатської діяльності (сплата щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, проходження 
підвищення кваліфікації адвокатом; участь у короткотермінових 
семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях; 
удосконалення професійної майстерності; придбання та передплата 
юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм, виготовлення 
бланків (у тому числі ордерів) із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові адвоката, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю, тощо), 

- поточні, які пов’язанні з наданням правової допомоги (витрати на 
збирання доказів, отримання висновків спеціалістів (експертів) 
відповідно до умов договору про надання правової допомоги, поштові та 
кур’єрські послуги, необхідні для виконання адвокатської діяльності, 
тощо. 

Інший підхід до визначення бази оподаткування містить 
законопроект від 02.10.2019 року №2200 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування самозайнятих осіб, 
які провадять незалежну професійну діяльність», яким пропонується 
внести зміни до Податкового кодексу України. Цей законопроект, серед 
іншого, передбачає викладення п.178.2. ст.178 Податкового кодексу 
України в новій редакції, згідно якої «Доходи фізичних осіб, які провадять 
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незалежну професійну діяльність та стали на облік у контролюючих 
органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи, 
оподатковуються за ставкою визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього 
Кодексу, або за самостійно обраною спрощеною системою 
оподаткування відповідно до Глави 1 розділу XIV цього Кодексу».  

Також цей законопроект пропонує доповнити Податковий кодекс 
України новим пунктом 291.71, у якому передбачити, що під діяльністю 
фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність та може 
бути платником єдиного податку другої та третьої груп, розуміється 
також адвокатська діяльність.  

Тобто, при обранні спрощеної системи базою оподаткування 
пропонується визначити весь розмір доходу адвоката, незалежно від 
вартості його валових витрат.  

Це правильний підхід, який дозволить адвокату обирати систему 
оподаткування, загальну чи спрощену, і є одним зі способів нормування 
вартості послуг адвоката. 

 

ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЩОДО 
АРЕШТУ МАЙНА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

Гінда Оксана (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(Науковий керівник: проф. Решота В. В.) 

Відповідно до приписів статті 94 Податкового кодексу України, 
адміністративний арешт майна платника податків є винятковим 
способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, 
визначених законом. Також, нормами цієї статті врегульовані питання 
щодо порядку, підстав та умов застосування податковими органами 
адміністративного арешту майна платника податків.  

На підставі статті 94 Податкового кодексу України, розроблено 
Порядок застосування адміністративного арешту майна платника 
податків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 
14.07.2017 № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 
серпня 2017 року за № 948/30816, який визначає загальну процедуру 
застосування адміністративного арешту майна платника податків та 
наводить вичерпний перелік обставин, за наявності хоча б однієї з яких, 
приймається рішення керівником податкового органу щодо 
застосування такого арешту. 

Слід зауважити, що законодавець визначає адміністративний 
арешт майна, лише як винятковий спосіб забезпечення виконання 
платником податків його обов'язків, визначених законом.  
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На нашу думку, таке визначення є вузьким та не в повній мірі 
розкриває зміст, значення та суть такого поняття, як адміністративний 
арешт майна. 

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне запропонувати визначення 
адміністративного арешту майна, як процесуального примусу, який 
застосовується у податкових правовідносинах до платників податків, за 
наявності виключних обставин визначених законом, за рішенням 
керівника контролюючих органів, обґрунтованість якого перевіряється 
судом, а його застосування спричиняє обмеження (повні чи часткові) 
щодо розпорядження та користування цим майном платниками 
податків.  

За приписами пункту 94.10 статті 94 ПК України, обґрунтованість 
арешту, накладеного на майно платника податків рішенням керівника 
(його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, має бути 
перевірена судом протягом 96 годин. У такому разі, рішення керівника 
(його заступника або уповноваженої особи) податкового органу 
подається до суду протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, 
що зумовлюють таке звернення до суду. 

Перевірка обґрунтованості накладення адміністративного арешту 
передбачає встановлення судом наявності підстав для застосування 
адміністративного арешту, визначених пунктом 94.2 статті 94 
Податкового кодексу України. Предметом перевірки є відповідність 
рішення керівника податкового органу (його заступника) про 
накладення адміністративного арешту на майно платника податків 
умовам, за яких таке рішення може бути ухвалено. 

У зв’язку з цим, у судовій практиці виникають проблемні питання, 
які пов’язані із застосуванням адміністративного арешту майна. 
Зокрема, чи застосовуються скорочені строки звернення до суду в 
порядку статті 283 КАС України і до звернень податкового органу з 
позовом до суду у загальному порядку? Доцільність звернення 
податкового органу з позовом до суду в загальному порядку коли 
минуло 96 годин, протягом яких перевіряється обґрунтованість 
адміністративного арешту майна? Яке рішення ухвалює суд, якщо з 
моменту прийняття рішення про застосування адміністративного 
арешту майна платника податку (відповідача) минуло 96 годин і такий 
арешт, в силу приписів пункту 94.10 статті 94 ПК України, вважається 
припиненим (закрити провадження у справі чи відмовити у задоволенні 
позову)?  

Відповіді на ці проблемні питання потребують додаткового 
дослідження та вивчення, визначення їх та закріплення законодавцем 
шляхом внесення змін у Кодекс адміністративного судочинства України 
та Податкового кодексу України. 
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З питань звернення податкового органу до суду з позовом чи 
заявою про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту, 
вважаємо, що оскільки законодавцем визначено обмежені у часі строки 
розгляду цієї категорії справ, отже такі справи доцільно розглядати лише 
в порядку ст. 283 КАС України: форма звернення – заява, скорочений 
строк звернення до суду та терміновий розгляд справи, без визначення 
та застосування у цій категорії справ «спору про право»; негайне 
виконання рішення. 

Доцільність звернення та вирішення судом цієї категорії справ 
лише в порядку ст. 283 КАС України зумовлена тим, що відсутність 
протягом 96 годин відповідного рішення суду про визнання арешту 
обґрунтованим має наслідком автоматичне звільнення з під арешту 
майна платників податків та унеможливлює його повторне накладення 
з тих саме підстав. 

Щодо питання, яке рішення зобов’язаний ухвалити суд, якщо з 
моменту прийняття рішення про застосування адміністративного 
арешту майна платника податку (відповідача) минуло 96 годин, то 
відповідно до правової позиції Верховного Суду, ухвалюється рішення 
про відмову в задоволенні таких вимог. 

На нашу думку, оскільки адміністративний арешт майна платника 
податків, який накладений за рішенням керівника податкового органу, в 
силу приписів пункту 94.10 статті 94 ПК України, вважається 
припиненим після того, як минуло 96 годин, то провадження у такій 
категорії справ доцільно закрити, на підставі на підставі пункту 1 
частини 1 статті 238 КАС України. За таких обставин, у цих категоріях 
справ, поняття «спір, який не належить розглядати в порядку 
адміністративного судочинства» щодо заявлених вимог слід тлумачити 
і як поняття, що такий не може бути вирішений і за правилами будь 
якого іншого судочинства. 

 

ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТРИБУНАЛУ АВСТРІЇ 

Дзіковський Максим (аспірант) 

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

У конституції 1867 р. було передбачено також створення Вищого 
Адміністративного трибуналу. Його повноваження, відповідно до 
положень конституції, повинні були визначатися окремим законом. 
Робота над проектом цього закону розпочалася ще у 1867 р., однак вона 
була відкладена на підставі рішення уряду до 1871 р. Проект закону про 
вищий адміністративний суд (Адміністративний трибунал) був 
підготований за ініціативою міністра «без портфеля» Ю. Унтера та одного 
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з керівників секції Міністерства релігійних переконань та освіти Австрії 
– К. Лемаєра. Проект був готовий вже у 1872 р., однак на розгляд 
парламенту він надійшов лише у 1873 р. В березні 1875 р. проект був 
затверджений Рейхсратом, а 22 жовтня 1875 р. – санкціонований 
імператором. 

Адміністративний Трибунал складався з першого і другого (з 
1894р.) президентів, сенатів та радників. Посада судді Адміністративного 
Трибуналу була оплатною державною службою, яку не можна 
об’єднувати з зайняттям іншою оплачуваною посадою чи перебувати на 
державній службі. 

Судді Адміністративного Трибуналу мали отримувати заробітну 
плату, яка відповідала заробітній платі судді Вищого судового і 
касаційного суду у Відні,який виконував функції вищої судової інстанції 
у системі судів загальної юрисдикції. Членів Адміністративного 
Трибуналу призначав імператор за поданням палати панів та палати 
депутатів Державної ради 17с.159. Не менше половини суддів 
Адміністративного Трибуналу відповідали кваліфікаційним вимогам 
для особи, яка бажала обійняти посаду судді: до яких відносилась вища 
юридична освіта;не менше трьох років юридичного стажу та здача 
суддівського, прокурорського або адвокатського іспиту. Судді 
Адміністративного Трибуналу як і інші судді Австро-Угорщини володіли 
конституційними гарантіями незалежності та недоторканості суддів . 
Звільнення з посади могло відбуватися також на основі основного 
конституційного закону від 21 грудня 1867р. «Про судову владу» і закону 
«Про Адміністративний Трибунал» 1875р. та на підставі рішення 
дисциплінарного суду у складі президента або його заступника, 
чотирьох радників та двох їх заступників. Даний дисциплінарний суд 
створювався щороку і половина його членів мали бути професійними 
суддями . 

Роботою Адміністративного Трибуналу керував президент або 
його заступник. До їх повноважень входив розподіл справ між суддями, 
Адміністративного Трибуналу та здійснювати керівництво допоміжного 
апарату суду . Президент Адміністративного Трибуналу створював зі 
складу суду судові колегії Трибуналу, так звані сенати,які проводили 
слухання окремих категорій справ. У фінансових справах створювались 
постійні сенати, оскільки дана категорія справ характеризувалася 
значною складністю і відповідно вимагало високої кваліфікації складу 
суддів. Президент, а у випадку його відсутності його заступник віце-
президент визначали час і місце і склад суду. Після проведення судових 
засідань головуючий та склад суду мали подати протокол судового 
розгляду і обговорити винесене судове рішення . У дуже важливих або 
важких справах вони могли розглядатись на пленарних засіданнях 
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усього складу Адміністративного Трибуналу. Порядок проведення 
пленарних засідань Адміністративного Трибуналу визначався у 
регламенті прийнятого 1876 р. Пленарне засідання суддів 
Адміністративного Трибуналу могли відбуватись за ініціативи більшості 
членів сенату, які проводили засідання суду з питань застосування 
положень закону «Про Адміністративний Трибунал» або Регламенту 
Адміністративного Трибуналу. Пленарні засідання вважались чинними 
якщо за це прогодували більшість суддів Адміністративного Трибуналу, 
які взяли участь у засіданнях . Зміна внутрішньої структури 
Адміністративного Трибуналу відбулася 1907 р. після внесення змін до 
регламенту. На його основі пленарні засідання Адміністративного 
Трибуналу могли скликатись президентом Адміністративного 
Трибуналу за участі тільки призначених президентом радників 
Трибуналу. Після чого на пленарних засіданнях могли розглядатись 
питання застосування на практиці нормативно-правових актів при 
розгляді окремих категорій справ. Прийняті на пленарних засіданнях 
постанови набували статусу судового прецеденту і ставали 
загальнообов`язковими для вирішення аналогічних справ. 

На початку кожного календарного року Президент 
Адміністративного Трибуналу також призначав професійні сенати( 
Fachplenum), що складаються з дванадцяти членів Адміністративного 
Трибуналу, які також обговорювали питання застосування нормативно-
правих актів при вирішенні аналогічних справ. Згідно положень 
регламенту у редакції 1876 р. такі функції виконував пленум 
Адміністративного Трибуналу. На основі регламенту 1907р. президент 
міг оскаржувати рішення пленарного засідання Трибуналу у випадку не 
однакового трактування положень закону «Про Адміністративний 
Трибунал» та регламенту Адміністративний Трибунал. Для 
забезпечення єдності судової практики Адміністративного Трибуналу 
було передбачено видання протоколів судових засідань для можливості 
отримання інформації про розгляд справ в Адміністративному 
Трибуналі. 

Таким чином закон « Про Адміністративний Трибунал» та 
регламент Адміністративного Трибуналу містили положеннями які 
сприяли уніфікації судової практики в Адміністративному Трибуналі. 

Кожен сенат, який виносив рішення, мав враховувати судову 
практику, щоб його рішення за змістом не відрізнялись від попередніх 
рішень адміністративного Трибуналу. Президент сенату, який був 
головою судової колегії, як правило, прагнув обґрунтувати винесене 
судове рішення вказуючи на нові обставини справи та судову практику. 
Відповідно тільки незначну кількість рішень Адміністративного 
Трибуналу їх можна вважати судовим прецедентом. До таких справ на 
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думку проф. Дзіядзьо Ягелонського університету відносились справи, які 
стосувалися питань щодо сповідування релігії для дітей батьки яких 
були різного віросповідання, на основі закону від 25 травня 1868р. У 
Законі вказувалось, що батьки можуть обирати релігію для дітей, які не 
досягли 7 річного віку. Радники Адміністративного Трибуналу у своєму 
рішенні вказували, що зміна релігії батьками дитини, яка не досягла 7 
років може привести до зміни релігії дитини сенати .  

Адміністративного Трибуналу наприкінці кожного року подавали 
перелік справ,які вони розглядали вказуючи на якій стадії процесу вони 
перебувають. Також необхідно було вказати міністерства та коронні краї 
Австрії, в яких оскаржувались дії та бездіяльність службових осіб . 
Окремо подавались назви нормативно-правових актів, які 
оскаржувались в Адміністративному Трибуналі. Ці дані кожного року 
подавались Голові Ради Міністрів Австрії, який у свою чергу повідомив 
імператора про стан судової практики Адміністративного Трибуналу. У 
період між 1876 і 1878р.р. кількість скарг зросла з 300 до майже 600. З 
розглянутих у 1878р. справах- 25 у позові було відмовлено у 44 справах 
відповідач адміністративний орган задовольнив позов, а у 16 випадках 
позовна заява була відкликана . У 100 справах Адміністративний 
Трибунал скасував рішення органів публічної влади. Кількість позовних 
заяв з кожним кроком зростала і у 1918р. наприкінці діяльності 
Адміністративного Трибуналу складала вже 4000 справ. Після значного 
збільшення кількості справ зросла і кількість суддів Адміністративного 
Трибуналу. У 1876р. до складу Адміністративного Трибуналу входило 12 
суддів, а у 1918р.- 49 суддів .  

 

ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ 

Кузьмич Владислав (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н.В.) 

Забезпечення позову є окремим процесуальним інститутом, 
якому присвячена Глава 10 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України). Цей інститут покликаний забезпечити 
належне виконання завдання адміністративного судочинства, яке 
проявляється в ефективному захисті прав, свобод та інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень. 

Варто зазначити, що на принциповій важливості інституту 
забезпечення позову наголосив Конституційний Суд України у своєму 
рішенні від 16 червня 2011 року № 5-рп/2011, вказавши, що інститут 
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забезпечення позову сприяє виконанню рішень суду і гарантує 
можливість реалізації кожному конституційного права на судовий 
захист, встановлений статтею 55 Конституції України. 

Проте, проблемою, яка виникає в ході дослідження інституту 
забезпечення адміністративного позову, є відсутність законодавчо 
закріпленого поняття забезпечення позову. Відсутність дефініції 
породжує суб’єктивне та різнобічне трактування правових норм, що 
призводить до юридичних конфліктів. Тож, з метою ефективної та 
гармонійної реалізації інституту забезпечення позову необхідно 
виокремити поняття забезпечення позову. 

В науковій літературі сформульовані різноманітні підходи 
стосовно розуміння поняття забезпечення позову, однак в переважній 
більшості під забезпеченням позову розуміють прийняття судом 
заходів, що гарантують реальне виконання майбутнього рішення суду, 
прийнятого за результатом розгляду публічно-правового спору.  

Наголошуємо на тому, що у зв’язку із відсутністю нормативно 
закріпленого поняття забезпечення позову суддівський корпус 
змушений самостійно формувати його дефініцію. Так, згідно з 
правовими висновками Касаційного адміністративного суду Верховного 
Суду, викладеними у постановах від 17.03.2021 року у справі 640/15680/19, 
від 11.03.2021 у справі 260/1168/19, від 04.03.2021 року у справі 640/7296/19, 
від 08.02.2021 у справі 460/3525/20, під забезпеченням позову необхідно 
розуміти механізм, який покликаний забезпечити реальне та неухильне 
виконання судового рішення, прийнятого в адміністративній справі. 

На наше переконання, поняття забезпечення позову, що 
сформоване в доктрині та в судовій практиці, лише опосередковано 
відображає сутність інституту забезпечення адміністративного позову 
та не демонструє усі специфічні особливості цього інституту.  

З метою формування об’єктивного та уніфікованого поняття 
забезпечення позову необхідним є виокремлення його специфічних 
ознак, які будуть відмежовувати його з-поміж схожих понять.  

Так, до ознак, що характеризують забезпечення позову в 
адміністративному судочинстві, можна віднести наступні: 

1) заходи забезпечення позову вживаються за заявою учасника 
справи або судом з власної ініціативи. Вважаємо за необхідне зазначити, 
що уповноваження суду до вжиття заходів забезпечення позову з 
власної ініціативи прослідковується виключно в адміністративному 
судочинстві, що обумовлюється наявністю в цьому виді судочинства 
засади офіційного з’ясування всіх обставин у справі, яка зобов’язує суд до 
активної процесуальної поведінки в ході вирішення публічно-правового 
спору; 
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2) забезпечення позову допускається як до пред’явлення 
позову, так і на будь-якій стадії розгляду адміністративної справи. 
Звертаємо увагу, що можливість забезпечення позову ще до відкриття 
провадження по справі є додатковою гарантією, яка спрямована на 
швидкий захист порушених прав, свобод та інтересів позивача; 

3) забезпечення позову має невідкладний характер. 
Відповідно до ч. 1 ст. 154 КАС України, заява про забезпечення позову 
розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого 
має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без 
повідомлення учасників справи. Варто відмітити, що короткі строки 
розгляду заяви про забезпечення позову зумовлені тим, що невжиття 
або несвоєчасне вжиття заходів щодо забезпечення позову може істотно 
ускладнити чи унеможливити ефективний захист прав, свобод та 
інтересів позивача та виконання рішення суду, що набрало законної 
сили; 

4) заходи забезпечення позову мають бути співмірними із 
заявленими позовними вимогами. Вважаємо за доцільне акцентувати 
увагу на тому, що, вживаючи заходи забезпечення позову, 
адміністративний суд повинен врахувати наслідки застосування або 
незастосування таких заходів як для осіб в інтересах яких вживаються 
такі заходи, так і для суб’єктів владних повноважень та заінтересованих 
осіб, на яких такі наслідки безпосередньо поширюються; 

5) процесуальним документом, яким вирішується питання 
про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову є ухвала 
суду, яка є обов’язковою для виконання суб’єктами, стосовно яких її 
постановлено. Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 156 КАС України, ухвала суду про 
забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого 
документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному 
виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і 
відкриття виконавчого провадження. Особи, винні в невиконанні ухвали 
про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом; 

6) забезпечення позову вживається з метою створення 
дієвого механізму попереднього захисту прав, свобод та законних 
інтересів позивача та реального виконання рішення суду за 
результатами розгляду адміністративної справи. 

Отже, виокремивши характерні ознаки забезпечення позову, 
видається за можливе, сформувати наступне поняття цієї правової 
категорії. Забезпечення позову в адміністративному судочинстві – це 
вжиття судом за заявою учасника справи або з власної ініціативи 
встановлених КАС України невідкладних заходів, які відповідають 
вимозі щодо співмірності із заявленими позовними вимогами, з метою 
створення дієвого механізму попереднього захисту прав, свобод та 
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законних інтересів позивача та реального виконання рішення суду за 
результатами розгляду адміністративної справи. 

 

СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В 
АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Стафійчук Катерина (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: проф. Решота В.В.) 

Конституційна реформа правосуддя 2016 р. та нова редакція 
Кодексу адміністративного судочинства України від 15 грудня 2017 року 
суттєво змінили порядок касаційного провадження в 
адміністративному судочинстві, яке було передане новоствореному 
Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду. Проте 
зміни відбулись не лише на інституційному рівні, адже оновився і 
порядок та механізм звернення до суду касаційної інстанції. Зокрема 
запроваджено так звані «касаційні фільтри», тобто обмеження права на 
касаційне оскарження судових рішень. Цей крок був зроблений, щоб 
розвантажити Верховний Суд від надмірної кількості справ, що 
нагромадилось у Верховному Суді, особливо в Касаційному 
Адміністративному Суді, а також вирішення нерозглянутих справ, що він 
отримав від Верховного Суду України, який припинив здійснювати 
правосуддя 15 грудня 2020 р. 

Важливим для реалізації права на касаційне оскарження рішень 
судів першої та апеляційної інстанцій є приналежність до визначеної 
процесуальним законом осіб, що можуть звернутися із касаційною 
скаргою. Необхідно зауважити, що право на касаційне оскарження не є 
абсолютним, як з рештою і право на звернення до адміністративного 
суду, визначене у ст. 5 КАС України. Адже звернутися до 
адміністративного суду може кожна особа, якщо вважає, що рішенням, 
дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 
свободи або законні інтереси.  

Аналіз положень чинного законодавства і зокрема ст. 328 КАС 
України дозволяє виділити осіб, які наділені правом на касаційне 
оскарження: 

1. Учасники справи, якими відповідно до ст. 42 КАС України є 
сторони та треті особи. Органи та особи, яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб також можуть брати участь у 
справі. Подавати касаційну скаргу від імені учасників справи можуть й 
їхні представники, що уповноважені на це у порядку, встановленому 
процесуальним законом. 
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2. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання 
про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. Ця категорія осіб є 
важливою, адже навіть на стадії касаційного оскарження можливим є 
вступ у справу осіб, права та інтереси яких було вирішено, проте вони не 
знали про наявність судового розгляду таких справ. 

Варто водночас звернути увагу на другу групу осіб, що мають право 
подати касаційну скаргу. Тривалий час судова практика, що базувалась 
на приписах КАС України тогочасної редакції, вимагала від таких осіб 
перед зверненням до касаційної інстанції ініцювати розгляд справи у 
суді апеляційної інстанції, незважаючи на перегляд судового рішення за 
апеляційної скрагою учасників справи. Наприклад, ухвалою від 06 
березня 2019 року у справі 761/14564/17 Верховний Суд у складі 
Касаційного адміністративного суду вказав, що касатор не звертався до 
адміністративного суду з позовом, не ініціював апеляційний перегляд 
судового рішення, тому в розумінні процесуального закону не набув 
права на касаційне оскарження рішення суду апеляційної інстанції. 

Проте Законом № 460-IX від 15.01.2020 р. було внесено зміни у ч. 6 ст. 
328 КАС України. Ці зміни підтвердили положення, що особа, яка не брала 
участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси 
та (або) обов’язки, має право право подати касаційну скаргу на судове 
рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її 
апеляційною скаргою. Водночас, законодавець передбачив виняток із 
цього правила, коли судове рішення про права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки такої особи було ухвалено безпосередньо судом апеляційної 
інстанції. У такому випадку особа наділена можливістю безпосередньо 
звертатися до суду касаційної інстанції. Вважаємо таку зміну положень 
ст. 328 КАС України виправданою, адже, якщо суд апеляційної інстанції 
вже ухвалив рішення щодо відповідної особи не повинен ще раз 
переглядати прийняте ним рішення. У такому випадку особа може 
звертатися з вимогою до суду касаційної інстанції безпосередньо із 
касаційною скаргою. 

Отже, право на касаційний перегляд мають як учасники справи, 
так й інші особи, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 
інтереси та (або) обов’язки. Такі особи проте повинні спочатку 
звернутися до суду апеляційної існтанції для набуття права на касаційне 
оскарження у майбутньому. Винятком з цього правила є ситуація, якщо 
судове рішення про права, свободи, інтереси та або обов’язки таких осіб 
було ухвалено безпосередньо судом апеляційної інстанції. 
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ВСТУПНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЦІ ВИЩОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ТРИБУНАЛУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

(1922-1939 РР.) 

Юревич Юрій (аспірант) 

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

Важливою стадією адміністративного судочинства міжвоєнної 
Польщі, яке здійснював Виший адміністративний трибунал було вступне 
провадження, яке розпочиналося після подання скарги та тривало до 
основного розгляду справи. Воно полягало у перевірці допустимості 
скарги стосовно розгляду Вищим адміністративним трибуналом і 
здійсненні підготовчих дій для такого розгляду. Закон про Вищий 
адміністративний трибунал 1922 р. вкрай лаконічно визначав норми про 
вступне провадження (ст. 15-17), тому вони деталізувалися 
регламентами Вищого адміністративного трибуналу (1923 р., 1928 р. та 
1932 р.) і відповідною судовою практикою. 

Згідно з Регламентом Вищого адміністративного трибуналу 1923 р. 
інформація про скаргу, яка надходила до інстанції, вносилася у вхідний 
журнал і записувалася в реєстр працівниками канцелярії трибуналу. 
Зареєстровану справу перший голова Вищого адміністративного 
трибуналу чи його заступник передавали голові палати, в якій мала 
розглядатися така справа. Згідно з § 17 регламенту 1923 р. голова палати 
доручав адміністративну справу одному із суддів, який ставав щодо неї 
суддею-референтом. Після ознайомлення зі змістом скарги суддя-
референт міг внести її на закрите засідання трибуналу разом зі своїм 
висновком по справі.  

За наявності обставин, передбачених ч. 1 ст. 14 закону про Вищий 
адміністративний трибунал 1922 р. – очевидна невідповідність 
компетенції трибуналу, недотримання строку оскарження, триваючий 
розгляд справи в адміністративному порядку, очевидний наклеп або 
очевидна відсутність права на оскарження – висновок судді-референта 
міг передбачати залишення справи без розгляду. У випадку формальних 
недоліків скарги у висновку судді-референта пропонувалося залишити 
справу без розгляду чи встановити строк для виправлення скаржником 
недоліків. Передання суддею-референтом скарги і свого висновку на 
закрите засідання трибуналу відкривало вступне провадження у 
Вищому адміністративному трибуналі. Замість закритого засідання 
Вищого адміністративного трибуналу вступне провадження могло 
відбутися письмовим шляхом, якщо таку пропозицію крім судді-
референта підтримали голова палати та хоча б один суддя такої палати.  
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Відповідно до ст. 15 закону про Вищий адміністративний трибунал 
1922 р. вступне провадження полягало у врученні відповідачам копій 
(витягів) скарги та додатків до неї та встановленні терміну для надання 
відповіді, який не повинен був перевищувати двох місяців. Відповідь на 
скаргу повинна була вноситися разом із копіями для протилежної 
сторони. У визначений термін владний суб’єкт, який був відповідачем, 
повинен був надати трибуналу акти, що охоплювалися предметом 
скарги. Якщо акти не були отримані Вищим адміністративний 
трибуналом (а такі випадки були типовим явищем), він вирішував 
справу на підставі скарги й обставин, встановлених у ході судового 
розгляду.  

На закритому судовому засіданні, яке носило підготовчий 
характер, виступав суддя-референт, який оголошував зроблені ним 
висновки по справі. Якщо суддя-референт виявив у справі присутність 
обставин, передбачених ст. 19 закону про Вищий адміністративний 
трибунал 1922 р., які допускали винесення судового рішення без розгляду 
– фактичний стан справи вимагав доповнення, владний суб’єкт-
відповідач діяв усупереч актам або шкода була заподіяна позивачу 
внаслідок порушення форми адміністративної процедури – такий суддя 
вносив висновок про скасування оскарженого адміністративного акту 
на закритому засіданні.  

У разі, коли суддя-референт вирішував, що справа підлягає 
судовому розгляду, він у ході закритого засідання реферував відомі по 
ній обставини зі своїми висновками. Після цього відповідно до § 20 
регламенту 1923 р. Вищий адміністративний трибунал приймав ухвалу 
про передання справи до судового розгляду. Дата розгляду справи 
визначалася головою палати за погодженням із першим головою 
трибуналу. Виклик сторін здійснювався з урахування того, що вони 
повинні отримати ці виклики не менш як за 14 днів до дати судового 
розгляду. Суддя-референт був зобов’язаний приготувати ще один 
письмовий висновок по справі у формі проекту її вирішення та надати 
його голові палати не менш як за три дні до початку розгляду. 

Закон 1926 р. вніс деякі корективи в порядок вступного 
провадження у Вищому адміністративному трибуналі Польщі. Основною 
новелою було те, що відповідач повинен був надати відповідь на скаргу 
та копії документів безпосередньо голові палати, яка мала розглядати 
справу. В цілому порядок вступного провадження залишився без змін у 
регламенті Вищого адміністративного трибуналу 1928 р.  

Істотні зміни вступного провадження відбулися на підставі 
розпорядження Президента Республіки Польща від 27 жовтня 1932 р. 
Вступне провадження зазнало суттєвого спрощення. Від того часу воно 
стало фактично одноосібною функцією голови палати (на підставі його 
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доручень підготовчі дії вчиняли працівники юридичного секретаріату) 
та розпочиналося одразу після отримання скарги. Він міг скликати 
закрите засідання в разі, коли існували підстави для залишення скарги 
без розгляду. Тоді голова палати призначав суддю-доповідача по справі 
чи надавав свій власний висновок. При винесенні справи на закрите 
засідання чи судовий розгляд голова палати передавав матеріали 
справи судді-доповідачу, який готував висновок, що повинен був 
містити пропозицію її вирішення з відповідним обґрунтуванням. Цей 
висновок суддя-доповідач повинен був надати згідно з § 45 регламенту 
1932 р. голові палати не пізніше як за три дні до судового засідання.  

Таким чином, у міжвоєнний період історії адміністративного 
судочинства Польщі, вступне провадження, здійснюване Вищим 
адміністративним трибуналом стало важливою ланкою механізму 
вирішення публічно-правового спору. Підготовчі дії, здійснювані на цій 
стадії процесу, створювали передумови для належного вирішення 
справи по суті. На цьому етапі також могло бути припинено 
провадження та навіть винесено остаточно рішення при наявності 
законних підстав. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ 
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Гаврилюк Марія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства є актуальним для дослідження, адже передбачає 
вивчення конкретних прав, свобод та обов'язків, якими наділені ці 
суб'єкти правовідносин. Крім того, таке детальне дослідження їх статусу 
сприятиме врегулюванню адміністративно-правових відносин держави 
з вказаними суб'єктами, а також їх належному правовому захисту на 
території України. 

Адміністративно-правовий статус можна визначити як 
сукупність таких прав та обов’язків, що закріплені нормами саме 
адміністративного права. Зокрема, структурними елементами 
адміністративно-правового статусу є: базові, тобто основні (права, 
свободи, обов’язки) та додаткові елементи (принципи, відповідальність).  

Іноземці та особи без громадянства наділені такими ж правами як 
і громадяни України, за винятками, встановленими встановленими 
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 
Наприклад, право доступу до державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування мають тільки громадяни нашої держави. Це 
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передбачено статтею 19 Закону "Про державну службу. Політичні права 
також можуть здійснювати тільки громадяни України, за винятком 
права на звернення, що є можливістю, спільною для громадян, іноземців 
та осіб без громадянства. Так, статтею 74 проекту Закону "Про 
адміністративну процедуру" передбачена можливість будь-якої особи, 
яка вважає, що дія або бездіяльність адміністративного органу порушує 
її права, свободи чи законні інтереси оскаржити дії чи бездіяльність 
адміністративного органу. 

Адміністративно-правові відносини іноземців та осіб без 
громадянства відзначаються особливостями. По-перше, для 
проживання на території України на законних підставах, такі особи 
повинні отримати посвідку, яка є документом, що посвідчує особу 
іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави 
для тимчасового проживання в Україні. Згідно з ч.12 ст 4 Закону "Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" територіальний 
орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів 
приймає рішення про видачу такої посвідки. По-друге, згідно з ст. 9 цього 
ж Закону в’їзд іноземців та осіб без громадянства може здійснюватись 
лише за наявності паспортного документа та одержаної у встановленому 
порядку візи. Право на вільний виїзд іноземців та осіб без громадянства 
також не є абсолютним, бо законом передбачений ряд обмежень, коли 
такі особи не можуть вільно покинути державу. Насамперед вони 
стосуються таких осіб, які є підозрюваними чи обвинуваченими у 
вчиненні кримінального правопорушення. 

Наступним важливим питанням є адміністративна 
відповідальність іноземців та осіб без громадянства. Згідно з ст. 16 
Кодексом України про адміністративні правопорушення іноземці і особи 
без громадянства, які перебувають на території України, підлягають 
адміністративній відповідальності на загальних підставах з 
громадянами України. Також цією статтею передбачені особливості 
адміністративної відповідальності іноземців, що користуються 
імунітетом. 

Характерною особливістю адміністративної відповідальності 
іноземців та осіб без громадянства є примусове видворення та 
повернення. Підставами примусового видворення є: не виконання в 
установлений строк без поважних причин рішення про примусове 
повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або 
особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення. 
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Також виділяють адміністративне видворення, що є видом 
адміністративного стягнення. Згідно з ст. 4 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення адміністративне видворення 
застосовується до іноземців та осіб без громадянства, що вчинили 
адміністративні правопорушення, які грубо порушують правопорядок. 

Згідно з ст. 30 Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства" примусове видворення можуть здійснювати центральні 
органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 
(лише на підставі постанови адміністративного суду примусово 
видворити таких осіб). Зокрема, Державна міграційна служба України 
може звертатись до судів з позовами про примусове видворення 
іноземців та осіб без громадянства та здійснює заходи, пов’язані з 
примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України. 

Примусове повернення згідно з ст. 26 Закону "Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства" передбачається для осіб, що своїми 
діями порушують законодавство, становлять загрозу для національної 
безпеки чи охорони громадського порядку. Примусове повернення 
здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у 
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів, органу Служби безпеки України або органу охорони 
державного кордону  

Отже, адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства відмінний від такого статусу громадян України, що 
проявляється в особливостях їх адміністративної відповідальності, 
правах та обов’язках таких осіб. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА  

Гузій Оксана (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Актуальність дослідження зумовлене недостатністю у 
вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень з 
проблем адміністративної відповідальності за порушення виборчого 
законодавства України. Метою наукового повідомлення є визначити 
проблеми, що виникають при вирішенні справ і застосуванні заходів 
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адміністративної відповідальності за порушення виборчого 
законодавства. 

Сьогодні систему виборчого законодавства України складають 
Виборчий кодекс України, Закон України «Про Центральну виборчу 
комісію» та Закон України «Про Державний реєстр виборців», та інші акти. 

Підставою притягнення до адміністративної відповідальності за 
порушення виборчого законодавства є вчинення одного з діянь 
передбачених статтями 212 – 212-24 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП). Принагідно, варто звернути увагу на той 
факт, що Главою 15-А «Адміністративні правопорушення, що посягають 
на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 
забезпечення» КУпАП був доповнений у 2010 р., оскільки це було 
зумовлено значною кількістю порушень під час виборчих кампаній. 
Відтак, адміністративне правопорушення у сфері виборчого 
законодавства – це протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність) 
суб’єкта адміністративної відповідальності, що посягає на реалізацію 
прав осіб, які беруть участь у виборчому процесі, за яке законодавством 
передбачена адміністративна відповідальність. 

Аналізуючи склади правопорушень, визначених у Главі 15-А 
КУпАП можна стверджувати, що законодавець виділяє різні види 
спеціальних суб’єктів відповідальності, зокрема: виборців, кандидатів, 
голову та членів виборчих комісій, розпорядника Реєстру виборців. 
Проте не завжди називає кваліфікуючі ознаки такого суб’єкта, що 
створює проблеми притягнення до адміністративної відповідальності. 
Наприклад, згідно зі ст.212-11 КУпАП суб’єктом правопорушення за 
ненадання суб’єкту виборчого процесу можливості у встановленому 
законом порядку оприлюднити відповідь щодо поширеної інформації, 
яку він вважає недостовірною, названо посадову особу. Однак не 
зазначено, про яку саме посадову особу йде мова, оскільки для 
недержавних організацій таку особу є доволі складно, потрібно вивчати 
статут чи положення про організацію. Складною є ситуація з 
притягненням до відповідальності за ст.212-14 КУпАП за порушення 
порядку розміщення агітаційних матеріалів, оскільки встановити 
правопорушника можна лише безпосередньо на місці вчинення такої дії, 
а в іншому разі довести причетність до правопорушення буде складно. 

Підтвердженням цього є те, що близько 40% проваджень 
закривають саме через неправильно складені протоколи про 
адміністративне правопорушення особами, які на це уповноважені 
згідно зі ч.1 ст. 255 КУпАП. Зокрема, у справі № 509/679/19 суд закрив 
провадження через відсутність складу правопорушення, оскільки 
працівники Національної поліції невірно встановили особу 
правопорушника і не надали жодного доказу.  
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Проблема щодо встановлення суб'єкта відповідальності 
зустрічається найчастіше. Наприклад, у ст. 212-21 КУпАП законодавцем 
не визначено, хто є суб’єктом адміністративного правопорушення, який 
підлягає відповідальності. Через таку законодавчу неврегульованість 
судова практика неоднакова. Прикладом цього є справа N 761/15618/20 
Голова Колегії політичної партії допустила порушення встановленого 
порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру, однак суд зазначив, що до 
відповідальності, передбаченої ст. 212-21 КУпАП, за порушення порядку 
подання фінансового звіту про надходження і використання коштів 
виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру у вигляді штрафу може бути 
притягнута юридична особа – політична партія, а фізична чи посадова 
особи не можуть бути суб'єктом правопорушення за вказаною статтею. 
Водночас у справі № 3/229/446/2021 керівника політичної партії було 
притягнено до відповідальності за порушення порядку подання звіту 
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового 
характеру. У ст. 212-21 КУпАП немає прямої вказівки на осіб, які є 
суб'єктами правопорушення, тому потрібно звернутись до ч. 9 ст. 17 
Закону України «Про політичні партії в Україні» в якій вказано, що 
політична партія зобов’язана подати до Національного агентства з 
питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру. Можна дійти висновку про те, що 
суб'єктом правопорушення у даному випадку може бути політична 
партія, яка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Тому 
варто передбачити адміністративну відповідальність юридичних осіб 
шляхом накладення на таких осіб стягнень у вигляді штрафу або, якщо 
вчинення таких правопорушень буде систематичним, то потрібно 
передбачити важче покарання – таке як примусова ліквідація 
юридичної особи. 

Отже, варто звернути увагу на необхідність проведення 
додаткового навчання з питань оформлення матеріалів справ по 
згаданих правопорушеннях з метою підвищення компетентності 
працівників Національної поліції України. Також потрібно врегулювати 
питання суб’єкта адміністративної відповідальності, розширивши коло 
таких суб’єктів шляхом віднесення до них юридичних осіб. 

Ще однією проблемою є часті зміни виборчого законодавства, які 
відбуваються напередодні або під час виборчої кампанії. Тому варто було 
б передбачити обмеження часу внесення змін до виборчого 
законодавства, наприклад: «За 30 днів до початку виборчого процесу 
внесення змін не допускається» . Це дасть змогу суддям вчасно 
ознайомитися з ними.  
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КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

Гула Ярослав (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н.В.) 

Створення адміністративних судів в Україні, незважаючи на свій 
однозначний позитив, призвело до цілої низки правових неточностей та 
прогалин, зокрема, до труднощів у розмежуванні адміністративної та 
конституційної юрисдикцій в рамках оскарження правових актів. 
Підставою виникнення таких контраверсійних моментів стало 
включення законодавцем до п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – КАСУ) від 06.07.2005 року наступного 
положення: «Компетенція адміністративних судів не поширюється на 
публічно-правові справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного 
Суду України (далі – КСУ), а в редакції від 15.12.2017 року в п. 1 ч. 2 ст. 19 
КАСУ такого положення: «Юрисдикція адміністративних судів не 
поширюється на справи, що віднесені до компетенції Конституційного 
суду». Питанню розмежування цих юрисдикцій свої праці, наприклад, 
присвятили М. І. Смокович, О. М. Пасенюк тощо. На законодавчому рівні 
чітко окреслених критеріїв щодо відділення цих двох видів юрисдикцій, 
на жаль, немає. Однак наука адміністративного права за роки чинності 
КАСУ шляхом аналізу інших профільних законодавчих актів сформувала 
найбільш значущі параметри задля такого відмежування: суб’єктний 
склад, предмет спору, а також підстава для оскарження певного акту. 
Вважаю, що ці критерії відмежування є найбільш прийнятними, 
оскільки прослідковуються як в КАСУ, так і в Законі України «Про 
Конституційний Суд України». 

Суб’єктний критерій є найбільш зрозумілим для широкого кола 
осіб, оскільки фактично передбачає наявність у конкретного суб’єкта 
(позивача) права на звернення чи то до адміністративного, чи то до КСУ. 
Аналізуючи положення чинного Закону про Конституційний Суд можна 
дійти висновку, що в залежності від того, на підставі чого цей Суд 
здійснює свої повноваження (конституційного подання, звернення чи 
скарги), і виділяються суб’єкти, наділені правом на звернення до нього. 
Наприклад, в рамках конституційного подання такими суб’єктами 
виступають Президент України, щонайменше 45 народних депутатів 
України, Верховний Суд, Уповноважений з прав людини, Верховна Рада 
АРК. Беручи до уваги п. 1 ч. 1 ст. 19 КАСУ, то право на звернення 
визначатиметься шляхом встановлення того, що належними 
позивачами будуть особи, до яких або застосовано правовий акт 
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індивідуальної дії, або на яких поширюється і застосовується (чи буде 
поширюватися і застосовуватися) нормативно-правовий акт. 

Предметний критерій або нормативність оскаржуваного акту. 
Шляхом оцінки Закону про Конституційний Суд, до прикладу, положень 
п. 1. ч. 1 ст. 84, можна стверджувати, що КСУ підвідомчі справи щодо 
розгляду на відповідність Конституції України актів як нормативного, 
так і індивідуального характеру. У свою чергу, в ст.ст. 264, 266, 266-1 КАСУ 
також допускається розгляд справ щодо оскарження актів 
індивідуальної та нормативної дії. Однак на практиці саме цей критерій 
викликає найбільше складнощів, що час призводить до значних 
політико-правових конфліктів, наприклад, в рамках публічних відносин 
звільнення/призначення на посаду. Яскравою ілюстрацією цих 
суперечностей може послугувати Рішення Конституційного Суду від 
28.08.2020 року, де об’єктом з’ясування конституційності був 
індивідуальний акт призначення на посаду (Указ Президента України), 
що вичерпує свою чинність в силу факту його одноразового 
застосування. Проблемність цього рішення полягає у тому, що 
тематичним Законом про Конституційний Суд у ч. 1, ч. 3 ст. 8 чітко 
встановлено, що КСУ розглядає питання щодо відповідності Конституції 
України чинних актів (їх окремих положень), однак передбачено один 
виняток: «з метою захисту та відновлення право особи Суд розглядає 
питання щодо відповідності Конституції України акту (його окремих 
положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватися до 
правовідносин, що виникли під час його чинності». Визнавши Указ 
Президент неконституційним, КСУ лишень обмежився констатацією 
того, що де-юре Президент вийшов за межі своїх повноважень, однак де-
факто жодних правових наслідків це Рішення не створило: не відбулося 
захисту чи відновлення прав особи як цього вимагає Закон при розгляді 
справ щодо актів, які втратили чинність, не відбулося звільнення такої 
посадової особи. Все це логічно, оскільки Рішення КСУ не мають 
зворотної дії в часі, якщо інше не зазначено у самому рішенні, а сам КСУ 
відповідно до Закону не наділений якимось повноваженнями щодо 
звільнення/призначення на посаду. Однак, як свідчить практика КСУ, 
раніше Суд відмовляв у відкритті проваджень саме в силу того, що акт 
втратив чинність. У свою чергу, у рамках адміністративного 
судочинства оскарження такого Указу Президента Україна є вкрай 
складним, оскільки його видання породжує чітко визначені 
індивідуальні відносини призначення на посаду, а, отже, суб’єктом, який 
матиме право на оскарження таких актів буде лише одна особа – адресат 
відповідного акта (навіть незважаючи на явну невідповідність Указу 
юридичним актам вищої сили). Отже, як бачимо на практиці предметний 
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критерій через відсутність законодавчого регламентування доволі часто 
характеризується вираженим юрисдикційним вакуумом.  

Підстава оскарження відповідного акту є критерієм, який вимагає 
від позивача чітко обґрунтовувати свої позовні вимоги, оскільки в 
рамках цього параметру необхідно або безумовно ставити вимогу про 
конституційність акту, тоді такий спір належатиме до конституційної 
юрисдикції, або про законність – до адміністративної. Наприклад, 
зразковим прикладом функціонування цього критерію може стати 
Ухвала Верховного Суду від 3 лютого 2021 року у справі № 9901/20/21. Це 
справа щодо визнання протиправним та скасування Указу Президента 
України від 29 грудня 2020 року «Про відсторонення від посади судді 
КСУ». Розглянувши цей позов Суд зазначив, що позивач обґрунтував свої 
вимоги тим, що цей Указ є незаконним і таким, що суперечить 
Конституції України, якою не передбачено повноважень Президента 
України на відсторонення судді КСУ від займаної посади. У даному 
випадку особа змішала позовну вимогу щодо визнання акту 
протиправним з аргументуванням того, що він не відповідає 
положенням Конституції України, що і стало підставою для відмови у 
відкритті провадження. 

Підсумовуючи, хотілось б наголосити на тому, що питання 
розмежування зазначених видів юрисдикцій потребує якомога 
скорішого законодавчого регулювання шляхом внесення системних 
змін до законодавства з метою усунення прогалин та підвищення рівня 
судового захисту. 

 

РИЗИКИ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Дроздовська Божена (студентка) 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Паславська Н. Т.) 

Вирішити проблему постійних дисбалансів, що виникають у 
процесі виконання Державного та місцевих бюджетів України, а також 
перменентного дефіцит бюджету, що, за даними статистики, має лише 
тенденцію збільшуватись можливо шляхом повноцінного 
впровадження середньострокового бюджетного планування (далі – 
СБП). Проте, чи буде виправданим та потрібним впровадження СБП в 
фінансову систему України? Для того, щоб дати відповідь на це питання 
слід особливу увагу звернути на існуючі ризики при запровадженні 
середньострокового бюджетного планування в Україні, враховуючи при 
цьому особливості економічної, політичної ситуації у країні та в світі. 
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Слід зауважити, що динаміка основних макроекономічних та 
макрофінансових показників, від точності яких власне і залежить 
точність бюджетних параметрів, достатньо волатильна, що суттєво 
впливає якість СБП. Тому, відповідно до рекомендацій МВФ слід 
встановити відповідний обсяг резерву на непередбачувані обставини. 
МВФ рекомендує визначити резерв на непередбачувані оставини, 
ризики, помилки планування, нові напрямки державної бюджетної 
політики, а також на відхилення фактичних макроекономічних 
показників від прогнозних у розмірі 1, 1,5 та 2 відсотки від загального 
обсягу видатків у кожному бюджетному періоді трирічного плану 
відповідно. Тому, з вищенаведеного, говорити про наявність 
достовірного й надійного макроекономічного прогнозування на 
середньостроковий період в Україні, як передумови для впровадження 
системи середньострокового бюджетного планування, на жаль, не 
доводиться.  

Також зазначу, що наявна значна кількість проблем 
макроекономічного прогнозування та планування доходів Державного 
бюджету України, які потребують системного та комплексного 
вирішення шляхом модернізації макроекономічного прогнозування та 
планування доходів Державного бюджету України з обов’язковим 
урахуванням зарубіжного досвіду, тенденцій генезису вітчизняного 
досвіду та інституційних запитів.  

Серед проблем макроекономічного прогнозування та планування 
доходів Державного бюджету виділяють: проблеми інституційного 
забезпечення, серед яких відсутність підвищення кваліфікацій з питань 
використання сучасних комп’ютерних технологій і програмного 
забезпечення у процесі макроекономічного прогнозування та 
планування, політична заангажованість, нереальний прогноз 
показників соціально-економічного розвитку, прийняття популістських 
рішень, які потребують джерел фінансування; проблеми інформаційно-
комунікаційного забезпечення, а саме: низька якість інформаційної бази, 
на підставі якої здійснюється макроекономічне прогнозування та 
планування, недостатньо ефективні комунікації між Міністерством 
фінансів України, Державною податковою службою України, бізнесом та 
експертами; проблеми фінансового забезпечення, такі як: низький 
рівень оплати праці, неефективне стимулювання продуктивності праці 
фахівців; проблеми правового забезпечення: неефективність правового 
регулювання через постійні зміни в законодавстві. 

Неабияк впливає і волатильність політичної кон’юнктури та її 
значний вплив на бюджетний процес та бюджетне планування. В Україні 
справді висока залежність пріоритетів діяльності органів державної 
влади від змін політичних сил, внаслідок чого, ті проекти, у реалізацію 
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яких вкладено значний обсяг бюджетних коштів, подекуди 
залишаються без уваги. І вирішенням даної проблеми може стати 
закріплення стратегічних цілей розвитку країни у довгострокових 
програмах економічного та соціального розвитку, які не залежатимуть 
від політичних інтересів.  

Враховувати потрібно і те, що Україна натомість є яскравим 
прикладом низького рівня здатності політиків до послідовної реалізації 
поставлених цілей — політичної волі. Так, відповідно до ст. 159 Закону 
України “Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 року Закон 
про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України 
до 1 грудня року, що передує плановому. В останні десять років, цей Закон 
приймався із запізненням — практично в останні дні року. Тому ми 
можемо констатувати досить низький рівень політичної волі, що, 
безумовно, є суттєвим недоліком.  

Ризиком при реалізації СБП в Україні стає і складність прогнозу 
макроекономічних та макрофінансових показників в умовах світової 
кризи. У 2020 році висока волатильність та значний ступінь 
невизначеності макроекономічних показників в умовах розгортання 
пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, унеможливлюють розробку реалістичного 
макропрогнозу як основи середньострокової Бюджетної декларації. 
Відтак, окремі норми Бюджетного кодексу України щодо 
середньострокового бюджетного планування взагалі було призупинено 
до 2021 року. 

При імплементації СБП в Україні варто вірно обрати форму 
Бюджетної декларації як основного документа середньострокого 
бюджетного планування. Адже попри очевидні переваги затвердження 
бюджету на три роки у вигляді закону, серед яких: гарантія реалізації 
обраних напрямів бюджетної політики, заходів державної підтримки 
економіки і соціальних програм, а також підвищення відповідальності 
органів влади за виконання покладених на них функцій, існують 
очевидні ризики обрання саме такої форми Бюджетної декларації. Адже 
затверджені законом параметри державного бюджету на трирічний 
період встановлюють жорсткі обмеження щодо проведення бюджетної 
політики, знижуючи ступінь її маневреності й обмежуючи можливості її 
коригування, що не відповідає принципам бюджетного планування в 
ринковій економіці, яка носить індикативний характер. І попри 
позитивний міжнародний досвід, я вважаю, що на сучасному етапі 
розвитку бюджетної системи України недоцільно приймати 
середньостроковий бюджет у вигляді закону.  

Отож, слід констатувати той факт, ризиків при впровадженні 
повноцінного та якісного запровадження механізму середньострокового 
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бюджетного планування є справді багато. Проте, усіх їх можна 
нейтралізувати і досягти головного результату: забезпечення 
стабільності та передбачуваності бюджетної політики в Україні. Та й 
попри думки скептиків, що «зараз не час для реформ», напрошується 
логічна відповідь: «коли як не зараз»! 

 

ПОРУШЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДСТВАВА 
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ  

Кононенко Марина (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Зважаючи на важливість завдань, які поставлені перед 
державними службовцями, гостро постає питання належного й 
своєчасного виконання ними своїх обов’язків. Як результат, актуальним 
на сьогодні є проблема дисциплінарної відповідальності державних 
службовців. Підвищення результативності роботи державних 
службовців можна пов’язати з чітким усвідомленням ними того, що у 
разі вчинення дисциплінарного проступку державні службовці 
обов’язково будуть притягнені по дисциплінарної відповідальності. У 
той же час дисциплінарна відповідальність може наступати лише у 
зв’язку вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого 
законодавством, що є своєрідною гарантією захисту від тиску з боку 
інших осіб та незаконних стягнень.  

Метою дослідження є характеристика дисциплінарної 
відповідальності як виду спеціальної відповідальності, визначення 
понять «дисциплінарний проступок» та «стягнення», дослідження їх 
видів та розкриття особливостей дисциплінарного провадження 
відповідно до положень законодавства України. 

Державний службовець наділений рядом прав і обов’язків, які 
закріплені законодавчо. Поряд з ними важливого значення набуває 
поняття «дисципліни». Відповідно до академічного словника української 
мови цю категорію можна розкрити як твердо встановлений порядок, 
дотримання якого є обов'язковим для всіх членів даного колективу. 
Розглядаючи ж поняття «дисципліни» у контексті державної служби, 
бачимо, що воно чітко визначено в Законі України «Про державну 
службу». Так, законодавець розкриває його як неухильне додержання 
Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових 
обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку. 

Слід звернути увагу й на етику поведінки державних службовців. 
При прийнятті на державну службу державний службовець має скласти 
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присягу. Її текст закріплено в Законі й містить такі етичні поняття, як 
«вірність» та «гідність». Діяльність державних службовців можна 
пов’язати із словом «гуманізм», оскільки вона передбачає повагу до 
громадян нашої держави та спрямована на допомогу їм, зокрема шляхом 
захисту та реалізації їхніх прав. Етика поведінки державних службовців 
регламентується Загальними правилами етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Цей акт, окрім 
вище зазначених етичних категорій, включає такі поняття: 
«ввічливість», «культура спілкування», «доброзичливість», «чесність» та 
«неупередженість». Зважаючи на важливість діяльності державних 
службовців та публічних службовців в цілому, видається доцільним 
наявність таких етичних вимог до неї.  

У разі порушення службової дисципліни державний службовець 
повинен бути притягнений до дисциплінарної відповідальності. 
Законодавець не надає дефініції цієї категорії. Розкриваючи це поняття, 
слід зазначити, що дисциплінарна відповідальність є видом юридичної 
відповідальності. Окрім того, у науковій літературі представлено поділ 
дисциплінарної відповідальності на загальну та спеціальну. Основною 
відмінністю між ними є врегулювання різними нормативно-правовими 
актами. У першому випадку регулювання здійснюється ЗУ «Про 
державну службу», у другому – спеціальним законодавством, 
положеннями та статутами. І лише тоді, коли питання не може бути 
вирішене на основі цих рамкових законів, то застосовуються положення 
КЗпП та ЗУ «Про державну службу». Підставою для притягнення 
державних службовців до дисциплінарної відповідальності виступає 
вчинення ним дисциплінарного проступку.  

Дисциплінарний проступок – це протиправна винна дія або 
бездіяльність чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або 
неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових 
обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 
дисциплінарне стягнення.  

На основі цього можна виокремити ряд ознак дисциплінарного 
проступку: 

✓ діяння є протиправним; 
✓ діяння є винним; 
✓ діяння полягає в невиконанні або неналежному 

виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших 
вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими 
актами; 

✓ вчинення такого діяння тягне за собою притягнення до 
дисциплінарної відповідальності.  
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Законодавець надає вичерпний перелік підстав притягнення до 
відповідальності державних службовців, серед яких зазначено 
порушення правил етичної поведінки. Факт вчинення дисциплінарного 
проступку має бути належним чином зафіксованим. Це може бути 
здійснено шляхом фіксування на матеріальних носіях, таких як акти, 
доповідні записки, довідки, збирання показів свідків та іншими 
способами. У ролі покарання для державних службовців виступає 
стягнення, а саме: зауваження, догана, попередження про неповну 
службову відповідність, звільнення з посади державної служби. 

Державний службовець має право на оскарження рішення про 
накладення на нього дисциплінарного стягнення. Для цього йому, згідно 
з положення ЗУ «Про державну службу», слід звернутися до суду, точніше 
буде зазначити, до адміністративного суду. Законодавець також чітко 
встановлює часову межу, коли державний службовець може 
скористатися цим правом. Так, він має це зробити протягом десяти 
календарних днів після одержання ним копії наказу (розпорядження) 
про накладення дисциплінарного стягнення. 

За загальним правилом, дисциплінарне стягнення знімається 
через рік після накладення, якщо за цей період до державного службовця 
не було застосовано нового дисциплінарного стягнення. Законодавець 
передбачай й можливість дострокового зняття дисциплінарного 
стягнення з державного службовця, але не раніше ніж через шість 
місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Підстави для 
цього чітко визначені у Законі. Питання щодо дострокового зняття 
дисциплінарного стягнення вирішується суб’єктом призначення цього 
державного службовця.  

Отже, питання дисципліни державних службовців є важливим, бо 
передбачає сумлінну діяльність державних службовців, а 
дисциплінарна відповідальність, у свою чергу, як й інші види 
відповідальності, є перш за все своєрідним запобіжником протиправних 
діянь цих осіб. Процедура притягнення державних службовців до 
відповідальності чітко врегульована законодавством, практична й 
відповідає реаліям.  

 

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
ПРОЦЕСІ 

Кулеба Юлія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

На сьогоднішній день основним завданням держави є захист прав 
і свобод людини і громадянина. Інститут прокуратури як, насамперед, 
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інститут захисту є важливою складовою для досягнення цієї мети, адже 
вона покликана стояти в обороні законних прав і інтересів суспільства. 
Держави визначають роль, місце і завдання прокуратури зважаючи на 
інтереси нації, конституційні принципи та правову культуру громадян. 
Прокурор згідно з повноваженнями, чітко визначеними в законі, чинить 
процесуальні дії в адміністративному процесі, які скеровані на захист 
інтересів держави. Його залучення надає змогу реалізувати 
процесуальні права й обов’язки держави. Участь прокурора позитивно 
впливає на процес встановлення справедливості, винесення 
обґрунтованого рішення адміністративним судом. Адже його діяльність 
спрямована на дотримання прав людини у відносинах суб’єктами влади. 
Виважене судове рішення дає змогу належно оцінити діяльність 
суб’єктів, що мають владні повноваження, якщо вони порушують норми 
законодавства. Тому, на нашу думку, важливим на сьогоднішній день є 
дослідити яку функцію прокуратура виконує на даний момент, а саме в 
адміністративному процесі, адже це важлива частина забезпечення 
функціонування держави як суб’єкта влади.  

На даний час діяльність прокурора як учасника адміністративного 
процесу в основному спрямована на захист законних прав та інтересів 
держави. Саме Кодекс адміністративного судочинства України регулює 
основні засади участі прокурора в адміністративному процесі, адже є 
базовим законодавчим актом у цій сфері. У ч.ч. 3-5 ст. 53 Кодексу 
адміністративного судочинства України містяться положення про те, що 
прокурор здійснює представництво інтересів держави в суді виключно 
після підтвердження судом підстав для представництва; у разі 
підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор 
користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони 
процесу; прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, 
повідомити про це відповідного суб’єкта владних повноважень; 
наявність підстав для представництва може бути оскаржена суб’єктом 
владних повноважень. Також ці підстави є визначені в Законі України 
«Про прокуратуру» 2014 року. Зокрема це передбачено в ч.3 ст.23 
вищезазначеного закону. Таких підстав порушення або загрози 
порушення інтересів держави є дві: орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні повноваження не здійснює 
захист законних інтересів держави; якщо такий орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 
повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження 
відсутній. Ми вважаємо, що таке законодавче регулювання свідчить про 
правову спрямованість процесу визначення повноважень відповідних 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

152 

органів і є стримуючим чинником для недопущення збільшення 
повноважень і зрушень у функціонуванні державної влади. 

Слід зазначити, що з того часу, як у був прийнятий Закон України 
«Про прокуратуру» роль прокурора поза межами кримінальної юстиції, 
зокрема й у сфері адміністративного судочинства суттєво змінилась, а 
саме звузилась. На даний час роль прокурора є допоміжною у судовому 
процесі. На наше глибоке переконання дані законодавчі зміни були 
правильним і виваженим кроком нашої держави і свідчать про 
демократичний підхід до надання ширших повноважень окремим 
органам задля недопущення скупчення надто багатьох повноважень 
органами обвинувачення. 

Для більш точного розуміння особливостей участі прокурора в 
адміністративному процесі, потрібно визначити поняття «інтереси 
держави». Верховний Суд застосовує досить широке визначення даного 
терміну: на його думку, «державний інтерес» – це суспільні (публічні) 
інтереси, що охоплюють собою певну сукупність приватних інтересів або 
важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які 
відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються 
суб'єктами публічної адміністрації». На нашу думку, прокурор 
уповноважений представляти в адміністративному процесі і інтереси 
держави і суспільні інтереси, адже у випадках, коли відсутні відповідні 
органи, саме прокурор представляє інтереси суб’єктів, захищати яких 
мали б відповідні органи і часто це не лише держава. 

Отже, на основі проведеного аналізу нормативних актів, позицій 
судових інстанцій, ми приходимо до висновку, що особливості участі 
прокурора в адміністративному процесі, насамперед, характеризуються 
допоміжною роллю прокуратури у даній сфері. На наше глибоке 
переконання, це свідчить про демократичний підхід до надання ширших 
повноважень окремим органам задля недопущення скупчення надто 
багатьох повноважень органами обвинувачення. Ми вважаємо, що 
сучасні особливості участі прокурора в адміністративному процесі 
зумовлені реформами інституту прокуратури задля відповідності 
міжнародним стандартам, які висунула міжнародна спільнота як одну з 
вимог для вступу України в європейська співтовариство. Адже 
відповідно до позиції Ради Європи участь прокурора поза межами 
кримінальної юстиції є додатковою, субсидіарною або допоміжною, 
тобто як виняток.  
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ВИДИ І ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Лесик Юлія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

У незалежній, демократичній, соціальній та правовій державі 
народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. Громадський контроль – це одна з 
функцій громадянського суспільства, яка полягає в здійсненні 
публічних перевірок діяльності органів публічної адміністрації з боку 
громадян та їх об’єднань на відповідність цілей, які влада вставить перед 
собою. Громадський контроль суттєво відрізняється від державного 
контролю, оскільки не має державно-владного змісту, а його рішення, як 
правило, мають рекомендаційний характер. Проте цей контроль має 
вагоме значення, бо може стати підставою проведення контролю 
державним органом, а за умови підтвердження фактів порушень – стати 
підставою застосування юридичної відповідальності до винних осіб. 

Класифікація громадського контролю – це поділ їх на види за 
найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Метою 
класифікації є згрупувати певні подібні контрольні заходи, що 
сприятиме практичному впровадженню їх висновків у життя. Існують 
різноманітні критерії для поділу.  

Суб’єкти, що здійснюють громадський контроль поділяються на 
громадські об’єднання, професійні спілки, політичні партії, трудові 
колективи, молодіжні та інші громадські організації, окремі громадяни 
тощо. Контроль також поділяють за об’єктом, тобто діяльністю органів 
публічної адміністрації: органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та суб’єктів, які виконують делеговані повноваження.  

За сферою здійснення можна виділити контроль у сфері охорони 
здоров’я, навколишнього середовища, трудових відносин, захисту прав 
людини та інші. 

За часом проведення громадський контроль буває попереднім, 
поточним та підсумковим (заключним). Попередній проводиться перед 
прийняття певного рішення, зокрема щодо обговорення проектів 
важливих актів. Поточний громадський контроль здійснюється у 
процесі діяльності і його суть полягає в обговоренні проблем, які 
виникають, а метою є – їх усунення. Підсумковий контроль 
здійснюється після отримання результату виконаної роботи. Він може 
стати оцінкою якості дії чи рішення органу публічної адміністрації. 

Залежно від рівня контролю можна виділити громадський 
контроль на національному і місцевому рівнях.  
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Сьогодні кожен вид контролю проводиться відповідно до різних 
нормативно-правових актів і визначення конкретного виду буде 
сприяти більш ефективному здійсненню контролю. Громадський 
контроль є дуже важливим для держави, сприяє усуненню порушень 
Конституції України, законів, інших нормативно-правових актів, 
забезпечує дотримання органами публічної влади прав, свобод людини 
і громадянина, також допомагає підвищити ефективність діяльності 
органів публічної адміністрації. Наприклад, громадські слухання 
проєктів регуляторних актів проводяться для отримання зауважень та 
пропозицій від громадських об’єднань, за результатами їх розгляду, 
приймається рішення: врахувати пропозиції; відхилити, але обов’язково 
потрібно зазначити причини такого відхилення; частково врахувати 
пропозиції. Проведення громадських слухань сприяє формуванню 
прозорих стосунків та довіри між владою та громадськістю, підвищує 
якість підготовки та прийняття регуляторних актів.  

У літературі науковці виділяють різноманітні форми здійснення 
громадського контролю. Найпоширенішими формами є: 

1) подання індивідуальних або колективних звернень. Згідно із ч. 1 
ст. 1 Закону України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. 
громадяни України мають право звертатись до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, до посадових осіб із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями щодо їх діяльності, заявою чи клопотанням 
стосовно реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення; 

2) подання запитів – регулюється Законом України “Про 
інформацію” від 2 жовтня 1992 р., який закріплює обов'язок органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати про 
свою діяльність та прийняті рішення (ст. 10). Держава гарантує вільний 
доступ суб'єктів інформаційних відносин до статистичних даних через 
запит (ч. 3 ст. 13); 

3) громадські слухання. Згідно із ст.13 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. територіальна громада 
має право зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими 
особами місцевого самоврядування, заслуховувати їх, порушувати 
питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що 
належать до відання місцевого самоврядування;  

4) публічні громадські обговорення;  
5) дослідження громадської думки, зокрема, опитування, 

анкетування, створення телефонних “гарячих ліній”, вивчення 
пропозицій та зауважень у зверненнях громадян;  

6) заслуховування звітів про результати роботи органів публічної 
адміністрації;  
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7) громадський моніторинг. 
Також до форми здійснення громадського контролю доцільно 

віднести громадську експертизу. Наприклад, громадська експертиза 
антикорупційного законодавства згідно із Законом України “Про 
запобігання корупції” проводиться з метою виявлення в чинних 
нормативно-правових актах та проєктах нормативно-правових актів 
факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень, розроблення рекомендацій щодо їх усунення. 

Отже, підсумувавши викладений матеріал, варто зазначити, що 
наявність громадського контролю сприяє ефективній перевірці 
діяльності органів публічної адміністрації, що дає змогу 
демократизувати суспільство. Видається, що проблемою в Україні є 
відсутність відповідного закону у щодо видів та форм громадського 
контролю. Тому я поділяю думку тих науковців, які висловлюються про 
те, що питання громадського контролю і процедура його здійснення має 
бути предметом законодавчого регулювання. 

 

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ У БОРОТЬБІ З ПОШИРЕННЯМ 
ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ 

КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 

Мазур Олена (студентка) 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Ільницький О. В.) 

Упродовж останнього року Україна та світ живуть в умовах «нової 
реальності», зумовленої пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка кардинально змінила 
тренди світової та вітчизняної економіки, стан державних фінансів та 
соціально-культурне життя населення. 

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю оцінки впливу 
пандемії COVID-19 та законодавчих нововведень, спрямованих на 
протидію їй. Метою даної роботи є аналіз сучасного стану фінансового 
законодавства в умовах дії змін внесених до бюджетного та податкового 
законодавства і спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби. 

Спалах інфекційної хвороби COVID-19 значно загострив глобальні 
проблеми, прискорив кризи в окремих сферах і зумовив потребу у 
відповідних змінах законодавства. Загроза його поширення на території 
України зумовила прийняття ряду нормативно-правових актів, серед 
яких Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
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хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Закон України 
від 17 березня 2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», Закон України від 17 
березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на 
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закон України від 30 
березня 2020 р. № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 
багато інших. Аналіз цих нормативно-правових актів дозволяє 
стверджувати, що в Україні, як і в інших країнах, зусилля спрямовані не 
лише на розв’язання питань щодо оптимізації профілактичних 
немедикаментозних заходів для недопущення розповсюдження 
інфекції, забезпечення її лікування, але й на визначення подальших 
антикризових заходів як для гальмування рецесії в економічній сфері в 
цілому, так і для пом’якшення її наслідків у соціальній, бюджетній, 
банківській сферах. 

Крім того для запобігання негативним наслідкам кризових явищ 
у зв’язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підвищення 
ефективності діяльності державних органів, місцевих органів 
самоврядування та забезпечення макроекономічної стабільності в 
Україні 13 квітня 2020 року Парламент України прийняв Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік», що вніс корективи у порядок здійснення бюджетної 
політики в Україні в 2020 році. Законом були запроваджені зміни до 
порядку надання допомоги по частковому безробіттю на період 
здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, 
встановленим Кабінетом Міністрів України. Крім цього, у державному 
бюджеті 2020 року додатково передбачили 15,8 млрд грн для доплат до 
зарплатні медпрацівникам. Загалом видатки Міністерства охорони 
здоров'я збільшили на 16,4 млрд грн. 

Оскільки в березні 2020 року Україна опинилася в 
непередбачуваній ситуації – пандемії коронавірусної хвороби, у зв’язку з 
чим за рахунок коштів державного бюджету був створений Фонд 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Фонд був створений для 
фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних 
видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19. Додатково за 
рахунок коштів місцевих бюджетів закуповується необхідне обладнання 
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для лікування і надання допомоги хворим. Згідно із законом, у складі 
держбюджету утворився Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 
млрд грн. До напрямів використання коштів фонду віднесено 
фінансування заходів із запобігання виникненню та поширенню, 
локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій, у тому на 
закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення таких 
заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення. Термін дії 
Фонду розрахований на період карантину і наступні після його 
офіційного звершення 30 днів. 

Також 4 грудня 2020 року був прийнятий Закон № 1071-ІХ, який 
передбачав надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. 
грн. найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні 
внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам – 
підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину. 
Відповідно до даного Закону ФОПи могли отримати допомогу за умови, 
якщо вони були зареєстровані не менше ніж за три місяці до набрання 
чинності цим Законом, а також якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе 
менше ніж за три місяці і якщо їхній вид діяльності не підпадає під 
карантинні обмеження. Варто зазначити, що для 200 тисяч ФОПів першої 
групи почались так звані податкові канікули, що звільнили їх від 
нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 
року до травня 2021 року. Було запроваджено списання податкового 
боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма 
податками та зборами не перевищує 3060 грн. і він не погашений станом 
на 1 листопада 2020 року. 

Отже, проаналізувавши зазначені зміни законодавства я дійшла 
висновку, що недостатній обсяг коштів був виділений для подолання 
економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 та безпосередньо 
для боротьби з розповсюдженням інфекції. Також я вважаю, що було 
недоцільним виділення коштів у Фонді на покращення транспортного 
сполучення, будівництво та ремонт автомобільних доріг, оскільки це не 
є першочерговою потребою під час пандемії. Дані кошти доцільніше було 
б виділити на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування 
лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для 
лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з 
коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус. 
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ПОСАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  

Садовський Ілля (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Питаннями дослідження та аналізу проблематики державної 
служби загалом, і питаннями посади державної служби зокрема, 
займались такі науковці, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук, Р. Ботвінов, О. 
Бріт, В. Гошовський, С. Дубенко, К. Конашевська, П. Кондик, Г. Опанасюк, 
та інші. Оскільки конкурс є основним способом заміщення посад 
державної служби, тому є потреба відокремити посади державної 
служби від політичних посад, а також посад в органах місцевого 
самоврядування.  

Кожен державний службовець пов’язаний із посадою. Важливим 
завданням кожного державного службовця є забезпечення стабільного 
функціонування життєдіяльності держави. Посада обумовлює 
відповідне службове становище службовця. Згідно з п. 4 статті 2 Закону 
«Про державну службу» (2015 р.) термін «посада» є чітко визначеним. 
Посада виступає в якості організаційно-структурної одиниці органу. 
Вона встановлюється чи скорочується тільки у розпорядчому порядку. У 
процесі формування органу відбувається проектування посад, з 
урахуванням функцій, які будуть вони відігравати у відповідному органі. 
Кожен державний орган можна розглядати як систему посад, які мають 
між собою певні взаємозв’язки, зокрема є посади, між якими є 
вертикальні зв’язки, а є ті, які характеризуються горизонтальними. 
Керівна посада в державному органі завжди одна, а щодо посад, то це 
визначається відповідно до компетенції органу. Крім цього посада 
окреслює коло службових повноважень державного службовця. Варто 
підкреслити, що різноманітність видів посад зумовлює поділ, залежно 
від рівня посади в організаційній структурі органу і від закріплення за 
посадою законодавчо визначеного комплексу обов’язків, які будуть 
виконувати державні службовці в разі її зайняття.  

Вперше законодавець наголосив на посаді як елементі служби, а не 
державного службовця, оскільки у попередній редакції законодавець 
вжив поняття «посада державного службовця». Хоча такий підхід часто 
зазнавав критики з боку науковців, оскільки посада не належить 
службовцю, а є однією з ознак служби як діяльності, проте зміни 
відбулися з прийняттям нового закону.  

Посади державної служби потрібно розмежовувати з політичними 
посадами і у цьому допомагає принцип політичної неупередженості 
державної служби. Відповідно до п. 8 статті 4 Закону України «Про 
державну службу» одним із принципів державної служби є політична 
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неупередженість, яка полягає у недопущенні впливу політичних 
поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від 
демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації 
власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків. 
Враховуючи цей момент, варто наголосити на тому, що заміщення посад 
державної служби має відбуватися на за професійними показниками, а 
не за політичними. До того ж, згідно з п.3 ч.3 статті 3 Закону України «Про 
державну службу» його дія не поширюється на членів Уряду, перших 
заступників та заступників міністрів. Законами України «Про Кабінет 
Міністрів України» і «Про центральні органи виконавчої влади» названі 
посади віднесені до політичних. 

Можна провести розмежування посад державної служби з 
посадами в органах місцевого самоврядування. Виборні посади в цих 
органах заміщуються за партійно-квотним принципом, коли посади в 
розподіляються між політичними силами, які отримали перемогу на 
виборах. 

Про такий поділ посад вперше було згадано Концепції 
адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента 
України від 22.07.1998 року No 810/98. У Концепції згадувалися ще дві 
групи – адміністративні і патронатні посади.  

Адміністративні посади сьогодні визначені у законах «Про 
прокуратуру», а також «Про судоустрій і статус суддів», їх пов’язують з 
наявністю адміністративних функцій, виконання яких забезпечують 
керівник відповідних органів, їх заступники. Сама назва посади вказує 
на додатковий комплекс обов’язків, що пов’язані з управлінням 
(адмініструванням) певним органом. 

Сьогодні складною виявилася ситуація щодо патронатних посад. У 
попередній редакції Закону України «Про державну службу» ці посади 
були віднесені до посад державного службовця, однак у чинні редакції 
Закону України «Про державну службу» (2015 р.) зазначено, що він не 
поширюється на працівників патронатної служби (п.18 ч.3 ст.3), однак у 
ст.92 знову згадано про ці посади, щоправда обумовлено, що на осіб, які їх 
займають поширюється трудове законодавство, за винятком окремих 
положень Кодексу законів про працю України.  

У ст.6 чинного Закону України «Про державну службу» визначено 
три категорії посад державної служби «А», «Б», «В». Законодавець подає 
перелік видів таких посад. Важливим є те, що кількість посад категорії 
«А» і «Б», а це керівні посади, в державному органі не повинні 
перевищувати третини штатної чисельності. Такий підхід відповідає 
європейським підходам щодо класифікації посад державної служби.  

Проте залишається ще низка питань, які вимагають подальших 
досліджень, особливо щодо відновлення конкурсних процедур на посади 
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державної служби, які були призупинені на час запровадження в Україні 
карантинних обмежень, аби не допустити політичного впливу при 
прийнятті на державну службу. 

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ АКТІВ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ 
ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Чапран Всеволод-Василь (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Належне врядування є основою публічного адміністрування в 
країнах-членах Європейського Союзу. Незворотність євроатлантичного 
курсу закріплена в Основному Законі України, а відтак, має 
забезпечуватись на рівні подальшого законодавчого регулювання. Це 
зумовило його ретельне дослідження в межах адміністративного права, 
з метою вироблення доктринального розуміння і пропозицій для 
національного законодавства.  

Серед принципів належного врядування вагоме значення має 
принцип відкритості й прозорості, що передбачає відкритість органів 
публічної адміністрації для зовнішніх перевірок, а також доступність 
публічної інформації про діяльність таких органів, зокрема, й про 
прийняті ними рішення. Тому все більший інтерес викликає питання 
доступу до актів національних органів публічної адміністрації, тобто 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Темою 
наукового дослідження стали питання оприлюднення актів органів 
місцевого самоврядування, оскільки вони відіграють важливу роль у 
забезпеченні конституційного права громад на вирішення питань 
місцевого значення.  

Рамковим законом, який регулює діяльність органів місцевого 
самоврядування в Україні, є Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Відповідно до ст. 59 Закону, відповідна рада в 
межах своїх повноважень ухвалює нормативні та інші акти у формі 
рішень. Ця стаття також встановлює право сільського, селищного, 
міського голови у п’ятиденний строк після прийняття рішення 
відповідною радою зупинити його та внести на повторний розгляд 
радою із обґрунтуванням зауважень. Якщо рада відхилила зауваження 
сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення 
двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає 
чинності. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не 
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встановлено пізніший строк введення цих актів у дію. Згаданий 
рамковий закон містить бланкетні норми, якими встановлює, що акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають 
обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до 
Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів 
органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, 
передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", 
крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших 
невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів 
оприлюднюються негайно після їх підготовки. Акти органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є 
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та 
оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності". 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
розпорядникам інформації в розумінні Закону визначає, зокрема, органи 
місцевого самоврядування. Відповідно до згаданого вище Закону, 
розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, серед іншого, 
нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, 
що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові 
засади діяльності. Згідно зі ст. 15 цього Закону така інформація підлягає 
обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих 
днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника 
інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на 
веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати 
оновлення інформації. Щодо проєктів нормативно-правових актів, 
рішень органів місцевого самоврядування, Закон встановлює обов’язок 
оприлюднення не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з 
метою прийняття.  

В контексті способу оприлюднення нормативно-правових актів 
органів місцевого самоврядування варто згадати про Закон України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», який 
визначає порядок всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами 
масової інформації. Відповідно до ст. 21-1 цього Закону, доведення до 
відома населення законів України та інших нормативно-правових актів 
здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону 
державними друкованими засобами масової інформації та офіційними 
друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення 
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аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на 
офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом. 
Додатково стаття 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачає, серед іншого, можливість оприлюднення такої інформації на 
інформаційних стендах. Тобто в разі відсутності офіційного веб-сайту 
органу місцевого самоврядування і офіційного друкованого видання 
таке оприлюднення акта має бути реалізоване шляхом розміщення його 
на інформаційних стендах, відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Процедурні питання щодо розміщення актів на 
інформаційних стендах мають закріплюватись у регламентах місцевих 
рад. У регламенті має зазначатися місце розташування такого стенду і 
його форма, при цьому варто врахувати доступність такого місця і 
відкритий доступ до стенду. При вирішенні спорів щодо правомірності 
актів органів місцевого самоврядування адміністративні суди беруть до 
уваги офіційність їх оприлюднення.  

На нашу думку, в контексті розвитку забезпечення принципу 
відкритості та прозорості, варто наголосити на важливості забезпечення 
відповідними органами розвитку інформаційних технологій, необхідних 
для оприлюднення таких актів на офіційних веб-сайтах, оскільки це 
забезпечить швидший та якісніший доступ до такої інформації 
відповідного кола адресатів. 

На основі норми чинного законодавства України у тезах 
висвітлено ключові питання щодо строків та способів оприлюднення 
актів органів місцевого самоврядування як однієї з ланок публічної 
адміністрації, наголошено на важливості цього процесу в контексті 
забезпечення принципу відкритості й прозорості, який є елементом 
належного врядування.  

 

ПРИНЦИП ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПОНЯТТЯ 
ТА ЗМІСТ 

Цюп’як Данило (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Янюк Н. В.) 

Принцип доброчесності державної служби було впроваджено в 
українській правовій системі декілька років тому. Тому на науковій ниві 
вже було присвячено багато публікацій цій проблематиці, але її окремі 
аспекти так і не були достатньо розкриті. Також існує потреба 
компонування загального бачення цього принципу серед українських 
учених. А проблема низької якості роботи державних службовців в 
Україні та кричущий рівень корупції роблять тему роботи надзвичайно 
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актуальною. Конституційна криза восени 2020 року, спричинена 
скандальним рішенням Конституційного суду України, вкотре доводить 
це. 

Метою праці є встановлення того, що таке принцип доброчесності 
державної служби через призму різноманітних аспектів цього правового 
явища. Об’єктом дослідження став інститут державної служби в Україні, 
якому присвячено спеціальний закон – Закон України «Про державну 
службу» від 2015 року. Принцип доброчесності державної служби є 
предметом дослідження. Для внесення ясності в проблематику було 
застосовано чимало наукових методів, як-от аналіз, синтез, 
узагальнення, дедукція, пояснення, класифікація тощо. 

Щоб розібратися, що таке принцип доброчесності державної 
служби, спочатку необхідно уяснити, що означає сам термін 
«доброчесність». Вперше він був сформульований Сократом, який убачав 
особисте щастя людини в умінні правильно діяти, базуючись на 
моральності та усвідомлюючи різницю між добром і злом. Сучасний 
словник з етики визначає доброчесність як стійку характеристику 
людини та пов’язує її із готовністю та можливістю особи орієнтуватись 
на засади добра та справедливості у своїй поведінці. Словник української 
мови тлумачить поняття, що є предметом дослідження, як ознаку чесної, 
моральної людини. А Оксфордський словник пов’язує англійський 
відповідник «доброчесності» «integrity» з чесністю та моральністю. 

Вперше принцип доброчесності було використано в українському 
законодавстві у Законі України від 17 листопада 2011 року «Про державну 
службу». Нині даний принцип закріплений у новому Законі «Про 
державну службу» 2015 року, а саме у п. 5 ч. 1 ст. 4. Законодавча дефініція 
ставить акцент на приматі публічного інтересу над приватним 
інтересом державного службовця під час виконання ним своїх 
повноважень, чим робить її прагматичною, що є безумовно перевагою 
даного визначення. Проте дефініція є досить вузькою та не відображає 
всіх аспектів явища, що є предметом дослідження. 

Багато науковців по-різному підходять до визначення принципу 
доброчесності державної служби. О. Томкіна наголошує на проблемі 
аморальності влади на ґрунті корупційних проявів, а також називає 
недоброчесними неввічливість, конфліктність, неповагу до громадян, 
низький рівень культури, нечувану розкіш у витратах та доходах 
чиновників. Наталія Сорокіна характеризує доброчесність як 
багаторівневу категорію, що є ознакою елітності, моральної якості та 
чесноти громадянина, та виділяє такі її складові: патріотизм, порядність, 
відповідальність, гідність і повага до гідності інших. Варто також 
звернути увагу на підхід Сергія Гули, який вважає доброчесність 
морально-етичною складовою поведінки державного службовця, яка 
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ґрунтується на доброму ставленні до громадян і чесності у способі свого 
життя, а також на виконанні власних обов’язків та розпорядженні 
ресурсами, що є в державній власності. В. А. Гошовська та І. Г. Сурай 
вважають доброчесність змістовною рисою еліти в державному апараті 
та зазначають, що доброчесність досягається завдяки вихованню та 
освіті. Науковці узагальнено виділяють дві складові порушення 
принципу доброчесності: корупція та конфлікт інтересів як потенційна 
корупція. 

Варто також звернути увагу на критерії перевірки суддів на 
доброчесність. Громадський рух «Чесно» розробив власну методологію, 
що містить чотири критерії: непричетність до корупції або кримінальних 
правопорушень; відповідність стилю життя задекларованим доходам та 
прозорість статків; непричетність до порушення прав людини; 
дотримання норм етики. Методологія Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів для оцінки кандидатів на посаду судді на доброчесність містить 
шість пунктів: чотири стосуються відповідності способу життя 
задекларованим статкам кандидата на посаду судді та членів його 
родини, а два інші – притягнення до відповідальності за вчинення 
проступків та правопорушень і наявності небезпечних зобов’язань 
майнового характеру. Віта Федорович розробила власну концепцію 
доброчесної поведінки суддів, до основних ознак якої віднесла: 
професійну чесність; гідність; справедливість; тактовність; професійний 
обов’язок. Всі ці критерії доброчесності можна екстраполювати на всі 
сфери державної служби, а не лише на суддів. 

Принцип доброчесності як такий є досить абстрактним, тому його 
необхідно підкріпляти конкретними нормами чи навіть інститутами 
права. Фактично задля реалізації принципу доброчесності було написано 
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, яким 
було створено цілу систему запобіжних антикорупційних заходів. До неї 
входять заборона використовувати свої повноваження задля одержання 
неправомірної вигоди; заборона отримувати подарунки щодо здійснення 
своєї службової діяльності; спеціальна процедура в разі надходження 
пропозиції до службовця щодо неправомірної вигоди чи подарунка; 
заборона займатися іншою оплачуваною (за певними винятками) чи 
підприємницькою діяльністю; обмеження після припинення службової 
діяльності; обов’язок щорічно подавати електронну декларацію на сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції за минулий рік; 
заборона відмовляти особам у наданні законної інформації та надавати 
несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію; 
обмеження спільної роботи близьких осіб тощо. 

Отже, принцип доброчесності є складним, узагальненим та 
багатогранним явищем. Можна зробити висновок, що доброчесність є 
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морально-етичною рисою державного службовця, що є ознакою 
елітності та містить у собі численні характеристики, як-от гідність та 
повагу до гідності інших, добро, справедливість, чесність, стійкість 
моральних принципів, порядність, ввічливість, сумлінне виконання 
службових обов’язків, зразковий спосіб життя (який повинен 
відповідати задекларованим статкам) та багато інших, адже такий 
перелік не може бути вичерпним. Варто наголосити, що визначення 
принципу доброчесності через інші принципи державної служби, 
закріплені позитивним правом (прозорість, відповідальність, 
патріотизм, професіоналізм), є недоречним. 

В Україні одне з найякісніших антикорупційних законодавств у 
Євразії, та корінь проблеми у його реалізації. Влада не зацікавлена у 
широкому дотриманні принципу доброчесності в державному апараті. 
Але проблема не у владі, вона в людях. У людях, які дають хабарі в 
університетах; у людях, які неввічливо поводяться у громадському 
транспорті; у людях, які не поважають президента; у людях, які халатно 
ставляться до своєї праці; у людях, які платять зарплату в конвертах; у 
людях, які звинувачують у наших бідах владу, хоча самі ведуть себе 
аналогічно в повсякденному житті. Саме така поведінка є проявом 
недоброчесності також. Необхідно бути чесними із собою. Доброчесність 
починається з кожного громадянина. З кожного людського вчинку. Тому 
і проблема полягає в народі. А влада і є віддзеркаленням суспільства. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 
 ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

 

ТОЧНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ – 
НЕДОСЯЖНИЙ ІДЕАЛ ЧИ БУДЕННА НЕОБХІДНІСТЬ? 

Демчук Павло (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Марін О. К.) 

1. Точність та визначеність кримінального закону є однією із 
вимог принципу законності, який виражається у формулі nullum crimen, 
nulla poena sine lege. Вказаний принцип охоплює також такі вимоги як 
доступність кримінального закону; заборона застосування аналогії для 
визначення злочинів та кримінально-правових засобів, які за них 
застосовуються; заборона зворотної дії кримінального закону, що 
погіршує становище особи. Висновки про зміст цього принципу зроблені 
виходячи із комплексного його дослідження, що включало історичні та 
філософські засади його становлення та розвитку, формулювання статті 
7 Конвенції про захист прав людини (далі – Конвенція), практики 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо її застосування, 
положення інших міжнародних документів і наукових досліджень 
змісту принципу законності у кримінальному праві. 

2. Людина з текстуального виразу положень кримінального закону 
повинна розуміти, яка її поведінка матиме наслідком кримінальну 
відповідальність, а яка – ні. Це судження є сталим у студіях, 
присвячених принципам кримінального права, тому його можна 
вважати аксіомою характеру. З іншого боку, формальний обов’язок 
держави щодо забезпечення якісного кримінального закону, у тому 
числі, шляхом зрозумілого викладу його положень, сформульований 
ЄСПЛ у рішеннях щодо застосування статті 7 Конвенції. Вказаним 
органом випрацювана стала позиція, що поняття «закон» у розумінні 
статті 7, як і у інших статтях Конвенції (наприклад, у статтях 8-11), 
передбачає якісні умови, зокрема щодо доступності і передбачуваності 
(Cantoni v. France, no. 17862/91, § 29, 11 November 1996; Kafkaris v. Cyprus, no. 
21906/04, § 140, 12 February 2008). При цьому, у рішеннях суду 
простежується прагнення втримати баланс між забезпеченням 
можливості обвинуваченого виключно з тексту закону визначити 
ознаки складу злочину та покарання, яке передбачено за його вчинення 
та можливістю судового тлумачення відповідних положень із тим, щоб 
усунути неминучі сумніви або ж адаптувати їх до змінюваних обставин 
(Kafkaris v. Cyprus, no. 21906/04, § 141, 12 February 2008). Така практика суду 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

167 

вимагає розробки критеріїв точності та визначеності положень 
кримінального закону. 

3. Відсутність чітких критеріїв точності та визначеності 
кримінального закону, а також непослідовна практика ЄСПЛ щодо 
застосування (або незастосування) положень статті 7 Конвенції у, 
здавалося б, подібних справах стає підставою для обґрунтованої 
критики. Наприклад, Cian C. Murphy вказує, що прагматичний підхід до 
тлумачення понять «закон» та «покарання» обмежує ЄСПЛ у власних 
висновках по справах, що вимагають оцінки дотримання вимог статті 7 
Конвенції. Враховуючи, що відступу від дотримання зобов’язань за цією 
статтею не допускається (крім винятку, визначеного частиною 2 цієї 
статті), ЄСПЛ схильний оцінювати дотримання інших статей Конвенції, 
наприклад 6 та 9, однак ухилятися від встановлення порушень державою 
положень статті 7 Конвенції, щоб не поставити під сумнів якість 
положень відповідного законодавства в цілому. 

4. З іншого боку, ЄСПЛ вказує, що обсяг поняття передбачуваності 
багато в чому залежить від змісту даного тексту, галузі, якої він 
стосується, а також від кількості і характеристики осіб, на котрих він 
спрямований (Kononov v. Latvia, no. 36376/04, § 235, 17 May 2010). Таким 
чином, оцінка якості кримінального закону залежить від характеристик 
особи, до якої він буде застосовуватися. Це положення видається 
логічним, адже склади злочинів у різних сферах людської діяльності 
об’єктивно відрізняються складністю своїх формулювань, наприклад, 
через підвищений рівень складності процесів виробництва, 
особливостей суспільних відносин. 

5. Надмірна точність кримінального закону неминуче призведе до 
свавілля осіб, які будуть його застосовувати. Таку позицію обстоює 
Timothy A. O. Endicott, який наголошує на тому, що досвід англійського 
Статуту про шахрайство показує, що підвищення чіткості закону лише 
сприятиме підвищенню винахідливості суддів та адресатів його 
застосування із тим, щоб ухилитися від виконання положень цього 
закону. Набагато важливіше, на думку автора, визначати мотиви для 
прийняття закону, його раціональність, і керуватися ними під час 
прийняття рішень уповноваженими суб’єктами. Враховуючи, що 
невизначеність не підлягає обчисленню кількісними показниками, вона 
буде загрожувати дотриманню верховенства права лише у тому випадку, 
коли невизначені положення закону будуть використовуватися 
всупереч раціональності закону. Така позиція видається цікавою з 
огляду на об’єктивну неможливість досягнути ідеалу абсолютної 
визначеності будь-якого закону, що пов’язується із полісемією слів в 
людській мові. В окремих ситуаціях використання невизначених понять 
та категорій в кримінально-правових положеннях є виправданим в силу 
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складності визначення морально-етичних ознак; показників, пов’язаних 
із емоційним станом особи; формулювань нематеріальних наслідків 
вчиненого діяння. 

Таким чином, вимогу щодо точності та визначеності положень 
кримінального закону не можна вважати абсолютною. Її досягнення є 
неможливим в силу об’єктивних характеристик людської мови, з якої 
складається текст кримінального закону, а також складності вичерпного 
врегулювання окремих ситуацій людського життя. Невизначеність 
положень кримінального закону може мати наслідком порушення прав 
особи у тих випадках, коли уповноважена особа застосовує законодавче 
положення всупереч його раціональності. Способи з’ясування 
раціональності закону, межі його використання в кримінальному праві, 
а також запобіжники щодо свавільного застосування кримінального 
закону підлягають подальшому дослідженню. 

 

МОДЕЛІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ОКРЕМИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 

Зуєнко Дар’я (аспірантка) 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Марін О.К.) 

Існує декілька моделей закріплення у КК норм, які мають на меті 
охорону рівності громадян. Для їх ілюстрації було обрано кримінальне 
законодавство держав романо-германської правової сім’ї: Франції, 
Німеччини та Чехії. 

Перша модель полягає в тому, що законодавець посилює 
відповідальність за діяння, які посягають на рівність громадян, 
формулюючи додатково до основних, вже існуючих складів 
кримінальних правопорушень, склади з кваліфікуючими ознаками. До 
прикладу, у КК Чехії вказано, що на ґрунті ненависті до расової, етнічної, 
національної приналежності, політичних переконань, релігії або до того, 
що особа не сповідує релігію, можуть вчинятися: Умисне вбивство (§140), 
Умисне тяжке тілесне ушкодження (§145), Умисне тілесне ушкодження 
(§146), Катування або нелюдське поводження (§149), Незаконне 
позбавлення волі (§170), Викрадення людини (§172), Вимагання (§175), 
Порушення таємниці листування або приватної інформації (§183), 
Пошкодження чужого майна (§228), Зловживання владою (§329), 
Насильство щодо особи або групи осіб (§352), Публічна дифамація нації, 
раси, етносу чи іншої групи суспільства (§355), а також низка злочинів, що 
вчиняються серед військовослужбовців (§§378-383). Як бачимо, 
законодавець детально регламентував випадки, коли діяння було 
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вчинено щодо потерпілого через його належність до певної соціальної 
групи.  

Цей підхід заслуговує на критику через подекуди незрозумілу 
логіку “відбору” кримінальних правопорушень: деякі діяння, які можуть 
бути реалізовані з метою заявити про нетерпимість до певних ознак 
потерпілого, не будуть кваліфіковані за статтями, які б посилювали 
кримінальну відповідальність за мотиви ненависті чи упередженого 
ставлення. Втім, є і позитивні сторони – додати до статей КК частини 
іноді буває легше, аніж закріпити в кодексі нову окрему норму. 

Німецький законодавець пішов іншим шляхом, і закріпив у КК ФРН 
статтю “Розпалювання ненависті щодо національних, расових, 
релігійних або етнічних груп, частин населення або окремих осіб через 
їх належність до певної групи” (§130). Об’єктивна сторона складу злочину 
може виконуватися, зокрема, у таких формах злочинного діяння: заклик 
до насильства, прояв зневаги, приниження гідності особи, через її 
належність до вищезазначених груп тощо. Тож, за цією моделлю 
відповідальність за діяння встановлюється в окремих статтях закону. 
Як видається, “злочини ненависті” є більш помітними, якщо вони 
закріплені таким чином. Запровадження окремих статей сигналізує, що 
цінності, які ставляться під охорону, мають вкрай важливе значення і 
заслуговують на особливу увагу. Втім, для ефективної кримінально-
правової охорони рівності громадян важливо, аби кількість норм, в яких 
закріплено ці положення, не була надмірною, а самі норми мали більш 
загальний вигляд. Таким чином можна попередити виникнення як 
прогалин у законодавстві, так і розбіжностей у застосуванні норм на 
практиці. 

Ще одна модель – змішана – може полягати, відповідно, в 
поєднанні посилення кримінальної відповідальності в існуючих складах 
кримінальних правопорушень з встановленням такої в нових статтях 
КК. Розглянемо цю модель на прикладі КК Франції. Вказівки на 
упереджене ставлення злочинця до потерпілого містяться в статтях: 
“Насильство, що спричинило втрату працездатності строком до 8 днів або 
не спричинило такого” (222-13), “Дискримінація” (225-1), “Непублічна 
дифамація особи або групи осіб через їх походження, реальну або уявну 
приналежність до етнічної, національної, расової або релігійної групи” 
(R625-8), “Непублічна образа особи або групи осіб ˂...˃” (R625-8-1), 
“Непублічні заклики до дискримінації, ненависті чи насильства щодо 
особи або групи осіб ˂...˃” (R625-7). Як бачимо, законодавець у ст. 222-13 
посилює покарання, закріплюючи кваліфікуючі ознаки злочину, а в 
наступних випадках вводить у дію нові статті.  

Втім, варто додати, що згадані моделі стосуються безпосередньо 
складів кримінальних правопорушень. Окрім цього, варто не забувати 
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про можливість закріплення мотивів упередження в загальних 
положеннях про призначення покарання. В аналізованих державах такі 
мотиви зафіксовані наступним чином: 

- у КК Франції статті 132-76 і 132-77 містять перелік обставин, що 
обтяжують покарання. До них віднесено завдання шкоди честі або 
репутації особи/групи осіб через її/їх фактичну або уявну належність до 
етнічної, расової, національної, релігійної групи, а також стать, 
сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. 

- у КК ФРН у загальних засадах призначення покарання (§ 46) 
зазначається, що при визначенні розміру покарання суд враховує 
мотиви вчинення злочину – насамперед расистські, ксенофобні або інші 
людиноненависницькі.  

Український законодавець також закріпив у КК норму, згідно з 
якою вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, 
національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої 
приналежності є обставиною, що обтяжує покарання (ст.67). Окрім цього, 
в Особливій частині КК діяння, які відносяться до групи “злочинів 
ненависті”, зустрічаються як в окремих статтях (ст.161, ст.300), так і серед 
кваліфікуючих ознак складу злочину (ч.2,3 ст.110, п.14 ч.2 ст.115, ч.2 ст.121, 
ч.2 ст.122, ч.2 ст.126, ч.2 ст.127, ч.2 ст.129). На моє переконання, такий підхід 
не можна назвати послідовним через вимоги, які ставляться до 
процедури закріплення в кримінальному законодавстві норм, як в 
обґрунтованій, продуманій та відносно стабільній системі, яка має змогу 
долати найбільш небезпечні явища “найжорсткішими методами”. 

Проте справедливою буде теза про те, що кожна з аналізованих 
моделей має свої слабкі та сильні сторони, тож від поєднання, скажімо, 
моделі закріплення мотивів упередження у переліку обставин, що 
обтяжують покарання, з моделлю виокремлення “злочинів ненависті” в 
окрему категорію, видається, кримінальне законодавство має тільки 
“виграти”. Впроваджуючи до КК норми, які мають на меті охорону 
рівності громадян, законодавець має чітко обрати модель (моделі) 
правового регулювання та зважати на них при внесенні наступних змін 
до закону. 

 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ  

Пліш Юлія (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: проф. Бурдін В. М.) 

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних 
підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний 
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вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за 
винятком обмежень, які встановлюються законом. Свобода пересування 
обмежується у випадку застосування одного з різновидів 
обмежувальних заходів, а саме заборони наближатися на визначену 
відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, 
може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично 
перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших 
причин (пункт 3 частини 1 статті 91-1 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України). 

О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк зазначають, що цей захід передбачає 
заборону правопорушнику заходити до місця проживання жертви та до 
інших відповідних місць, які мають бути з подачі потерпілого визначені 
у вироку чи ухвалі суду. Визначена відстань повинна забезпечувати 
«фізичну дистанцію між жертвою та її кривдником». Це має бути 
дистанція, яка не дозволяє ані доторкнутися до потерпілого, ані 
докинути до нього будь-який предмет, ані докричатися до нього 
(очевидно, не менше ніж у 100–200 м). Однак, у законодавстві не 
встановлені точні межі, тому на практиці суди застосовують різний 
кількісний показник відстані, зокрема, заборона наближатись до п’яти 
метрів до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, 
може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично 
перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших 
причин (рішення Радехівського районного суду Львівської області у 
справі № 451/264/20 від 24 грудня 2020 року); – у тридцять метрів (рішення 
Межівського районного суду Дніпропетровської області у справі № 
181/339/20 від 14 травня 2020 року); – у п’ятдесят метрів (рішення 
Тростянецького районного суду Вінницької області у справі № 147/924/20 
від 26 листопада 2020 року); – менше ста метрів (рішення Сокирянського 
районного суду Чернівецької області у справі № 722/8/20 від 7 травня 2020 
року). Це доводить, що у кожному випадку суди дотримуються принципу 
індивідуалізації, враховуючи всі істотні юридично значимі ознаки 
вчиненого діяння, і на основі цього обирають необхідні та достатні 
обмежувальні заходи. 

Ця заборона забезпечує можливість потерпілому безперешкодно 
та безпечно проживати чи перебувати у потрібних йому місцях. Однак її 
визначення можна сформулювати значно простіше, надавши більше 
дискреційних повноважень суду, який зможе врахувати всі запити 
потерпілого, а саме: «Заборона наближатися на визначену відстань до 
зазначених у рішенні суду місць».  

У деяких зарубіжних державах таке обмеження асоціюють з 
потерпілою особою, а не з місцем, наприклад, у Швейцарській 
Конфедерації. Вважаю, що це два різні види обмежень. По-перше, якщо 
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суд встановить заборону наближатись на визначену відстань до особи 
замість заборони наближатись на визначену відстань до місця, то тим 
самим не врахує можливі варіанти загрозливої поведінки щодо 
потерпілого у інші способи, такі як псування майна іншої особи, 
залишення непомітних слідів контакту з особистими речами особи, дії, 
спрямовані на домашню тварину особи тощо (пункт 183 Пояснювальної 
доповіді до Стамбульської конвенції). 

У Стамбульській конвенції закладено поняття «переслідування», 
яке означає умисну й загрозливу поведінку стосовно іншої особи: така 
поведінка лякає особу або змушує її боятися за свою безпеку (стаття 34 
Стамбульської конвенції). Згідно з пунктами 182 та 183 Пояснювальної 
доповіді до Стамбульської конвенції переслідування особи включає в 
себе такі діяння: фізичне слідування за особою, появу на місці роботи, в 
спортивних або навчальних закладах, а також стеження за особою у 
віртуальному світі (в чатах, на сторінках соціальних мереж тощо); 
небажане спілкування, яке передбачає прагнення до будь-якого 
активного спілкування з жертвою з допомогою будь-яких наявних 
засобів спілкування, зокрема сучасних засобів зв’язку та інформаційно–
комунікаційних технологій; а також різноманітні види загрозливої 
поведінки щодо належного особі майна, місць тощо. Якщо застосовувати 
таке тлумачення до поняття «переслідування» і включати в нього такий 
великий спектр діянь, то пункти 3 і 4 частини першої статті 91-1 КК 
України варто би було об’єднати у єдиний. Проте, кожне суспільство, 
виходячи із певних особливостей психологічних, соціальних, 
історичних, культурних тощо запроваджує механізми захисту особи, які 
будуть дієвими саме в цьому осередку. 

По-друге, поняття «переслідувати» в українській мові має декілька 
значень, зокрема, ходити невідступно за ким-небудь, супроводити кого-
небудь скрізь з якоюсь метою. А відтак, саме під ним розуміються діяння, 
які стосуються безпосередньо особи. 

Отже, у КК України можна впровадити термін «переслідування», 
що не буде суперечити змісту обмежувальних заходів, і буде в такому 
разі мати безпосередній зв’язок лише з особою потерпілого. Таким 
чином, кримінальний закон охоплюватиме ширше коло обмежень, які 
будуть стосуватись як самого потерпілого (переслідування), так і місць 
перебування чи проживання (пункт 3 частини першої статті 91-1 КК 
України), заборони спілкування за допомогою будь-яких засобів (пункт 4 
частини першої статті 91-1 КК України). Таким чином, ці три види заборон 
існуватимуть самостійно в межах обмежувальних заходів. 
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ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ′ЄКТОМ 

Федорович Наталія (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Панчак О. Г.) 

Доволі часто вчені розглядають співучасть у кримінальному 
правопорушенні зі спеціальним суб’єктом крізь призму можливості 
кваліфікації діянь особи, яка не наділена ознаками спеціального суб’єкта, 
за статтею чи частиною статті Особливої частини КК України, у якій 
сформульовано кримінальне правопорушення зі спеціальним суб’єктом. 
І їх позиції не є одностайними. Однак, перш ніж вирішувати проблеми 
кваліфікації, варто зупинитись на визначенні самого поняття співучасті 
у кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом для 
однозначного його розуміння. Проведене нами дослідження наукових 
праць з відповідної проблеми показало, що лише двоє авторів 
замислювались власне над поняттям співучасті у злочині зі 
спеціальним суб'єктом. Це Т. Г. Макарова та Ю. В. Абакумова. Спробуємо і 
ми визначити поняття співучасті у кримінальному правопорушенні зі 
спеціальним суб’єктом.  

Сам термін "співучасть у кримінальному правопорушенні зі 
спеціальним суб’єктом" можна поділити на такі підтерміни: 

1) співучасть у кримінальному правопорушенні, 
2) спеціальний суб’єкт, 
3) кримінальне правопорушення зі спеціальним суб’єктом. 
Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні є усталеним 

і доволі невелика кількість науковців пропонують його змінити. Тобто 
визначення співучасті, подане у ст. 26 КК України, можемо брати за 
основу для дефініції співучасті у кримінальному правопорушенні зі 
спеціальним суб’єктом. 

На відміну від поняття співучасті, поняття спеціального суб’єкта, 
не зважаючи на наявність законодавчого визначення, не є таким 
усталеним і вчені по-різному подають визначення спеціального 
суб’єкта. Зокрема, Д. М. Бараненко, який здійснював кримінально-
правовий аналіз спеціального суб’єкта, стверджував, що визначення 
цього поняття у ч. 2 ст. 18 КК України не є чітким та однозначним. 
Доктринальне поняття «спеціальний суб’єкт злочину» збігається з 
поняттям «загальний суб’єкт злочину зі спеціальними ознаками», бо, на 
думку вказаного науковця, саме наявність додаткових спеціальних 
ознак (одиничних чи альтернативних) загального суб’єкта злочину 
дозволяє встановлювати коло осіб, які можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності у конкретних випадках (Бараненко Д. В. 
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Спеціальний суб'єкт злочину: кримінально-правовий аналіз : автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія адвокатури України. К., 2009. 
С.5). Вважаємо, що саме з такого розуміння поняття спеціального 
суб’єкта потрібно і виходити при дослідженні співучасті у 
кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом. 

Відтак ми підійшли до визначення поняття кримінального 
правопорушення зі спеціальним суб’єктом. Саме визначення 
кримінального правопорушення подане у ч. 1 ст. 11 КК України. Як 
впливає спеціальний суб’єкт на кримінальне правопорушення? Ознака 
спеціального суб’єкта впливає на кримінальну протиправність, яка 
потребує певного уточнення, а саме: у статті чи частині статті КК України 
має бути вказана ознака відповідного спеціального суб’єкта або з 
формулювання інших ознак складу кримінального правопорушення 
може випливати, що відповідне діяння має бути вчинене особою, яка 
наділена ознакою спеціального суб’єкта. Звісно, можна припустити 
ситуацію, що особа, яка наділена ознаками спеціального суб’єкта, буде 
вчиняти кримінальне правопорушення, склад якого не містить вказівку 
на додаткові ознаки суб’єкта кримінального правопорушення. 
Наприклад, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України 
може вчинятися службовою особою з використанням службового 
становища, хоча у складі кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 1141 КК України, не має згадки про спеціального 
суб’єкта. На перший погляд, здається, що такі діяння є вчиненням 
кримінального правопорушення зі спеціальним суб’єктом. Однак таке 
розуміння кримінальних правопорушень зі спеціальним суб’єктом може 
призвести до штучного розширення обсягу таких кримінальних 
правопорушень. Наприклад, якщо створити перелік усіх спеціальних 
суб’єктів, що вказані у диспозиціях статей чи частин статей Особливої 
частини КК України, то такий перелік вийде досить великим. Відтак 
може виникнути питання, що вважати спеціальною ознакою суб’єкта, 
який вчиняє кримінальне правопорушення, законодавчий склад якого 
не містить будь-яких зазначень щодо ознак спеціального суб’єкта. Тож 
вважаємо, що ознака спеціального суб’єкта має обов’язково бути 
відображена у диспозиції статті чи частини статті Особливої частини КК 
України або з формулювання інших ознак складу кримінального 
правопорушення має випливати, що відповідне діяння має бути вчинене 
особою, яка наділена ознакою(-ми) спеціального суб’єкта. Ознака 
спеціального суб’єкта теж певною мірою впливає на ступінь суспільної 
небезпеки – або знижує такий, або підвищує. Вину ознака спеціального 
суб’єкта далеко не модифікує. На діяння ознака спеціального суб’єкта 
впливає не завжди, оскільки певна дія або бездіяльність може бути 
вчинена як загальним, так і спеціальним суб’єктом. З тих підстав зворот 
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«вчинене суб’єктом кримінального правопорушення», який вжито у 
дефініції кримінального правопорушення, у визначенні кримінального 
правопорушення зі спеціальним суб’єктом не потребує змін. 

Тож кримінальним правопорушенням зі спеціальним суб’єктом є 
передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення, і 
відповідна стаття Особливої частини КК України містить вказівку на 
ознаку(-и) спеціального суб’єкта або така(-і) ознака(-и) випливає(-ють) з 
інших ознак складу кримінального правопорушення.  

Уяснивши ці три поняття, постараємось звести все вказане вище 
воєдино для формулювання визначення поняття співучасті у 
кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом. 

Розуміємо, що співучасниками кримінального правопорушення зі 
спеціальним суб’єктом можуть бути особи, які не наділені ознаками 
спеціального суб’єкта, і їхні діяння можуть бути кваліфіковані за іншою 
статтею чи частиною статті КК України, яка не містить вказівки на 
спеціального суб’єкта. Також варто усвідомлювати і те, що особа, яка 
наділена ознакою спеціального суб’єкта, при вчиненні кримінального 
правопорушення у співучасті не обов’язково є виконавцем, а може бути 
організатором, підбурювачем і пособником, хоча нестиме кримінальну 
відповідальність за статтею чи частиною статті, у якій вказана ознака 
спеціального суб’єкта. 

Отже, зважаючи на вищевикладене, можемо сформулювати таку 
дефініцію досліджуваного поняття: «Співучастю у кримінальному 
правопорушенні зі спеціальним суб’єктом є умисна спільна участь 
декількох суб’єктів кримінального правопорушення, хоча б один із яких 
наділений ознакою(-ми) спеціального суб’єкта, яка(-які) відображена(-і) у 
відповідній диспозиції статті чи частини статті Особливої частини КК 
України або яка(-і) випливає(-ють) з формулювання інших ознак складу 
цього кримінального правопорушення, у вчиненні умисного суспільно 
небезпечного кримінально протиправного діяння (дії або 
бездіяльності)». 

 

ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: 
КРИТЕРІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОГО ВИОКРЕМЛЕННЯ 

Боднарчук Максим (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Гордієнко В. В.) 

Співучасники поділяються на види залежно від характеру 
виконуваних ролей. Відповідно до ст. 27 Кримінального Кодексу України 
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(далі – КК України) виділяють такі види співучасників: виконавець, 
організатор, підбурювач, пособник. 

Традиційно спершу виділяють виконавця (співвиконавця). Із 
законодавчого визначення випливає, що ним є співучасник, що своїми 
діями безпосередньо виконав повністю або хоча б частково об’єктивну 
сторону кримінального правопорушення (далі – КП). Тому, наприклад, 
при розбої виконавцем є не лише той, хто вилучає майно в потерпілого, 
але і ті, хто в момент вилучення майна застосовує насильство до жертви. 
Усі ці особи – співвиконавці розбою тому, що кожний з них виконує хоча 
б якусь частину об’єктивної сторони. Водночас об’єм частки може бути 
рівним, або ж різнитися. 

Далі, із закону видно, що виконавцем визнається й особа, що 
опосередковано вчинила КП. У цих випадках має місце посередня 
винність. Вона має місце там, де фактичним виконавцем виступає особа, 
яка не є суб’єктом кримінальної відповідальності внаслідок своєї 
неосудності або недосягнення віку кримінальної відповідальності. У 
таких випадках, особа, що фактично вчиняє КП, не несе кримінальної 
відповідальності, а та особа, що використала її фактично як своєрідне 
знаряддя чи засіб, розглядається вже як виконавець. 

Особливістю суб’єктивної сторони є те, що виконавець завжди діє 
з прямим умислом, але співвиконавець може діяти і з непрямим 
умислом. 

Наступним у КК України згадується організатор. Відповідно до ч. 3. 
ст. 27 організатором може бути особа, яка: 

1) організувала вчинення КП: об’єднує інших співучасників, 
розподіляє між ними ролі, намічає план, визначає майбутню жертву та 
об’єкт КП; 

2) керувала підготовкою або вчиненням КП: розпоряджається на 
місці його вчинення, дає завдання, орієнтує на вчинення яких-небудь 
конкретних дій, розподіляє обов’язки тощо; 

3) створила організовану групу чи злочинну організацію або 
керувала ними: розробляє саму стратегію майбутньої кримінально-
протиправної діяльності, а також встановлює контакт з іншими 
злочинними групами. 

4) забезпечує фінансування кримінально-протиправної діяльності 
організованої групу чи злочинної організації: фінансує хоча би частково 
діяння інших співучасників, або ж фінансує виробництво, 
транспортування чи постачання заборонених предметів; 

5) організовувала приховування кримінально-протиправної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації: укриває 
співучасників від правоохоронних органів, забезпечує знищення 
доказів, ліквідацію свідків тощо. 
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Особливістю суб’єктивної сторони є те, що у великих злочинних 
групах організатор може навіть і не знати конкретного виконавця, але 
його умислом все одно охоплюється вчинення певних КП, що входять до 
плану відповідної групи. 

Наступним видом співучасника КП є підбурювач. Простим і 
одночасно вичерпним є визначення підбурювача як особи, що схилила 
іншого співучасника до вчинення КП. 

Існують такі види підбурювання: 
1) умовляння – одноразове чи багаторазове прохання іншого 

співучасника вчинити КП; 
2) підкуп – надання або обіцянка у наданні іншому співучасникові 

корисливої вигоди за умови вчинення ним КП; 
3) погроза – залякування іншого співучасника заподіянням йому 

матеріальної, моральної або іншої шкоди у разі відмови від вчинення КП; 
4) примус – вимагання від іншого співучасника вчинення КП 

шляхом заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо; 
5) схиляння іншим чином: це можуть бути доручення, порада, 

заклик тощо. 
Особливістю підбурювання є те, що воно є найважче доказуваним 

видом співучасті. 
Останнім, але не менш важливим видом співучасників КП, є 

пособник. Ним є особа, яка різноманітними способами сприяла 
вчиненню КП. У теорії та на практиці прийнято виокремлювати фізичне 
та інтелектуальне пособництво. 

Фізичне пособництво включає вчинення таких діянь: 
1) надання іншому співучаснику засобів та знарядь вчинення КП 

(зброї, транспорту, документів тощо); 
2) усунення перешкод: ліквідація тих факторів, які 

унеможливлюють або ускладнюють вчинення певного КП (наприклад, 
виведення із ладу сигналізації або відвернення уваги сторожа); 

До інтелектуального пособництва відносяться: 
1) надання порад і вказівок щодо вчинення КП: надання особі, в якої 

вже сформувався умисел, інформації щодо того, де, коли, як, з 
використанням яких засобів і знарядь його краще вчинити тощо) 

2) заздалегідь дана обіцянка сприяти приховуванню КП. 
Приховування КП охоплює відповідні дії щодо: 
- правопорушника: надання житла, зміна зовнішності тощо; 
- знарядь чи засобів вчинення КП: їх знищення, перефарбування 

чи перероблення тощо; 
- слідів КП: знищення чи переховування трупа потерпілого, 

змивання чи затоптування слідів, щоб їх потім не можна було 
ідентифікувати; 
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- предметів, здобутих внаслідок вчинення КП: їх легалізація, 
знищення чи зберігання. Сюди належить також оплатне чи безоплатне 
придбання відповідних предметів, а також їх відчуження (продаж, 
дарування тощо). 

З вищесказаного можна зробити висновок, що кожний вид 
співучасника по-своєму особливий та відіграє свою унікальну роль у 
вчиненні КП. А значення самого інституту співучасті полягає в тому, що 
він визначає об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують 
вчинення умисного КП декількома суб’єктами, встановлює принципи та 
умови їхньої відповідальності; встановлює критерії призначення 
покарання особам, які спільно вчинили КП; дозволяє визначити 
відповідальність осіб, які самі безпосередньо не вчиняли КП, але певним 
чином сприяли його вчиненню.  

 

СИСТЕМА ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Бомко Сніжана (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Система покарань відіграє чи не найголовнішу роль у 
кримінальному праві будь-якої держави. Українськими вченими 
здебільшого аналізувалися та вивчалися окремі елементи цієї системи 
– ті чи інші види покарань. Проте питання особливостей системи 
покарань комплексно у більшості випадків не розглядалося, а наукові 
дискусії щодо цього питання тривають досі. Це обумовлює необхідність 
узагальнити всі особливості системи покарань за чинним 
кримінальним законодавством та дослідити, яке значення вона відіграє 
у цілому комплексі взаємозалежних та узгоджених кримінально-
правових засобів.  

Під системою покарань слід розуміти встановлений 
кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний перелік 
покарань, розташованих послідовно від найменш суворого до найбільш 
суворого. Система покарань чітко прописана у ст. 51 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) та вміщує всього 12 видів покарань. 
Вона є так званим юридичним фундаментом, на якому ґрунтується 
діяльність судів відносно застосування покарань. Ця база покликана 
визначати однаковість у правозастосовній діяльності і є важливим 
засобом забезпечення законності. Система покарань – це доволі 
широкий предмет для вивчення і їй притаманні такі особливості: 1) вона 
в цілому та зі складовими (видами покарань) викладена у 
кримінальному законі – тільки ним визначаються розмір, характер, 
зміст, межі, порядок і підстави застосування того чи іншого покарання; 
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2) перелік покарань є вичерпний, замкнутий і обов’язковий для 
застосування його всіма судами (діє й принцип nulla poena sine lege — 
тобто без вказівки в законі на вид і розмір певного покарання воно не 
може застосовуватися); 3) покарання послідовно розташовані залежно 
від ступеня їх суворості від найменш суворого до найбільш суворого.  

Варто ще зазначити, що порівняно із КК України 1960 року, чинний 
Кримінальний кодекс України помітно вирізняється своїми 
особливостями. Наприклад, теперішнім кодексом передбачено нові види 
покарань, як-от громадські роботи, арешт. І навпаки – певні покарання, 
наприклад, позбавлення батьківських прав чи громадська догана, було 
вилучено. Ще однією помітною відмінністю є те, що чинна система 
покарань на сьогодні побудована від менш суворого покарання до більш 
суворого на відміну від КК України 1960 р., в якому першими видами 
покарань у переліку зазначалися позбавлення волі на певний строк, 
довічне позбавлення волі тощо.  

Також варто звернути увагу й на те, що у спеціальному розділі ХV 
«Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх» Загальної частини КК України вміщено систему 
покарань для такої категорії осіб як неповнолітні. Виокремлення цих 
статей свідчить про їхню важливість та необхідність, зокрема й в 
урахуванні при накладенні покарання особливостей психіки суб’єкта, 
його виховання, причин та умов, що сприяють скоєнню кримінального 
правопорушення тощо. Ця система помітно відрізняється від загальної 
системи покарань із помітними пом’якшувальними особливостями. 
Перелік покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, 
визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, 
встановлено у ст. 98 КК України.  

Тим не менш, законодавство більшості інших країн передбачає 
значно меншу кількість видів кримінальних покарань. Наприклад, у 
Кодексі США – країни, де питання справедливості та неминучості 
покарання за кримінальне правопорушення стоять на першому місці, 
систему покарань утворюють лише їх 4 види: штраф, пробація, 
позбавлення волі та смертна кара. В Україні, як вже було зазначено, 
система покарань складається з 12 видів покарань. Тим не менш, зараз на 
стадії розробки перебуває проєкт нового КК України, у якому, подібно до 
американської системи, трансформовано теперішню систему покарань у 
3 види покарань: штраф, ув’язнення на певний строк та довічне 
ув’язнення. Найважливішою новизною даного проєкту є те, що він не 
просто виключить деякі види покарань, а ще й окремі з них будуть 
перейменовані й видозмінені в інші кримінально-правові засоби. 
Кримінально-правові засоби в проєкті – це засоби кримінальної 
відповідальності (покарання, пробація, судимість) та інші кримінально-
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правові засоби (до прикладу, засоби безпеки, реституція та компенсація, 
конфіскація майна та вилучення речі, кримінально-правові засоби щодо 
юридичної особи). Так, покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю буде трансформовано за 
проєктом нового Кримінального кодексу в засіб безпеки, а покарання у 
виді громадських робіт – в засіб пробації. Щодо модифікації видів 
покарань, то покарання у виді арешту, обмеження волі та тримання в 
дисциплінарному батальйоні по суті трансформуються в ув’язнення на 
певний строк. 

Такі нововведення щодо удосконалення системи покарань 
видаються доволі перспективними, незважаючи на те, що в судовій 
практиці можуть виникнути проблемні питання із реалізацією 
принципу індивідуалізації при призначенні покарання. Однак, 
незважаючи на те, що у проєкті передбачено лише три види покарань, він 
містить також широкий спектр інших кримінально-правових засобів. 
Доцільно забезпечити усі можливі механізми справедливого, законного, 
пропорційного втілення новостворених положень проєкту КК України у 
теперішні реалії.  

Отже, значення системи покарань полягає перш за все в тому, що 
вона відкриває простір для реалізації принципів і завдань 
Кримінального кодексу України, покликана забезпечувати досягнення 
мети покарання та встановлює чіткі рамки для суду при призначенні 
ним покарання. У свою чергу, наразі кримінальне законодавство 
потребує оновлення не в останню чергу і в частині системи покарань. 
Видається, що у проєкті нового КК України шляхом зменшення кількості 
видів покарань з 12 до 3, їх видозміни та створення широкої палітри 
кримінально-правових засобів, які не є покараннями, ураховано сучасні 
потреби демократичного суспільства. 

 

СМЕРТНА КАРА ЯК ВИД ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ: ЯК ЦЕ БУЛО 

Бущак Ярина (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Питання смертної кари навіть у XXI ст. залишається досі не 
вирішеним. Частина українців вважає, що повернення такого виду 
покарання відновить справедливість, інші категорично не 
погоджуються із існуванням цього явища в демократичній державі. Щоб 
розібратися в даній проблематиці, потрібно спершу проаналізувати 
природу цього явища, врахувати статистичні дані та загальновизнані 
європейські принципи. 
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Смертна кара визначається як позбавлення людини життя як 
покарання, узаконене державою і здійснюване за вироком суду або 
(історично) рішенням інших державних або військових органів, що 
набули чинності. 

Звернувшись до історії України, можна простежити динаміку 
розвитку покарання у виді смертної кари. У часи Київської Русі життя 
вільної людини вважалося вагомою цінністю, тому більшість покарань 
передбачали грошові стягнення. Перша значна спроба запровадження 
смертної кари відбулася за Володимира Великого, який, за порадою 
єпископів, таким чином прагнув зменшити кількість розбоїв. Але, на 
щастя, ця ініціатива не зазнала успіху, тож була скасована князем. У 
«Руській Правді» єдиною дозволеною формою вбивства була кровна 
помста, заснована на принципі таліону. У період протекторату Польщі та 
Литви смертна кара була досить поширеною і вже у Статуті 1588 р. 
згадувалася 100 разів. Козацьке право не нехтувало смертною карою, 
проте застосовувало її лише у випадках порушення козацьких звичаїв, а 
також для ворогів та зрадників. Звід законів Російської імперії 1832 р., що 
відокремив кримінальне право в окрему галузь, передбачав 
призначення смертної кари лише за найтяжчі кримінальні 
правопорушення після вироку Верховного кримінального суду. 
Кримінальне уложення 1903 р. передбачало смертну кару лише за тяжкі 
злочини, проте особи до 17-ти та після 70-ти років не могли бути 
засуджені до страти.  

Не можна не згадати ІІІ Універсал Української Центральної Ради, у 
якому проголошувалося, що «на землі Української Республіки смертна 
кара скасовується. Всім ув’язненим та затриманим за політичні виступи, 
зроблені до сього дня, як уже засудженим, а також і тим, хто ще до 
відповідальності не притягнений, дається повна амністія». Попри всі 
контроверсійні рішення, така різка, чітка і непохитна відповідь влади 
УНР усталеним роками кровавим звичаям варта поваги.  

У КК УРСР 1922 р. смертна кара передбачалася у двох десятках 
статей. А в КК УРСР 1927 р. вона встановлювалася вже за вдвічі більшу 
кількість злочинів. У радянський період смертна кара як вид покарання 
була настільки звичним явищем, що її обсяги потрібно було зменшувати. 
Тому у 1927 р. було прийнято постанову ВЦВК і РНК УРСР «Про обмеження 
застосування виняткової міри покарання (розстрілу) та про зміну ст. 57 і 
67 КК УРСР».  

Стосовно закріплення смертної кари в нормативно-правових 
актах, не можна не згадати положення статті 24 Кримінального кодексу 
України від 28.12.1960, що втратив чинність 01.09.2001. Воно полягає у 
наступному: «Як виняткова міра покарання, до її повного скасування, 
допускається застосування смертної кари — розстрілу — за особливо 
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тяжкі злочини у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині 
цього Кодексу. Не можуть бути засуджені до смертної кари особи, які не 
досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, і жінки, що були 
в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення 
вироку. Смертну кару не може бути застосовано до жінки, яка перебуває 
в стані вагітності на момент виконання вироку». По суті, ця норма 
продубльована із Кримінального кодексу РСФСР того ж року.  

Застосування смертної кари в КК України 1960 р. (редакція від 
12.07.1996) передбачалося за 4 види злочинів: посягання на життя 
державного діяча, посягання на життя представника іноземної держави, 
диверсія та умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. 

Початком відмови від смертної кари був вступ України до Ради 
Європи, адже відсутність страт була обов’язковою умовою для 
приєднання. Через це у 1995 році в Україні було введено мораторій на 
виконання смертних вироків, щоправда проіснував він лише кілька 
місяців. Такий стан речей міг призвести до виключення України з Ради 
Європи, але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову 
почав діяти, і з тих пір в Україні припинилася реалізація такого виду 
покарання як смертна кара. 

У 1996 р. було прийнято Конституцію України, яка гарантувала 
невід’ємне право на життя та не містила застережень щодо застосування 
чи незастосування такого покарання як “смертна кара”. Тому від часу 
прийняття Конституції в Україні об’єктивно постало питання про 
невідповідність її вимогам чинного кримінального законодавства, 
розробленого і прийнятого ще в епоху колишнього СРСР, зокрема в тій 
його частині, яка передбачала серед видів покарань смертну кару – 
розстріл. 

Та вже в лютому 1999 року до Конституційного Суду України було 
направлено чергове подання про визнання неконституційними 
положень Кримінального кодексу України 1960 р., які передбачають 
можливість застосування смертної кари. Нова колегія суду відкрила 
провадження по цій справі на декілька місяців пізніше (10 червня 1999 
року). Рішення суду було ухвалене 29 грудня 1999 року. У ньому КСУ 
вирішив: положення статті 24 Загальної частини та положення санкцій 
статей Особливої частини Кримінального кодексу України, які 
передбачають смертну кару як вид покарання, визнати такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними). А Законом 
України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-
процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22.02.2000 
№ 1483-III смертну кару як вид кримінального покарання було замінено 
довічним позбавленням волі. 
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Наостанок, смертна кара як вид покарання не відповідає цілям 
кримінального права, не враховує можливості судової помилки, коли 
виконання судового вироку щодо особи, засудженої до смертної кари, 
унеможливлює виправлення її наслідків. Такий вид покарання, на нашу 
думку, порушує будь-які моральні засади та руйнує гуманістичні 
здобутки суспільства. 

 

ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ 
КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ:  

ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАННЯ 

Драган Олена (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень. І.З.) 

Питання обставин, що виключають кримінальну протиправність 
діяння, було одним із найсуперечливіших тем серед юристів в кінці ХХ – 
на початку ХХІ століття. Науковці сперечались, чи потрібно виділяти 
примус як окрему обставину, що виключає кримінальну протиправність. 
Так, перша група науковців вважала, що примус повністю охоплюється 
поняттям крайньої необхідності, тому його виокремлення є зайвим, інша 
ж частина науковців чітко розмежовувала поняття «крайньої 
необхідності» і «примусу». Вєсєлов Г.Є. вважав найважливішою 
розмежувальною ознакою наявність або відсутність свободи дій. Так, 
при крайній необхідності особа протистоїть ситуації, а у випадку 
примусу слідує логічному ходу розвитку ситуації.  

Законодавець тривалий час не приділяв особливої уваги 
питанням фізичного і психічного примусу. І довгий час вчинення 
кримінального правопорушення під впливом примусу та погрози було 
лише обставиною, яка пом’якшує відповідальність. Так було у 
кримінальних законах 1922, 1927 і 1960 років. Та у новому кодексі 
регламентація цього питання значно покращилась. 

Так, в 2001 році, в Розділі VIIІ Загальної частини Кримінального 
кодексу України замість трьох звичних для попередніх кодексів 
обставин, які виключають кримінальну протиправність, а саме 
необхідна оборона, крайня необхідність і затримання особи, що вчинила 
кримінальне правопорушення (за редакцією кодексу до 1 липня 2020 року 
– злочин), з’явилось розширене коло таких обставин, одними з яких є 
фізичний і психічний примус. Закріпивши дану норму у кримінальному 
кодексі, законодавець значно випередив науку, оскільки серйозного 
доктринального дослідження цього питання на той час не було.  



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

184 

Аналізом обставин, що виключають кримінальну протиправність 
діяння, займались видатні науковці, а саме Бурдін В.М., Баулін Ю.В., Паше-
Озерський М.М., Таганцев М.С., Якубович М.І., Ярмиш Н.М., та інші. 
Дослідження цих вчених були присвячені аналізу юридичної природи 
обставин, що виключають кримінальну протиправність, та їх 
характеристиці. Окремо акцентувала увагу на питанні психічного 
примусу Собко Г.М. 

Щодо визначення поняття, то в науці кримінального права 
психічний примус розуміють як вплив на психіку особи з метою 
примушення її до вчинення протиправних дій або до протиправного 
невчинення певних дій всупереч її волі. Психічним примусом може бути 
погроза застосування до особи фізичного насильства або заподіяння 
матеріальної чи моральної шкоди (наприклад, погроза вбити, знищити 
або пошкодити майно, поширити відомості, що принижують честь і 
гідність особи, тощо).  

Як вже було зазначено, психічний примус як обставина, що 
виключає кримінальну протиправність діяння, вперше був закріплений 
в Кримінальному кодексі України у 2001 році. Було виокремлено статтю 
40 КК України, перша частина якої вказує на непереборний фізичний 
примус (внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, а 
друга – на переборний фізичний примус (внаслідок якого особа зберігала 
можливість керувати своїми діями) та психічний примус. Аналізуючи 
норми цієї статті і порівнюючи два види примусу, ми можемо виділити, 
що психічний примус хоча й обмежує можливості особи керувати своїми 
діями, як і переборний фізичний примус, проте ніколи не паралізує 
цілком її волю, внаслідок чого ця особа все ж таки має можливість 
обрати той або інший варіант поведінки, як і під час переборного 
фізичного примусу. 

Психічний примус не у всіх випадках виключає кримінальну 
відповідальність. Так, згідно з ч. 2 ст. 40 КК України, питання про 
кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, яка зазнала 
психічного примусу, вирішується за правилами про крайню 
необхідність (ст. 39 КК України). У випадку, якщо особа вчинила діяння, 
за яке вона буде підлягати кримінальній відповідальності, примус 
враховується при призначенні покарання як обставина, яка пом’якшує 
його (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК України). 

Аби уникнути труднощів при здійсненні кримінально-правової 
кваліфікації і можливості неоднакового застосування норм статті 40 КК 
України, було б доцільним закріпити визначення поняття «психічного 
примусу» і його основних ознак у Кримінальному кодексі України. На 
даний момент законодавство України цього не регламентує, що, в свою 
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чергу, посилює дискусії серед науковців щодо доцільності виокремлення 
психічного примусу.  

Неякісна регламентація психічного примусу як окремої обставини 
підтверджує думку деяких науковців, що таке виокремлення було 
недостатньо обґрунтованим. Проблема обумовлюється і наявністю 
наукової позиції з приводу того, що примус повністю охоплюється 
поняттям крайньої необхідності, а тому його виокремлення у КК України 
є зайвим. З іншої сторони, законодавець при виокремленні психічного 
примусу опирався на сучасний розвиток суспільства, науки, економіки 
та особливості правоохоронної діяльності тощо. На нашу думку, це 
виокремлення є абсолютно виправданим – за своєю суттю дані 
обставини є різними. Вони закріплені у законі таким чином, що при 
крайній необхідності особа заподіює шкоду, перебуваючи у стані протидії 
ситуації, спрямовуючи усі свої старання саме на це, а за наявності 
примусу здійснюється не протидія, а, навпаки, дія з виконання 
вимоги/погрози, завдяки якій особа відвертає небезпеку від себе, 
заподіюючи при цьому шкоду правоохоронюваним інтересам.  

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що на сучасному етапі 
розвитку кримінального права психічний примус виступає окремою 
обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння. Хоч це 
виокремлення має суперечливе підґрунтя і не схвалюється багатьма 
науковцями, така обставина заслуговує на окреме місце у системі 
обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, з огляду 
на відмінності з крайньою необхідністю за своєю суттю і правовою 
природою. Щодо законодавчої регламентації цієї обставини – необхідні 
певні доопрацювання статті 40 КК України, а саме визначення поняття 
«психічний примус», регламентація основних ознак даної обставини, що 
дозволить уникнути труднощів при кваліфікації і неправильного 
застосування положень цієї статті. 

 

ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У 
СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ 

СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

Колюбінська Соломія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Гарантією успішного функціонування держави є створення 
ефективних умов діяльності її апарату в особі державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
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незалежно від форми власності. На сучасному етапі така діяльність 
знаходиться під впливом низки несприятливих факторів, зокрема: 
економічних, політичних, соціальних, правових та інших змін, а також – 
високого рівня злочинності у державі. Зокрема, велике значення у 
«системі» цих чинників відіграє зловживання, яке вчиняється 
службовими особами чи особами, які здійснюють професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг, у зв’язку із наданим їм 
спеціальним статусом. 

Запровадження терміна «зловживання можливостями 
спеціального статусу» пов’язане із доповненням Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) статтями, які передбачають відповідальність 
не лише за зловживання владою або службовим становищем, але й 
криміналізують зловживання іншими можливостями, в тому числі і 
повноваженнями. 

Розділ XVII Особливої частини Кримінального кодексу України 
включає три кримінально-правові норми, що містять загальний склад 
зловживання можливостями спеціального статусу – це кримінально-
правові норми, передбачені статтями 364, 364-1, 365-2 КК України. Їх 
суспільна небезпечність обумовлена перш за все високою цінністю 
об’єктів правової охорони, на які вони посягають, а також тяжкістю 
негативних наслідків, що спричиняються ними або можуть бути 
спричинені.  

Також об’єднання цих кримінальних правопорушень в одну групу 
можна обґрунтувати тим, що: 

1) Їх склад містить одну і ту ж ознаку об’єктивної сторони – діяння 
у формі зловживання.  

Про наявність цієї категорії можна говорити у випадку, якщо 
використання можливостей спеціального статусу здійснюється 
всупереч інтересам служби чи професійної діяльності, пов’язаної із 
наданням публічних послуг.  

2) Усі зазначені склади кримінальних правопорушень за 
конструкцією об’єктивної сторони є із матеріальним складом, тобто 
вважаються закінченими з моменту настання суспільно небезпечних 
наслідків – істотної шкоди. Тут варто зазначити про недоліки 
конструкції примітки 3 до ст. 364 КК України, яка визначає поняття 
«істотної шкоди», як такої, що в 100 і більше разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто фактично 
окреслюючи лише матеріальну шкоду. Щодо даної проблематики 
Верховний Суд України у своїй постанові від 27.10.2016 року у справі №5-
99кс16 зазначив, що така шкода може включати й прояви немайнової 
шкоди, але лише ті, які можуть одержати майнове відшкодування, тобто 
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така шкода, яка піддається грошовій оцінці та досягла встановленого 
розміру.  

3) Дані кримінальні правопорушення є суміжними за ознакою 
суб’єкта. Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
364 є публічна службова особа, ознаки якої визначені в примітці до ст. 364 
КК України, ст. 364-1 – так звана приватна службова особа, ст. 365-2 – 
особа, яка надає публічні послуги. 

4) Наявність у диспозиції мети вчинення відповідних 
кримінальних правопорушень («з метою одержання неправомірної 
вигоди…») на перший погляд свідчить про наявність прямого умислу при 
їх вчиненні. Проте, це буде вірним твердженням у випадку, коли мета 
одержання неправомірної вигоди реалізується у суспільно небезпечних 
наслідках у виді істотної шкоди. У випадку, коли мета одержання 
спрямована на один предмет, а шкода заподіюється фактично іншому, то 
ставлення до таких наслідків виражається у виді непрямого умислу або 
у формі необережності, тобто таке кримінальне правопорушення 
вчинятиметься з двома формами вини. 

5) Диспозиція ст. 364 і ст. 364-1 КК України містить спільну ознаку 
– «всупереч інтересам». Усі нормативно-правові акти, що регулюють 
діяльність відповідних органів, установчі документи юридичних осіб 
містять положення, що визначають мету їх створення, цілі і завдання 
діяльності уповноважених суб’єктів. Тобто, за своєю суттю зловживання 
є незаконним і таким, що суперечить цілям і завданням, заради яких 
функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, 
установ та організацій і для виконання яких службові особи цих апаратів 
наділяються певними повноваженнями, у випадку недодержання 
приписів відповідних положень. Також у даних статтях зазначено про 
«адресатів» одержання неправомірної вигоди. Зокрема, в ст. 364 КК 
України – це «для себе самої чи іншої фізичної або юридичної особи», а в 
ст. 364-1 КК України – «для себе чи інших осіб». 

У свою чергу, ст. 365-2 КК України у своїй диспозиції не містить 
вказівку на зазначені ознаки, та використовуючи системний аналіз, 
можна зазначити, що таке зловживання здійснюється «всупереч 
інтересам надання таких послуг». Особами, а відтак і «адресатами», які 
мають на меті одержання неправомірної вигоди, є особи, які ці послуги 
надають. Натомість, даний склад кримінального правопорушення 
містить додаткову ознаку – «під час виконання цих функцій». Така 
прив’язка до часу виконання функцій видається не зовсім доцільною, 
оскільки використати відповідні надані повноваження не під час 
здійснення покладених функцій неможливо. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити 
висновок, що термін «зловживання можливостями спеціального 
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статусу» є родовим поняттям, яке охоплює споріднені суспільно 
небезпечні посягання та позначає правову природу кримінальних 
правопорушень, що входять в його зміст, узагальнює ознаки, що 
становлять собою склад відповідних кримінальних правопорушень. 
Крім цього, вказане поняття поширюватиметься і на інші форми 
зловживання у випадку внесення змін до чинного Кримінального 
кодексу України в частині системи кримінальних правопорушень у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням 
публічних послуг, що стосуються зловживань. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ 

Кузьмук Юлія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

У сучасному світі однією з найнебезпечніших загроз для будь-якої 
держави, в тому числі і для України, є витік відомостей, які становлять 
державну таємницю. У нині чинному Кримінальному кодексі України 
(далі – КК України) з метою охорони такої інформації наявні статті, що 
встановлюють відповідальність за поширення відомостей, що 
становлять державну таємницю. Це, зокрема, статті 111, 114, 328, 329, 422 
Кримінального кодексу України. 

На даний момент ці статті знаходяться у різних розділах Особливої 
частини Кримінального кодексу України. Так, у Розділі I під назвою 
«Злочини проти основ національної безпеки України» знаходяться дві 
статті – «Державна зрада» та «Шпигунство», Розділ XIV «Кримінальні 
правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» містить 
також дві статті 328 та 329 КК України, а Розділом XIX «Кримінальні 
правопорушення проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові кримінальні правопорушення)» передбачено одну 
статтю під номером 422. 

На нашу думку, включення зазначених статей до різних розділів 
Особливої частини Кримінального кодексу України не є вдалим 
рішенням законодавця та має зазнати змін. 

Так, вважаємо вдалим прикладом для наслідування 
Кримінальний кодекс Німеччини, який у Розділі ІІ «Зрада батьківщині та 
загроза зовнішній безпеці» містить 13 статей, серед яких статті, що 
передбачають відповідальність за розголошення державної таємниці 
(ст. 95), зрадницьке або інше вивідування державної таємниці (ст. 96), 
видачу державної таємниці (ст. 97), видачу нелегальної таємниці (ст. 97а), 
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розголошення відомостей, помилково прийнятих за державну 
таємницю (ст. 97b). Тобто, кримінальні правопорушення, які полягають у 
поширенні відомостей, що становлять державну таємницю, включено до 
одного розділу.  

Схожу позицію займає польський законодавець, який кримінальні 
правопорушення у сфері охорони державної таємниці вмістив в одну 
Главу XXXІII Кримінального кодексу Польщі, яка має назву «Злочини 
проти охорони інформації». Проте необхідно вказати, що ця глава 
передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, 
предметом яких є відомості, які становлять не тільки державну, а й 
службову таємницю. 

На даний момент в Україні на етапі розробки перебуває проєкт 
Кримінального кодексу, у контрольному тексті якого станом на 29.03.2021 
року виокремлено Книгу 7 «Злочини проти держави», в якій планується 
виділити Розділ 7.2 під назвою «Злочини проти убезпечення таємниці 
інформації, що належить державі». До цього Розділу, на нашу думку, 
варто було би включити усі кримінальні правопорушення, предметом 
яких є державна таємниця. Це дозволить спростити роботу 
компетентних органів при обранні статті Кримінального кодексу, за 
якою слід кваліфікувати відповідне діяння, та зменшить можливість 
неврахування конкуренції кримінально правових норм. 

Наступним кроком вдосконалення чинного кримінального 
законодавства у сфері охорони державної таємниці вважаємо внесення 
змін до ст. 329 КК України, зокрема, у частину першу цієї статті. 
Формулювання її диспозиції спричиняє фактичне законодавче 
закріплення теорії «condition sine gua non» (у перекладі з лат. – «умова, без 
якої немає»), яка надто розширює коло юридично значимих факторів, що 
зумовлюють настання наслідків і можуть призвести до відповідальності 
за дії, які не були причиною даного наслідку, а були лише умовою його 
настання.  

Так, для прикладу, особа втратила документ, який містив 
відомості, що є державною таємницею, через умисне порушення 
встановленого законом порядку поводження із ним. Вибуття ж із 
володіння такого документа супроводжувалось його знищенням, яке 
унеможливлювало ознайомлення третіх осіб із змістом таємного 
документа. Чи є у даному випадку саме лише створення умов для 
завдання шкоди об’єкту складу кримінального правопорушення 
достатньою підставою для настання кримінальної відповідальності 
винної особи? Чи не суперечить це загальному принципу криміналізації 
суспільно небезпечних діянь? Видається правильним у таких випадках 
звертатись до положень Загальної частини КК України про 
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малозначність, але чи не створюють такі недоліки кримінального 
законодавства перевантаження органів досудового розслідування? 

Тому, вважаємо, що законодавцю варто у новому Кримінальному 
кодексі України звернути увагу на критерії криміналізації діяння, 
передбаченого статтею 329 чинного КК України.  

Проблематичним є і розмежування двох складів кримінальних 
правопорушень, передбачених статтями 328 та 329 КК України. З аналізу 
складів приходимо до висновку, що однією із розмежувальних ознак є 
предмет кримінального правопорушення. При цьому, предмет складу 
«Розголошення державної таємниці» ширший, оскільки до нього також 
належить інформація, що не міститься на матеріальних носіях, а 
сприйнята та зберігається і у людському мозку, а також інформація, що 
зберігається на необлікованих носіях. 

Тому вважаємо за необхідне конкретизувати зміст статті 329 КК 
України для чіткого розмежування із статтею 328 КК України з метою 
спрощення кваліфікації суспільно небезпечних діянь або ж взагалі 
виключити статтю 329 з КК України, оскільки найбільш суспільно 
небезпечні діяння вже охоплюються складом кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 328 КК України. Однак це питання 
потребує окремого дослідження. 

Щодо статті 422 КК України, на наш погляд, виділення 
передбачених нею спеціальних норм є недоцільним та створює 
надлишкову конкуренцію кримінально-правових норм та не сприяє 
підвищенню якості Кримінального кодексу України та практики його 
застосування. Так, норма ч. 1 ст. 422 виділена із загальної, яка 
передбачена ч. 1 ст. 328, а ч. 2 ст. 422 – із ч. 1 ст. 329 КК України. Це 
пояснюється конкретизацією предмета складів кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 422 КК України – відомостей 
військового характеру, що становлять державну таємницю. При цьому 
розголошення відомостей невійськового характеру, що становлять 
державну таємницю, кваліфікується за ч. 1 ст. 328 КК України, санкція 
якої передбачає покарання у виді позбавлення волі у аналогічних межах, 
що і санкція ч. 1 ст. 422 КК України – від 2 до 5 років, що ще раз ставить під 
питання доцільність виокремлення статті 422 КК України. 

Отже, при розробці нового Кримінального кодексу України 
законодавцеві варто було би врахувати недоліки складів кримінальних 
правопорушень, предметом яких є державна таємниця, та намагатися 
уникнути створення надмірної конкуренції кримінально-правових 
норм. Також доцільним, на наш погляд, є внесення змін до структури 
Кримінального кодексу із врахуванням практики зарубіжних країн. 
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ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 

Курочка Юлія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Сень І. З.) 

Серед різних видів покарань чільне місце посідає позбавлення 
волі на певний строк, оскільки визнається одним із найсуворіших 
покарань за вчинення кримінального правопорушення. Такий вид 
покарання є одним із найбільш застосовуваних до осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення. Аналізуючи статистичні дані, можна 
зазначити, що в установах виконання покарань в Україні знаходиться 
близько 0.5% всього населення, а суб’єкти яким призначено вироком суду 
саме позбавлення волі на певний строк становлять 0.3%. Таке покарання 
повинно бути як найкраще, ґрунтовно досліджено, оскільки виступає 
вагомим обмеженням прав та свобод суб’єктів кримінального 
правопорушення. Тому у даній роботі ми розглянули основні особливості 
такого виду покарання як позбавлення волі на певний строк. 

Позбавлення волі на певний строк відноситься до основних 
покарань, саме так зазначає законодавець у Кримінальному кодексі 
України. Саме поняття позбавлення волі на певний строк закріплене на 
законодавчому рівні. У частині 1 статті 63 Кримінального кодексу 
України визначається, що позбавлення волі на певний строк полягає в 
ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-
виконавчої установи закритого типу. Аналізуючи таке законодавче 
визначення, варто зазначити, що позбавлення волі на певний строк є: 
строковим, тобто покарання суб’єкт відбуває протягом певного періоду 
та загальним покаранням, оскільки може застосовуватись до всіх 
суб’єктів кримінального правопорушення.  

Щодо кримінально-виконавчих установ закритого типу, то такими 
установами є виправні колонії, які, згідно зі статтею 11 Кримінально-
виконавчого кодексу України, поділяються на колонії мінімального, 
середнього і максимального рівнів безпеки.  

Слід також зазначити, що законодавець також встановлює строки 
такого покарання. Безпосередньо у Кримінальному кодексі України 
зазначено, що позбавлення волі встановлюється на строк від одного до 
п'ятнадцяти років, але також і зазначає, що можуть бути винятки, які 
передбачені Загальною частиною Кримінального кодексу України. А 
саме у частині 2 статті 71 передбачено, що при складанні покарань за 
сукупністю вироків, якщо хоча б одне із кримінальних правопорушень є 
особливо тяжким злочином, загальний строк позбавлення волі може 
бути більшим п'ятнадцяти років, але не повинен перевищувати 
двадцяти п'яти років. Також таким винятком є помилування. Частина 2 
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статті 87 Кримінального кодексу України передбачає, що актом про 
помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного 
судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі 
на строк не менше двадцяти п'яти років. 

Такий вид покарання застосовується виключно до кримінальних 
правопорушень, які становлять чималу тяжкість. При призначенні 
покарання, суд виходить із ступеня тяжкості вчиненого кримінального 
правопорушення, а також враховують особу винного та обставини, що 
пом’якшують та обтяжують покарання. Саме після врахування таких 
обставин визначають потребу в ізоляції суб’єкта кримінального 
правопорушення від суспільства. Так, у частинні 2 статті 65 
Кримінального кодексу України зазначається, що особі, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, 
необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових 
кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа 
передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається 
лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для 
виправлення особи та попередження вчинення нею нових 
кримінальних правопорушень. 

Позбавлення волі на певний строк у Кримінальному кодексі 
України передбачене у санкціях статей Особливої частини за вчинення 
кримінальних правопорушень як безальтернативне чи альтернативне 
покарання. У положенні пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику призначення судами кримінального покарання» 
від 24.10.2003 р. № 7 звертається увага на те, що коли санкція закону, за 
яким особу визнано винною, нарівні з позбавленням волі на певний 
строк передбачає більш м’які види покарання, при постановленні вироку 
потрібно обговорювати питання про призначення покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі. У разі обрання покарання у виді 
позбавлення волі це рішення повинно бути вмотивовано у вироку. 

Також важливо зазначити, що окрім ізоляції засуджених, таке 
позбавлення волі на певний строк передбачає виконання покладених на 
них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку 
засуджених і персоналу; постійний нагляд за ними; роздільне тримання 
різних категорій засуджених; зміну умов тримання засуджених. Такий 
режим та вимоги передбачені у Кримінально-виконавчому кодексі 
України. Така ізоляція звичайно, що значно обмежує права та свободи 
особи, але її значення полягає не в самому правообмеженні чи 
приниженні його гідності, а у виправленні особи. Згідно із частиною 2 
статті 50 Кримінального кодексу України, метою покарання є 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових 
кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а 
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також кара. Професор Бурдін В.М. вважає, що під поняттям «виправлення 
засудженого» варто розуміти не те, що після відбування покарання 
засуджений стане високоморальною особистістю, а те, щоб в процесі 
виправлення переконати та змусити засудженого хоч і перед страхом 
нового застосування покарання не вчиняти кримінальних 
правопорушень, тобто саме страх кари має змусити засудженого, якщо 
не стати кращим, то бодай утриматися від учинення злочину. Ми з таким 
твердженням погоджуємось, оскільки докорінно змінити особу, її 
звички та поведінку неможливо, а змінити ставлення до кримінального 
правопорушення та показати, які наслідки можуть наставати – 
безперечно можливо. 

Отже, на основі проведеного аналізу нормативно-правових актів 
та наукової літератури можна зазначити, що законодавець досить чітко 
регламентує особливості такого покарання як позбавлення волі на 
певний строк. Сутність такого виду покарання полягає в тому, що на 
суб’єкта покладається особливий обов’язок – перебувати в спеціальній 
установі держави в межах встановленого строку та виконувати певні 
обов’язки. Необхідність такого покарання є обґрунтованою та 
вмотивованою суспільною необхідністю, оскільки передбачає захист 
суспільних прав та інтересів.  

 

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 
ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Мацелюх Ірина (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Шуп’яна М. Ю. ) 

Поняття «принцип» походить від латинського слова «principium», 
яке означає початок, начало. Цей термін має багато значень: основне 
правило поведінки, переконання тощо. Проте, в контексті права під цим 
поняттям потрібно перш за все розуміти те, що лежить в основі певної 
науки, теорії. 

Під принципами права потрібно розуміти систему стійких і 
постійних начал, які покладені в основу правової системи, систему 
чітких вимог, які ставляться до учасників суспільних відносин. 

У кримінальному праві України, як у одній із галузей права, також 
існує власна система координат, у рамках якої розвивається право, – 
його принципи. 

Водночас необхідно зазначити, що підходи науковців до сутності 
поняття принципів кримінального права різняться, єдиного 
загальноприйнятого визначення немає. Однак, проаналізувавши 
визначення, які наводяться в науковій літературі, зазначаємо, що 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

194 

фактично вони не відрізняються між собою. З аналізу даних визначень 
ми можемо зробити висновок, що під поняттям принципи 
кримінального права необхідно розуміти – систему головних засад, яка 
відображає суть, головні завдання, напрям кримінального права та його 
окремих інститутів.  

Узагальнивши, визначення принципів кримінального права, які 
наводяться у літературі, ми можемо виділити такі основні їх ознаки: 

• основні, вихідні засади;  
• визначають напрям галузі кримінального права, її окремих інститутів;  
• відображають суть та завдання кримінального права 
• втілюються у правозастосовчій діяльності; 
• відображають закономірності розвитку суспільства.  

Щодо системи принципів кримінального права, то необхідно 
зазначити, що єдиного підходу до класифікації принципів 
кримінального права також немає. Досить часто в науковій літературі 
зустрічається класифікація принципів кримінального права шляхом 
поділу їх на загальноправові, ті, які притаманні всім галузям права, та 
галузеві (спеціальні), ті, які характерні лише кримінальному праву. 

Деякі автори також виділяють і таку групу принципів, як 
міжгалузеві. До них відносять, наприклад, принцип доведеної вини, 
принцип здійснення правосуддя лише судом. Проте існує також і 
протилежна думка, відповідно до якої міжгалузеві принципи є штучною 
категорією. 

Варто звернути увагу і на такий підхід до систематизації 
принципів кримінального права, прихильники якого не виділяють серед 
принципів кримінального права групу загальноправових принципів. На 
їхню думку, під кримінально-правовими принципами слід розуміти 
лише конкретні положення, які є характерними для самого 
кримінального права, тобто галузеві принципи.  

На нашу думку, найбільш доцільним підходом до класифікації є 
саме трирівневий поділ на загальноправові, галузеві та міжгалузеві 
принципи кримінального права, оскільки він є досить сталим та 
найбільш точно розкриває зміст самих принципів. 

Важливим аспектом аналізу принципів кримінального права є 
практичне їх значення. Перш за все необхідно наголосити, що вони – 
індикатор розвитку галузі права, підґрунтя законотворчого процесу, 
вектор, який визначає напрям розвитку галузі та окремих її інститутів. 
На основі принципів будується саме кримінальне право. Водночас 
необхідно зазначити, що принципи кримінального права є гарантією 
додержання головних завдань та мети кримінального права. 

Необхідність дотримання принципів кримінального права 
неодноразово підкреслювалась в Рішеннях Європейського суду з прав 
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людини (далі - Суд), наприклад, у справах «Вєренцов проти України» від 
11.04.2013 p., «Михайлюк та Петров проти України» від 10.12.2009 р., 
«Молочко проти України» від 26.04.2012 р. тощо. У рішенні по справі «Єлоєв 
проти України» від 6 листопада 2008 р. Суд звернув увагу на важливості 
принципу юридичної визначеності. Суд зазначив, що «…практика, яка 
виникла у зв’язку із законодавчою прогалиною і яка зумовлює тримання 
особи під вартою протягом необмеженого і непередбачуваного строку за 
обставин, коли таке тримання не передбачається ні конкретним 
положенням законодавства, ні будь-яким судовим рішенням, сама по 
собі суперечить принципу юридичної визначеності». 

Зважаючи на важливість принципів кримінального права, можна 
сміливо зазначити на необхідності їхнього законодавчого закріплення в 
окремій статті чи розділі Кримінального кодексу України. 

В Кримінальному кодексі України визначення принципів 
кримінального права та їхня система не надані, а наприклад, у 
Кримінальному  процесуальному кодексі України засадам 
кримінального провадження присвячена окрема глава.  

Водночас необхідно зазначити, що в проєкті нового Кримінального 
кодексу України принципам кримінального права відведено окремий 
розділ – «Розділ 1.2. Принципи Кримінального кодексу України». Робоча 
група з питань розвитку кримінального права виділила такі принципи, 
як законність, юридична визначеність, рівність перед Кримінальним 
кодексом України, пропорційність, індивідуальність, гуманізм, 
однократність, сумлінне виконання міжнародних зобов’язань, 
застосування Кримінального кодексу України відповідно до його 
принципів, забезпечення відповідності змін до Кримінального кодексу 
України його принципам. 

Отже, під поняттям «принципи кримінального права» варто 
розуміти основні засади, які визначають напрям галузі кримінального 
права та його окремих інститутів, відображають суть, завдання 
кримінального права та закономірності суспільства. Доцільно буде 
поділяти принципи кримінального права на загальноправові, галузеві та 
міжгалузеві. Принципи кримінального права мають важливе значення 
для здійснення кримінальної політики держави, ними керується 
законодавець, приймаючи закон про кримінальну відповідальність. 
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ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

КРАЇН 

Оприсько Захарій (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Приймаючи у 2001 році Кримінальний кодекс України (далі – КК 
України), законодавець визначив, що лише фізична особа може бути 
суб’єктом кримінального правопорушення. Таку позицію виводили із 
основних принципів кримінального права: особиста відповідальність, 
яка може наставати лише за наявності вини. Натомість, із набуттям 
чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно 
відповідальності юридичних осіб» від 23.05.2013 № 314-VII відбулися певні 
зміни. 

Загалом, правові системи багатьох країн Європи протягом 
минулого століття переосмислили роль юридичної особи як суб’єкта 
кримінального правопорушення. Практика притягнення юридичних 
осіб до кримінальної відповідальності дозволяє виділити три основних 
підходи: 1) абсолютне визнання кримінальної відповідальності 
юридичних осіб (Республіка Литва, Французька Республіка, Естонська 
Республіка); 2) заперечення існування даного інституту (Республіка 
Болгарія та Республіка Білорусь); 3) «квазікримінальна» 
(адміністративно-кримінальна) відповідальність юридичних осіб (ФРН, 
Королівство Іспанія, Шведське Королівство). Особливість останньої 
моделі в тому, що законодавство не визнає юридичну особу як суб’єкта 
кримінального правопорушення, проте передбачає застосування до неї 
певних санкцій. Саме таким шляхом пішла Україна, запроваджуючи 
заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, що в 
свою чергу дозволило уникнути зміни визначення суб’єкта 
кримінального правопорушення у Загальній частині КК України. 

Законодавство передбачає, що заходи кримінально-правового 
характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її 
уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-
якого із кримінальних правопорушень, перелік яких передбачений у ч. 1 
ст. 96-3 КК України. Отже, підставою притягнення юридичної особи до 
відповідальності є дії фізичної особи. У своїй природі дана норма має 
«принцип ототожнення» – «alter ego», який з’явився у 1944 році вперше в 
Англії і відповідно до якого винне діяння осіб, які є членами органу 
управління юридичної особи, вважається вчиненим самою юридичною 
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особою. Такий підхід можна зустріти в кримінальному законодавстві 
більшості країн Європи. Наприклад, у законодавстві Республіки Польща 
підставою кримінальної відповідальності юридичної особи визначено 
саме неправомірну поведінку фізичної особи, яка діє від імені або на 
користь колективного суб’єкта.  

Ще однією спільною рисою у законодавстві держав є види 
кримінальних правопорушень, за які до юридичної особи можуть бути 
застосовані заходи кримінально-правового характеру. У багатьох 
випадках така відповідальність обмежується кількома складами 
кримінальних правопорушень, як правило економічного спрямування. 
Наприклад, у Королівстві Нідерланди юридичні особи можуть підлягати 
кримінальній відповідальності за хабарництво і відмивання грошей, а за 
КК Словенії, Норвегії, Хорватії – за активне хабарництво, торгівлю 
впливом і за відмивання грошей. Натомість, КК України передбачає 
більш широкий перелік кримінальних правопорушень, за які до 
юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-
правового характеру, включивши також окремі склади кримінальних 
правопорушень проти основ національної безпеки, проти волі особи, 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти виборчих 
прав і свобод, проти громадської безпеки, проти моральності, проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Законодавство держав по-різному підходить до визначення 
переліку юридичних осіб, які можуть бути притягнені до кримінальної 
відповідальності. Наприклад, у статті 96-4 КК України зазначено, що за 
«корупційні» склади кримінальних правопорушень до юридичних осіб 
публічного права заходи кримінально-правового характеру не можуть 
бути застосовані, а за вчинення інших кримінальних правопорушень – 
можуть. Проте в більшості держав кримінальна відповідальність не 
застосовується до державних чи муніципальних органів, зокрема така 
норма міститься у Секції 14 КК Естонії. На нашу думку, таку різницю в 
підходах необхідно пов’язати з тим, що в Україні набагато ширший 
перелік кримінальних правопорушень, що і обґрунтовує доцільність 
накладення прямих каральних санкцій на юридичних осіб публічного 
права. 

Одним із ключових елементів інституту «квазікримінальної» 
відповідальності юридичних осіб є види заходів кримінально-правового 
характеру, які можуть бути застосовані до них. Українське кримінальне 
законодавство передбачає два основні заходи – штраф та ліквідацію 
юридичної особи – та один додатковий у виді конфіскації майна. 
Загалом, більшість європейських держав застосовують санкції у виді 
штрафу, ліквідації або конфіскації майна. Винятками є законодавство 
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Данії, яке передбачає лише покарання у виді штрафу, та Нідерландів, у 
яких передбачено накладення арешту на майно юридичної особи.  

Варто звернути уваги на ще одну спільну рису даного інституту у 
країнах Європи – це вкрай низька кількість випадків застосування 
заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Так, 
хоча на законодавчому рівні у Франції інститут відповідальність 
юридичних осіб досить ретельно врегульований, практика сприйняла 
цю новелу досить стримано, про що свідчить низька кількість 
обвинувальних вироків. Щодо досвіду України, то низька ефективність 
впровадження заходів кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб наявна і у вітчизняній правовій системі. Можна 
стверджувати, що за майже 7 років існування даний інститут 
залишається маловідомим судовій практиці.  

Отже, Україна запровадила власну модель «квазікримінальної» 
відповідальності, яка має свої особливості та відмінності порівняно із 
іншими країнами Європи. Але разом з тим під знаком питання 
залишається її ефективність загалом. 

 

ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Пришляк Марія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України), суб’єктом кримінального правопорушення є фізична осудна 
особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого 
відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. 
Такого суб’єкта ще називають загальним суб’єктом кримінального 
правопорушення. 

Суб’єкта кримінального правопорушення як одного з елементів 
його складу можна охарактеризувати такими обов’язковими ознаками: 

1) суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише 
фізична особа; 

2) суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише 
осудна особа; 

3) суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише 
особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність. 

Перш за все, суб’єктом кримінального правопорушення може бути 
лише фізична особа, тобто людина. Із статей 6, 7, 8 КК України випливає, 
що підлягати кримінальній відповідальності можуть громадяни 
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України, іноземці та особи без громадянства (апатриди). Питання про 
кримінальну відповідальність дипломатичних представників 
іноземних держав та інших громадян, які відповідно до законів України 
і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, не 
підлягають юрисдикції українського суду у кримінальних справах, 
розв’язується дипломатичним шляхом.  

Юридичні особи не можуть виступати суб’єктом кримінального 
правопорушення. На підставі норм Розділу XIV-1 Загальної частини КК 
України до юридичних осіб можуть бути застосовані заходи 
кримінально-правового характеру, які не є кримінальною 
відповідальністю. 

Щодо осудності як іншої обов’язкової ознаки суб’єкта 
кримінального правопорушення, то виходячи з норм статей 19, 20 КК 
України випливає, що кримінальній відповідальності підлягають осудні 
та обмежено осудні особи, в той час як неосудні особи кримінальній 
відповідальності не підлягають. Питання про осудність, обмежену 
осудність та неосудність особи завжди вирішується на момент 
вчинення суспільно небезпечного діяння. 

Осудність як психічний стан особи включає 2 критерії: юридичний 
(психологічний) і медичний (біологічний). 

Юридичний критерій осудності характеризують дві самостійні 
ознаки: 1) інтелектуальна – це здатність усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність); 2) вольова – це здатність керувати своїми діями 
(бездіяльністю). 

Медичний критерій осудності – це стан психіки особи під час 
вчинення кримінального правопорушення, який дає змогу 
характеризувати її як достатнім чином психічно здорову. 

Різновидом осудності є закріплена в статті 20 КК України 
обмежена осудність. Обмежена осудність також характеризується двома 
критеріями: юридичним (психологічним) і медичним (біологічним).  

Юридичний критерій обмеженої осудності складається із двох 
ознак: інтелектуальної (нездатність особи повною мірою усвідомлювати 
свої дії чи бездіяльність) та (або) вольової ознаки (нездатність особи 
повною мірою керувати ними). 

Медичний критерій обмеженої осудності вказує на наявність у 
винного певного психічного розладу: різного роду психопатії, невротичні 
розлади, розлади особистості, розумова відсталість тощо. 

Як вже зазначалося, неосудні особи не підлягають кримінальній 
відповідальності. Неосудність, так само як і осудність та обмежена 
осудність, характеризується юридичним (психологічним) і медичним 
(біологічним) критеріями.  
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Інтелектуальна ознака юридичного критерію неосудності полягає 
у нездатності особи усвідомлювати характер та значення вчинюваних 
нею дій (бездіяльності), вольова – у нездатності особи керувати своєю 
поведінкою. 

Для медичного критерію неосудності характерна наявність хоча б 
одного з хворобливих станів психіки, передбачених ч. 2 ст. 19 КК України: 
хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної 
діяльності, недоумство або інший хворобливий стан психіки.  

Щодо іншої обов’язкової ознаки суб’єкта кримінального 
правопорушення, то кримінальний закон встановлює загальний та 
понижений вік кримінальної відповідальності особи. Так, відповідно до 
статті 22 КК України, кримінальній відповідальності підлягають особи, 
яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 
шістнадцять років. Особи у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років 
підлягають кримінальній відповідальності лише за за вчинення 
кримінальних правопорушень, перелічених у ч. 2 ст. 22 КК України. 
Перелік цих кримінальних правопорушень є вичерпним. 

Потрібно також зазначити, що є окремі кримінальні 
правопорушення, які за своєю конструкцією не можуть бути вчинені 
особою у 16-річному віці. Наприклад, суб’єктом кримінального 
правопорушення, передбаченого статтею 304 КК України («Втягнення 
неповнолітніх у протиправну діяльність»), може бути лише фізична 
осудна особа, яка досягла 18-річного віку. 

Крім того, кримінальний закон виділяє ще спеціального суб’єкта 
кримінального правопорушення, який визначається у ч. 2 ст. 18 КК 
України як фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, кримінальне 
правопорушення, суб’єктом якого може бути лише певна особа. Тобто, це 
такий суб’єкт, який наділений, окрім загальних ознак суб’єкта, ще 
особливими, додатковими властивостями (ознаками), які визначають 
його кримінальну відповідальність. 

Отже, з’ясування суті суб’єкта кримінального правопорушення має 
дуже важливе значення для вирішення питань щодо притягнення особи 
до кримінальної відповідальності, оскільки суб’єкт кримінального 
правопорушення є обов’язковим елементом складу будь-якого 
кримінального правопорушення. Відповідно, якщо відсутній суб’єкт 
кримінального правопорушення, то і відсутній сам склад кримінального 
правопорушення. 
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ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Свястин Владислав (студент) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І.З.) 

Готуванням до кримінального правопорушення, відповідно до ч. 1 
ст. 14 Кримінального кодексу України (далі – КК України), є підшукування 
або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або 
змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення 
перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 
кримінального правопорушення. 

Оскільки поняття готування до кримінального правопорушення, 
яке зазначене у КК України, перечислює його форми, то щодо цього 
законодавчо-визначеного поняття виникають різні дискусії науковців. 
Як зазначає В.О. Навроцький, поняття готування до кримінального 
правопорушення, сформульоване в ч. 1 ст. 14 КК України, є недостатньо 
конкретним, оскільки у даній статті перераховані дії, в яких може 
полягати готування до кримінального правопорушення (до того ж 
перелік не вичерпний), а характерні ознаки цієї стадії вчинення 
кримінального правопорушення у законодавчому визначенні не 
названі. Таке формулювання, на думку вченого, дозволяє підвести під 
поняття готування практично будь-яке діяння, яке характеризується 
відповідними об’єктивними та суб’єктивними ознаками. Є.В. Благов 
зазначає, що законодавцю не варто настільки деталізувати форми 
готування до кримінальногоправопорушення, оскільки всі вони так чи 
інакше зводяться до створення умов для подальшого вчинення 
кримінального правопорушення. Узв’язку з цим, він вважає, що якщо і 
потрібно наводити перелік окремих діянь, в яких може відбуватися 
готування, то це потрібно робити тільки після загального визначення 
поняття готування як створення умов для подальшого вчинення 
кримінальне правопорушення, передбаченого Особливою частиною КК 
України. 

Перейдемо до аналізу форм готування до кримінального 
правопорушення, які передбачені ч. 1 ст. 14 КК України. 

Підшукування засобів чи знарядь для вчинення кримінального 
правопорушення – це будь-які дії щодо придбання, одержання, 
тимчасового запозичення, купівлі, пошуку, винайдення тощо засобів чи 
знарядь для вчинення кримінального правопорушення. Засобами 
вчинення кримінального правопорушення, відповідно до доктрини 
кримінального права, є предмети, які використовуються винним для 
полегшення вчинення кримінального правопорушення, але ці предмети 
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не завдають безпосередньої шкоди об’єкту складу кримінального 
правопорушення або кримінально-правової охорони. А знаряддя – це 
предмети, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна 
істотна шкода об'єкту складу кримінального правопорушення або 
об’єкту кримінально-правової охорони. Спосіб підшукування засобів та 
знарядь учинення кримінального правопорушення може бути як 
кримінально протиправним, так і законним.  

Пристосування засобів чи знарядь для вчинення кримінального 
правопорушення – це будь-які дії щодо виготовлення або зміни 
предметів, унаслідок чого вони стають придатними, більш зручними або 
більш ефективними для відповідного застосування. Разом з тим, в 
науковій літературі виникло питання, чи охоплюється цими формами 
підготовчих дій повне виготовлення певних предметів, які до того не 
існували? Так, зокрема, П.Л. Фріс вважає, що оскільки підшукування 
означає отримання певних предметів в будь-який спосіб, то включає і 
виготовлення знарядь чи засобів вчинення кримінального 
правопорушення. На думку О.О. Дудорова, повне виготовлення знарядь 
чи засобів вчинення кримінального правопорушення слід відносити до 
такої форми готування як пристосування. Водночас, С.Д. Шапченко 
вважає, що виготовлення знарядь чи засобів вчинення кримінального 
правопорушення взагалі не охоплюється жодною з безпосередньо 
визначених законодавцем форм готування. Ми вважаємо, що повне 
виготовлення певних предметів є пристосуванням засобів чи знарядь, 
оскільки дозволяє винному при створенні засобів і знарядь 
удосконалювати їх, роблячи їх більш зручними для вчинення певного 
кримінального правопорушення. 

Щодо наступної форми готування, а саме –підшукування 
співучасників, її необхідно розглядати як будь-які дії щодо притягнення, 
залучення до вчинення кримінального правопорушення інших осіб: 
виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювачаабо пособника. Як 
готування до кримінального правопорушеннякваліфікуються і невдалі 
підбурюваннята пособництво, що мають місце в тих випадках, коли 
особа не сприймає, відкидає пропозицію підбурювача чи пособника 
вчинити кримінальне правопорушення. Наприклад, особа не дає згоду 
бути виконавцем убивства. У такій ситуації немає згоди на спільне 
вчиненнякримінального правопорушення, тому немає і співучасті. Тут 
діяльність підбурювача чи пособника являє собою створення умов для 
вчинення кримінального правопорушення у виглядіпідшукування 
співучасників. 

Неоднозначно розглядають в науковій літературі таку форму 
готування як змова на вчинення кримінального правопорушення. Одні 
вчені розуміють змову як домовленість двох чи більше осіб для 
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вчинення кримінального правопорушення. Інші, зокрема, С.Д. Шапченко, 
вважають, що для змови недостатньо самої лише домовленості на 
спільне вчинення кримінального правопорушення, а необхідні і певні 
сумісні дії співучасників щодо планування вчинення цього 
кримінального правопорушення, погодження розподілу ролей тощо. На 
наш погляд, для змови необхідна лише домовленість двох чи більше 
співучасників на спільне вчинення кримінального правопорушення, 
оскільки винні особи, маючи прямий умисел на спільне вчинення 
кримінального правопорушення, прагнуть його реалізувати шляхом 
здійснення спільної діяльності. 

Ще однією формою готування є усунення перешкод для вчинення 
кримінального правопорушення.У науковій літературі існує позиція, що 
усунення перешкод полягає у вчиненні дій, які мають на меті створення 
найбільш сприятливих умов для успішної реалізації кримінально-
протиправного наміру (наприклад, нейтралізація охорони, пошкодження 
засобів зв’язку тощо). Усунення перешкод вчиняється шляхом вчинення 
як фізичних, так і інтелектуальних дій (без використання предметів 
матеріального світу, наприклад, усунення перешкод для проникнення у 
банківську комп’ютерну мережу з метою вчинення крадіжки, яке може 
відбутися шляхом підбирання паролю або його підслуховування, тощо). 

Інше умисне створення умов для вчинення кримінального 
правопорушення –це найрізноманітніші дії, що створюють можливість 
для вчинення кримінального правопорушення,наприклад, підготовка 
місця вчинення кримінального правопорушення, сховища для 
приховування викраденого тощо. 

Отже, поняття готування до кримінального правопорушення 
фактично перечислює його форми, але не конкретизує їхні ознаки, що, на 
нашу думку, є недоліком даної кримінально-правової категорії, оскільки 
такі ознаки створила кримінально-правова доктрина, яка не є джерелом 
кримінального права, згідно з ч. 1 ст. 3 КК України. 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ЗА ЧИННИМ КК 
УКРАЇНИ ТА ПРОЄКТОМ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

Степанюк Вікторія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Поняття «необхідна оборона» розкривається у першій частині 
статті 36 Кримінального кодексу України (далі – КК України): 
«Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту 
охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або 
іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від 
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суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто 
посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного 
відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було 
допущено перевищення меж необхідної оборони». 

Перевищення меж необхідної оборони (ексцес необхідної оборони) 
– умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Таке 
визначення подається у частині 3 статті 36 КК України. Окрім цього, у цій 
же частині статті 36 вказано, що перевищення меж необхідної оборони 
тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально 
передбачених у статтях 118 (умисне вбивство при перевищенні меж 
необхідної оборони) та 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) цього Кодексу. 

Існують спеціальні види необхідної оборони. До них належать 
випадки, вказані у частинах 4 та 5 статті 36 КК України. Відповідно до 
частини 4 вказаної статті, особа не підлягає кримінальній 
відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане 
суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити 
відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 
обстановці захисту. Згідно із частиною 5 статті 36, не є перевищенням 
меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну 
відповідальність, незалежно від тяжкості шкоди, нанесеної тому, хто 
посягає, застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів 
для: 

✓  захисту від нападу озброєної особи;  
✓  захисту від нападу групи осіб;  
✓  відвернення протиправного насильницького 

вторгнення у житло чи інше приміщення. 
Напад озброєної особи – це застосування особою чи створення нею 

реальної загрози застосування будь-яких видів зброї або предметів, 
здатних заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людини, для досягнення 
кримінально протиправної мети.  

Напад групи осіб – це узгоджені дії двох або більше осіб (які 
необов’язково повинні володіти ознаками суб’єкта кримінального 
правопорушення), які застосовують насильство або створюють реальну 
загрозу його застосування до потерпілого для досягнення кримінально-
протиправної мети (наприклад, вбивства, заволодіння майном, 
зґвалтування тощо). 

Протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше 
приміщення – це дії однієї особи чи групи осіб, пов’язані із 
застосуванням насильства з ціллю незаконного проникнення у житло 
чи інше приміщення людини або підприємства, установи чи організації. 
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У перелічених випадках шкода, заподіяна особі, що посягає, не 
обмежена ніякими межами. Вони не можуть бути ексцесом оборони; 
заподіяння шкоди, аж до умисного позбавлення життя того (тих), хто 
посягає, не має наслідком кримінальну відповідальність. 

У статті 2.7.2 проєкту нового Кримінального кодексу перелічено 
випадки так званої спеціальної оборони:  

✓ перебування особи, що захищається, в особливому 
психоемоційному стані, викликаному протиправним посяганням, через 
що вона не могла правильно оцінити відповідність заподіяної нею 
шкоди тяжкості посягання, співвідношенню сил або обстановці захисту; 

✓ захист від нападу особи, яка застосовує зброю або інше 
знаряддя, яке використовується або обґрунтовано сприймається як 
зброя; 

✓ захист від нападу двох або більше осіб; 
✓ відвернення протиправного вторгнення у житло чи інше 

володіння; 
✓ захист від насильницького зґвалтування чи 

сексуального насильства. 
На відміну від чинного Кодексу, усі перераховані випадки у 

проєкті було перенесено до однієї частини статті (у чинному КК України 
один із випадків було внесено до іншої частини статті) . Окрім цього, було 
додано нову підставу для виникнення стану спеціальної оборони, якої 
немає у чинному Кодексі – захист від насильницького зґвалтування чи 
сексуального насильства.  

На нашу думку, додавання цієї підстави для виникнення стану 
спеціальної оборони є важливим кроком уперед для удосконалення 
інституту необхідної оборони. Виглядає на те, що заподіяння тяжкої 
шкоди посягаючому саме під час захисту від насильницького 
зґвалтування чи сексуального насильства не може бути ексцесом 
необхідної оборони, адже ці кримінальні правопорушення не лише 
становлять собою велику суспільну небезпеку, їхніми характерними 
особливостями є виключна аморальність та цинічність дій винних.  

Позитивною зміною у проєкті нового Кримінального кодексу є 
внесення певних уточнень щодо існуючих випадків спеціальної 
необхідної оборони. Сюди можна віднести різницю між формулюванням 
«захист від нападу озброєної людини» та «захист від нападу особи, яка 
застосовує зброю або інше знаряддя, яке використовується або 
обґрунтовано сприймається як зброя»; така поправка прямо свідчить 
про те, що зброєю у цьому випадку може виступати не лише власне зброя, 
а й інший предмет, який не є зброєю у буквальному розумінні, але може 
застосовуватися таким чином. 
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«Напад групи осіб» було перейменовано на «напад двох або більше 
осіб», що дає чіткіше поняття про випадки, у яких повинна 
застосовуватися ця кримінально-правова норма.  

Отже, у проєкті нового Кримінального кодексу дещо краще 
деталізовано та доповнено ті норми, що стосуються випадків спеціальної 
необхідної оборони, що є важливим кроком уперед для удосконалення 
інституту необхідної оборони. Додавання такої підстави для виникнення 
стану спеціальної оборони як захист від насильницького зґвалтування 
чи сексуального насильства є кроком до удосконалення кримінально-
правової протидії злочинним посяганням на статеву свободу і статеву 
недоторканість особи. Деталізація інших підстав для виникнення стану 
спеціальної оборони, дає чіткіше уявлення про випадки, в яких 
застосовується відповідна кримінально-правова норма, що зробить 
точнішим та правильнішим її тлумачення та, відповідно, застосування. 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КК 
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Хміль Богдана (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Загальні засади призначення покарання мають істотне значення 
для забезпечення єдності правозастосування, оскільки є тим 
практичним керівництвом, тими критеріями оцінки, які повинен брати 
до уваги суд для належного вибору індивідуальної міри кримінально-
правового впливу на засудженого. Як засвідчує практика, суди часто 
неналежно і лише поверхнево враховують законодавчі вимоги інституту 
призначення покарання, що має своїм наслідком стійкий рівень 
рецидивності, численну кількість скасованих судових рішень. Проте не в 
останню чергу це зумовлено недоліками також і законодавчого 
регулювання призначення покарання. З огляду на це, необхідно 
проаналізувати зміст статті Загальної частини Кримінального кодексу 
України (далі – КК України), яка передбачає загальні засади призначення 
покарання, виявити її теоретичні та практичні недоліки.  

Насамперед, аналізуючи дані приписи, необхідно з’ясувати 
сутність загальних засад призначення покарання. Остання полягає в 
тому, що загальні засади призначення покарання є універсальним 
орієнтиром в діяльності суду, який хоч і не може дати відповідь на 
питання який конкретно вид і розмір покарання повинні бути 
призначені особі, але водночас встановлює певні рамки судової 
дискреції в кожному випадку призначення покарання конкретній особі, 
незалежно від особливостей кримінальної справи. 
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Необхідно зазначити, що засади (правила) призначення 
покарання – це закріплені в законодавстві положення, які має 
враховувати суд під час обрання конкретної міри покарання, що 
призначається особі, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ми 
поділяємо такий підхід до визначення поняття загальних засад 
призначення покарання, за яким термін «засади» є близьким до терміна 
«принципи», а оскільки визначені в статті 65 КК України вимоги, які 
традиційно відносять до «засад» призначення покарання (п.п. 1-3 ч. 1 ст. 
65 КК України) і які має враховувати суд, не наділені ознаками 
основоположності для того, щоб бути віднесеними до категорії 
«принципи» чи «засади», то доцільніше їх іменувати саме «правилами» 
призначення покарання.  

Звичайно, ми не ототожнюємо правила призначення покарання з 
принципами, що, на нашу думку, є неможливим по своїй природі. Проте 
в науковій літературі пропонувались варіанти уподібнення та 
прирівнювання досліджуваних дефініцій. Це, вважаємо, було 
спричинено тим, що законодавець помістив в одній статті як конкретні 
правила (п.п. 1-3 ч. 1 ст. 65 КК України), в яких втілені принципи 
законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації 
покарання, так і засадничі положення про принцип економії 
кримінальної репресії і мету призначення покарання (ч. 2 ст. 65 КК 
України). Також стаття містить винятки із загальних правил 
призначення покарання, що є спеціальними правилами його 
призначення (ч.ч. 3-5 ст. 65 КК України). Структурні недоліки 
аналізованої статті саме і полягають в закріпленні в ній різних за своєю 
природою приписів. В контексті цього слід зазначити, що принцип, 
закріплений у ч. 2 ст. 65 КК України був доповнений Законом України № 
270-VI від 15 квітня 2008 року лише пізніше, що було доцільно, оскільки 
таким чином декларативний припис у ч. 2 ст. 65 КК України було 
конкретизовано для того, щоб звузити межі суддівського розсуду.  

Варто визначити також змістовні недоліки конструювання статті 
65 КК, які впливають на застосування як положень ст. 65, так й інших 
статей Загальної частини КК України. Зокрема, О. Г. Панчак дослідила 
такі: 

- виділення винятків із п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України щодо призначення 
більш м’якого і більш суворого покарання у ч.ч. 3-5 цієї статті, що 
породжує неоднозначності та суперечності інших статей із п. 1 ч. 1 ст. 65 
КК України, оскільки за межі санкції статті Особливої частини КК 
України суд може вийти не лише на підставі ч. 2 ст. 53, ст.ст. 69, 70 і 71 КК 
України, як це вказано у ст. 65 КК України, а й в інших численних 
випадках;  
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- конкуренцію всередині п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України між такими 
законодавчими вимогами як врахування ступеня тяжкості вчиненого 
кримінального правопорушення та особи винного – з одного боку, та між 
обставинами, які пом’якшують та обтяжують покарання – з другого, з 
приводу чого багато авторів вважають зайвою вказівку законодавця на 
врахування цих обставин; 

- законодавчий надлишок – вимогу у спеціальних засадах 
призначення покарання враховувати ті обставини, які зазначені у 
загальних;  

- конкуренцію норм, передбачених п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України, 
яку різні науковці описують по-різному: як порушення загального 
правила про призначення покарання в межах санкції статті Особливої 
частини КК України через силу пріоритетності положень Загальної 
частини КК України, або як те, що спеціальні правила призначення 
покарання в якості винятків лише коригують, конкретизують межі 
призначення покарання, встановлені у санкції статті.  

Натомість, слушною видається думка дослідниці, що всі три 
пункти ч. 1 ст. 65 КК України становлять несуперечливу систему, не 
можуть розглядатись окремо одне від одного, і саме тому, на думку О. Г. 
Панчак, не може виникати суперечностей між «загальними» та 
«спеціальними» правилами призначення покарання, а сам такий поділ є 
штучним, що тягне за собою різнотлумачення та неправильне 
застосування положень КК України.  

Як вирішення проблеми «конкуренції» між загальним правилом п. 
1 ч. 1 ст. 65 КК України та спеціальними правилами призначення 
покарання, коли встановлені у статтях Загальної частини винятки щодо 
неможливості призначити передбачені у статтях Особливої частини КК 
України деякі види покарань унеможливлюють застосування до особи 
жодного із них, В. М. Василаш пропонує переглянути сам підхід до 
побудови санкцій статей Особливої частини КК України, тобто 
передбачити у санкціях статей такі види покарань, які можуть 
застосовуватися до будь-яких суб’єктів кримінального правопорушення.  

Отже, чітке термінологічне та змістовне визначення загальних 
правил (засад) призначення покарання є необхідною умовою 
здійснення судами належного правосуддя, уникнення великої кількості 
судових помилок та звуження суддівського розсуду. Наведені в 
дослідженні недоліки, що перешкоджають належному застосуванню 
положень Загальної та Особливої частин КК України при призначенні 
покарання, повинні бути врегульовані законодавчим шляхом, оскільки 
така юридична невизначеність не сприяє чіткому розумінню процесу 
обрання виду та розміру справедливого покарання. 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

Юрейко Анастасія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н Крикливець Д. Є.) 

Кримінальна відповідальність реалізується у формах, які мають 
законодавче підгрунтя. Щодо визначення поняття “форми кримінальної 
відповідальності”, то загалом його можна сформулювати як передбачені 
кримінальним законом можливі варіанти поєднання елементів 
кримінальної відповідальності, об’єднаних спільною метою. Досить 
проблематичним є питання про те, яке поняття більш точно розкриває 
форми кримінальної відповідальності: “форми реалізації кримінальної 
відповідальності” чи “форми кримінальної відповідальності”. Це питання 
залишається спірним і на сьогодні. Враховуючи те, що проблема 
розглядається саме в рамках кримінального права, то логічно було б 
використовувати друге поняття, оскільки перше стосується 
кримінально-виконавчих відносин, які не є предметом дослідження. 
Варто наголосити, що Конституційний Суд України у справі за 
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції 
України (справа про депутатську недоторканність) також оперує 
поняттям “форми кримінальної відповідальності”, а саме зазначає: 
“Кримінальна відповідальність може мати не лише форму покарання...”. 
Перш ніж перейти до характеристики форм кримінальної 
відповідальності слід уточнити те, що чинний КК України не 
виокремлює чітко форм кримінальної відповідальності, а лише на основі 
судової практики, статей чинного КК України, а також доктринального 
підходу є підстави вважати, що КК України передбачає наступні форми 
кримінальної відповідальності: 

- Першою формою кримінальної відповідальності виділяють осуд 
без призначення покарання. Така форма підтверджується ч. 4 ст. 74 КК 
України. Звільнення від покарання за цією статтею є правом, а не 
обов'язком суду і носить безумовний характер. Особа, яка звільнена від 
покарання, визнається такою, що не має судимості (ч. 3 ст. 88 КК України). 
Слід зауважити також і те, що поняття “осуд” відображається в кожній 
формі кримінальної відповідальності і, відповідно, є самостійною та 
обов'язковою формою кримінальної відповідальності, яка полягає у 
визнанні особи винною у вчиненні кримінального правопорушення та 
публічному офіційному виявленні негативного ставлення суспільства 
до неї. Як приклад такої форми можна назвати вчинення кримінального 
правопорушення передбаченого ст. 336 КК України, тобто це кримінальне 
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правопорушення розцінюється як нетяжкий злочин відповідно до ч. 4 ст. 
12 КК України і особу, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, за 
рішенням суду може бути звільнено від покарання відповідно до ч. 4 ст. 
74 КК України.  

- Дві наступні форми можна об’єднати в групу під назвою 
“звільнення від кримінальної відповідальності” (постановлення 
обвинувального вироку суду з призначенням покарання, але зі 
звільненням від його реального відбування). Вони закріплені у Розділі XII 
Загальної частини КК України: 

- Осуд з умовним невиконанням (звільненням від відбування) 
призначеного покарання. Як приклад, можна навести ст. 79 КК України, 
яка передбачає звільнення від відбування покарання з випробуванням 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. 

- Осуд з безумовним невиконанням (звільненням від відбування) 
призначеного покарання. Як приклад, можна навести ст. 87 КК України, 
яка передбачає помилування Президентом України стосовно 
індивідуальної особи. 

- Третьою і найбільш типовою формою є осуд з призначенням та 
відбуванням покарання (постановлення обвинувального вироку суду з 
призначенням покарання і реальним його відбуванням). Така форма 
кримінальної відповідальності передбачає наявності у особи судимості. 
Наприклад, можна назвати вчинення кримінального правопорушення 
передбачене ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння тяжкого тілесного 
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) і призначення 
покарання відповідно до цієї статті у вигляді позбавлення волі на строк 
9 років. 

Отже, проблематика визначення поняття “форми кримінальної 
відповідальності” та їх видів є досить цікавою. Стосовно поняття, то 
форми кримінальної відповідальності — це передбачені кримінальним 
законом можливі варіанти поєднання елементів кримінальної 
відповідальності, об’єднаних спільною метою. Цих форм традиційно 
виділяють 3 види: осуд без призначення покарання; постановлення 
обвинувального вироку суду з призначенням покарання, але зі 
звільненням від його реального відбування; постановлення 
обвинувального вироку суду з призначенням покарання і реальним його 
відбуванням. 

 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

211 

ФОРМИ ДІЯННЯ У СКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ» 

Юрків Анастасія (студентка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: к.ю.н. Сень І. З.) 

Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем 
сучасності, для протидії якій в Україні створено правову базу та 
розроблено урядову програму. Суспільна небезпечність цього 
кримінального правопорушення полягає в посяганні на невід’ємні права 
людини, а саме: право на повагу, на свободу, особисту та статеву 
недоторканність, свободу пересування і вільний вибір місця 
проживання, а інколи і право на життя. Торгівлю людьми також 
називають однією із сучасних форм рабства, адже її мета включає в себе 
примусові шлюби, боргову кабалу, примусове зайняття проституцією, 
проведення різного роду дослідів над людиною без її згоди тощо.  

До найважливіших міжнародно-правових документів, які 
спрямовані на протидію торгівлі людьми, слід віднести Протокол про 
попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 
дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності 2000 року, та Конвенцію 
Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року. У цих 
документах містяться визначення основних понять, пов’язаних із 
торгівлею людьми, окреслюється коло суспільно небезпечних діянь, які 
підлягають обов’язковій криміналізації, передбачаються основні 
стандарти запобігання і протидії торгівлі людьми.  

Щодо національного законодавства, то Кримінальний кодекс 
України від 5 квітня 2001 року (далі – КК України) встановлює 
кримінальну відповідальність за торгівлю людьми у статті 149, 
проаналізувавши яку, можна зробити висновок, що торгівлю людьми 
слід інкримінувати особі, якщо відносно потерпілого: 1) здійснювалися 
певні діяння (власне торгівля, вербування, переміщення, переховування, 
передача або одержання); 2) використовувалися певні способи (примус, 
викрадення, обман, шантаж, матеріальна чи інша залежність 
потерпілого, його уразливий стан або підкуп третьої особи, яка 
контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію); 3) 
існувала мета – експлуатація. В цій роботі зупинимося детальніше на 
діяннях, а їх, як вже було зазначено, є декілька. 

Під торгівлею людиною слід розуміти будь-які незаконні дії, що 
полягають у перетворенні особи у товар і можуть бути пов’язані із 
вчиненням актів купівлі – продажу, передачі людини в оренду, 
дарування, обміну на цінності та послуги матеріального характеру тощо. 
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Деякі науковці висловлюють думку, що торгівлю людиною не потрібно 
виділяти як окрему форму, інші – виділяють тільки продаж. На нашу 
думку, їхня позиція є не зовсім обґрунтованою, адже зі змісту 
аналізованої статті торгівля людиною як форма вчинення даного 
кримінального правопорушення чітко визначена законодавцем. Щодо 
продажу, то він є складовою торгівлі, проте не включає обмін, купівлю та 
інші дії, що підпадають під термін «торгівля людиною». 

Під вербуванням людини потрібно розуміти вчинення винним дій, 
що спрямовані на досягнення із людиною добровільної або вимушеної 
домовленості на її подальшу експлуатацію або на переміщення, 
переховування, передачу іншій особі. Найчастіше воно відбувається з 
використанням психічного впливу на потерпілого. Вербування 
вважається закінченим з моменту вчинення конкретних дій, 
спрямованих на досягнення домовленості із особою, яку вербують для 
експлуатації. Щодо добровільної домовленості, то вона може досягатися 
шляхом запрошування або умовляння, а вимушена – під впливом 
шантажу, погрози застосування насильства тощо. За інформацією 
Міжнародної організації з міграції вербувальниками найчастіше 
виступають знайомі люди, яким довіряють. Так, в Україні 17% 
постраждалих були продані своїми ж друзями, партнерами чи колегами. 
Вербування може здійснюватися по телефону, за допомогою електронної 
мережі Інтернет, шляхом листування. При цьому згода особи, яку 
вербують, надається як в усній, так і в письмовій формі. 

Під переміщенням людини в даній статті розуміються дії, 
спрямовані на зміну місця її перебування. Зазвичай воно пов’язане з 
перетином державного кордону, але може відбуватись і в межах однієї 
країни. В’їзд у кінцеву країну може відбуватися як законно (шляхом 
пред’явлення справжніх документів), так і незаконно (контрабандний 
в’їзд у вантажівках, контейнерах або шляхом пред’явлення викрадених 
або підроблених документів). Найчастіше переміщення здійснюється 
самим вербувальником, але це можуть робити й інші особи. 
Переміщення вважається закінченим кримінальним правопорушенням 
з моменту зміни місця перебування людини – переміщення її у просторі 
з одного місця в інше.  

Під переховуванням людини слід розуміти обмеження її фізичних 
контактів з іншими особами, в тому числі із представниками 
правоохоронних органів. Воно може здійснюватися шляхом надання 
приміщень для перебування або ж полягати у примусовому позбавленні 
волі. Дії суб’єкта даного кримінального правопорушення спрямовуються 
на те, щоб унеможливити або утруднити встановлення 
місцеперебування потерпілої особи. Закінченим кримінальним 
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правопорушенням переховування є з моменту заволодіння особою і 
фактичного початку обмеження її волі. 

Під передачею або одержанням людини в даному випадку 
розуміється вчинення дій, що пов’язані із переходом контролю над 
людиною від однієї особи до іншої. Такі дії зазвичай вчинюються особою, 
яка виступає посередником. Кримінальне правопорушення у цих 
формах вважається закінченим з моменту передачі (одержання) 
людини. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо підсумувати, що ст. 
149 КК України в чинній редакції дає нам повноцінне розуміння 
кримінально протиправної поведінки, яка являє собою торгівлю 
людьми. У ній міститься чіткий перелік альтернативних діянь та 
способів, конкретизовано мету, з якою дане кримінальне 
правопорушення вчиняється. Аналіз окремо кожної з форм діянь, 
встановлення моменту закінчення кримінального правопорушення в 
кожній з них є обов’язковим для цілісного розуміння та правильної 
кваліфікації діянь за ст. 149 КК України.  
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ВИДИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
АДВОКАТОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Гарасимчук Назарій (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(Науковий керівник: проф. Когутич І. І.) 

З’ясування сутності зловживання процесуальними правами 
адвокатом було б неповним, якщо залишити поза увагою види таких 
діянь. На нашу думку, виокремлення та аналіз конкретних видів 
зловживань процесуальними правами адвокатами у кримінальному 
провадження надасть можливість ретельніше обміркувати вказаний 
правовий феномен та розробити арсенал засобів у запобіганні й протидії 
цим неправомірним діянням.  

Принагідно визнаємо свою не першість означеного напряму 
наукової розвідки, оскільки констатуємо наявність у науковій доктрині 
окремих спроб видофікації зловживань правом, в основі яких – 
суб’єктивні розуміння конкретних дослідників стосовно сутності 
вказаної інституції. Таке знаходимо, принаймні, в царині цивілістики. 
Поряд із цим, чи не єдиним прикладом проведення диференціації 
зловживань у вітчизняному кримінальному провадженні за певними 
критеріями здійснено О.Ю. Хабло. Однак, воно базувалось на КПК 1961 
року та стосувалось зловживань загалом, не враховуючи специфіки 
конкретного суб’єкта – адвоката. Водночас, на сьогодні у національній 
доктрині відсутні напрацювання щодо видів зловживань 
процесуальними правами адвокатами. 

З огляду на викладене, проаналізувавши наявні наукові позиції, 
розробки видів зловживань процесуальними правами, зокрема, в інших 
галузях права, ми дійшли до висновку, що зловживання 
процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадженні 
можливо розмежовувати за низкою критеріїв, зокрема:  

1) за нормативно-правовим закріпленням права, яким адвокат 
зловживає:  

▪ Конституція України; 
▪ КПК України;  
▪ ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та ін. 
2) за рівнем правової регламентації:  
▪ безпосередньо закріплені у КПК України;  
▪ не заборонені безпосередньо у КПК України.  
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3) за характером норм КПК України, які порушуються:  
▪ здійснення кримінальних процесуальних прав всупереч 

загальним засадам кримінального провадження;  
▪ здійснення кримінальних процесуальних прав всупереч 

конкретним нормам кримінального процесуального законодавства, які 
регулюють порядок реалізації певного права. 

4) за поширеністю:  
▪ типові;  
▪ нерозповсюджені. 
5) за процесуальним статусом учасника кримінального 

провадження, захист прав та законних інтересів/представництво якого, 
здійснює адвокат:  

▪ сторін кримінального провадження: 
(потерпілого; підозрюваного; обвинуваченого; засудженого; 

виправданого; особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного/виховного характеру);  

▪ інших учасників кримінального провадження: 
(цивільного позивача; цивільного відповідач; представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; третьої особи, 
щодо майна якої вирішується питання про арешт; іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування; 
особи, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну 
державу (екстрадицію); заявника; викривача; свідка). 

6) за суб’єктним складом:  
▪ один адвокат;  
▪ декілька адвокатів – представників одного учасника 

кримінального провадження;  
▪ декілька адвокатів – представників різних учасників 

кримінального провадження. 
7) за характером поведінки:  
▪ дія;  
▪ бездіяльність. 
8) за якісною ознакою:  
▪ прості (очевидні, нескладні у виявленні та кваліфікації);  
▪ ускладнені (приховані, латентні).  
9) за кількісною ознакою: 
▪ одиничні;  
▪ множинні. 
10) за кількістю (обсягом) діянь у межах одного зловживання:  
▪ одноактні (із одного діяння); 
▪ багатоактні (із кількох діянь). 
11) за стадіями кримінального провадження:  



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

216 

▪ на досудовому розслідуванні;  
▪ у судовому провадженні. 
12) за об'єктом, на який впливає зловживання:  
▪ виключно на інтереси правосуддя (основний об'єкт);  
▪ на інтереси правосуддя та права/інтереси інших осіб (додатковий 

об'єкт). 
13) за наслідками:  
▪ заподіяли шкоду;  
▪ не заподіяли шкоду, але загрожували заподіянням такої.  
На підставі вищевикладеного виправдано резюмувати теоретичну 

можливість і практичну доцільність виокремлення зловживань 
процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадження за, 
щонайменше, тринадцятьма критеріями. Запропоноване, на наше 
переконання, надасть можливість глибше з’ясувати сутність та 
специфіку спектру зловживань, а отримані результати відобразити в 
обґрунтуванні пропозицій щодо реального законодавчого закріплення 
інструментів запобігання та протидії аналізованим діянням.  

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
УКРАЇНИ: ВИМОГА ЧАСУ 

Дмитренко Адріана (аспірантка) 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
(науковий керівник: к.ю.н. Мазур М. Р.)  

У світі з кожним днем все більшої популярності набирає 
альтернатива формальному врегулюванню спорів. Це зумовлено низкою 
найрізноманітніших причин: від бажання розвантажити судову системи 
до недовіри до органів судової влади. 

Альтернативне врегулювання спорів являє собою групу процесів, 
за допомогою яких вирішуються конфлікти без звернення до формальної 
системи судочинства. Основними видами альтернативного 
врегулювання спорів вважаються переговори, арбітраж та медіація. 

Сьогодні медіація є одним з найпоширеніших у світі 
альтернативних способів урегулювання конфліктів (спорів). Одним із 
видів медіації є медіація у кримінальному провадженні, яка за своєю 
суттю є добровільною, позасудовою процедурою, під час якої 
підозрюваний (обвинувачений) у вчиненні кримінального 
правопорушення та потерпілий намагаються примиритися за 
допомогою посередника. 

Регулюванню цього поняття присвячена низка міжнародних 
нормативно-правових актів, зокрема, Рекомендація № R (99) 19 Комітету 
міністрів державам-членам Ради Європи державам-членам Ради, які 
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зацікавлені в організації медіації у кримінальний справах від 15.09.1999 
року, Рекомендація № R (85) 11 Комітету міністрів державами-членами 
«Про положення потерпілого в межах кримінального права та 
кримінального процесу» від 28.06.1985 року, Рекомендації № 6 (87) 18 
Комітету міністрів державам-членам «Щодо спрощення структури 
системи кримінальної юстиції» від 17.09.1987 року, Рамкове рішення 
Європейського Союзу «Про статус потерпілого у кримінальному 
судочинстві» від 15.03.2001 року та інші.   

Медіація у кримінальному провадженні є характерною для 
правової системи багатьох країн і закріплена законодавчо, зокрема, у 
Великій Британії, Бельгії, Німеччині, Польщі, Франції. 

Що ж стосується України, то станом на сьогодні, медіація в 
кримінальному провадженні законодавчого закріплення ще не знайшла.  

Позитивним кроком щодо впровадження медіації у кримінальний 
процес є розроблений законопроект «Про медіацію» № 3504 від 19 травня 
2020 року. На цей час він прийнятий у першому читанні та готується на 
друге читання. У законопроекті пропонується визначення медіації як 
добровільної, позасудової, конфіденційної, структурованої процедури, під 
час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються 
врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.  

 Метою медіації у проекті закону визначено досягнення 
примирення між потерпілим і правопорушником, переусвідомлення 
правопорушником своєї протиправної діяльності (або ж бездіяльності), а 
також  наслідків, до яких вони призвели і відшкодування завданої ними 
шкоди.  

Також в Україні уже реалізовується пілотний проект «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення». Проект являє собою скоординовану 
організацію ефективної комунікації між неповнолітніми, що вчинили 
проступок чи нетяжкий злочин і потерпілими з метою забезпечення 
відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення 
неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з 
обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та 
запобігання повторним кримінальним правопорушенням 

Однак, для створення належного правового поля для застосування 
медіації у кримінальному провадженні (не лише у тих категоріях справ, 
де підозрюваним виступає неповнолітній) необхідне прийняття 
профільного закону із внесенням змін до відповідних кодифікованих 
актів. 

Саме тому зараз юридична спільнота очікує на прийняття 
відповідного Закону, який буде містити основи для запровадження та 
використання процедури медіації для того, щоб зробити медіацію 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

218 

доступним та ефективним засобом врегулювання спорів у 
кримінальному провадженні. 

Необхідність запровадження інституту медіації у кримінальний 
процес України ґрунтується на низці переваг медіації, до яких варто 
віднести:  

-заощадження часу (у той час як судовий процес може тягнутися 
роками, медіація триває від лічених годин до кількох тижнів); 

-неофіційність процедури (дату, структуру кожної зустрічі 
визначають сторони, теж саме стосується теми зустрічі і її тривалості); 

-конфіденційність (це стосується усіх процедур, розмов та всієї 
діяльності медіатора, загалом; сторони ж можуть розголошувати 
інформацію за бажанням); 

-обов’язковість та сталість прийнятого рішення (відповідне 
юридичне оформлення домовленостей, яких було досягнуто завдяки 
медіації, мають відповідні правові наслідки для обох сторін та гарантії їх 
виконання). 

Окрім цього, позитивний результат впровадження медіації у 
кримінальному провадженні в багатьох країнах світу свідчить про його 
ефективність. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЄС 

Климкевич Роксолана (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: доц. Луцик В. В.) 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій у 
повсякденному житті зумовив зміну методів створення, збереження та 
обміну інформації. Ці процеси спричинили певні зміни і в сфері 
кримінального судочинства, одним з яких стала поява електронних 
доказів. Ці докази важливі не лише для розслідування класичних 
кіберзлочинів, а і для інших кримінальних правопорушень (наприклад, 
шахрайства або сексуального насильства над дітьми, які можуть 
вчинятися через мережу Інтернет). Актуальність електронних доказів у 
кримінальному провадженні зросла також із розповсюдженням такого 
негативного явища як тероризм. Європейська Рада наголошувала на 
тому, що «транскордонний доступ до електронних доказів визнано 
фундаментально важливим інструментом у боротьбі з тероризмом».  

Відомо, що електронні докази зберігаються на серверах, що 
належать провайдерам. Зазвичай, ці провайдери є іноземними, серед 
яких переважають американські (Google, YouTube, Instagram, WhatsApp, 
Facebook, Skype). Цими даними можуть керувати і дочірні компанії, штаб-
квартири яких знаходяться в Європі. Ускладнює ситуацію той факт, що 
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сервери можуть зберігатися у сервісних центрах, які можуть потенційно 
знаходитися у іншій країні. Однак, досудове розслідування обмежується 
внутрішніми кордонами держави. Якщо воно виходить за її межі, то 
необхідно застосовувати класичні інструменти міжнародного 
співробітництва, які мають суттєві недоліки, одним з яких слід вважати 
значні часові ресурси. 

Різноманітність підходів, які пов’язані з відсутність правового 
регулювання отримання електронних доказів, створили певну правову 
невизначеність та труднощі для розслідування транскордонних 
кримінальних правопорушень.  

Проблематика транскордонного збирання доказів не є новою для 
кримінального процесуального права ЄС. Директива Європейського 
Парламенту і Ради ЄС № 2014/41 про Європейський Ордер на проведення 
розслідування від 3 квітня 2014 року представила новий інструмент, 
спрямований на спрощення збору доказів між окремими державами-
членами ЄС. У ст. 1 Директиви визначено Ордер як рішення, яке видано 
судовим органом країни-члена ЄС для того, щоб здійснити одну чи кілька 
слідчих дій на території іншої країни-члена ЄС. Однак, цей Ордер не 
регламентував проблематику транскордонного збирання електронних 
доказів.  

Саме тому у 2018 р. була представлена нова нормативно-правова 
база, яка доповнює Директиву про Європейський Ордер на проведення 
розслідування. Ці нові норми мають на меті створити чіткі і послідовні 
правила, які дадуть змогу судовим та правоохоронним органам одній 
державі-членові ЄС надсилати запит безпосередньо про провайдера 
іншої держави-члена ЄС для розкриття певних даних. Вищезгадана 
нормативна база складається з Пропозиції до Регламенту про 
Європейський Ордер про надання (European Production Order) та 
Європейський Ордер про збереження (European Preservation Order) 
електронних доказів у кримінальному провадженні від 17.04.2018 р.(далі 
– Пропозиція).  

Варто зауважити, що Європейський Парламент та Комісія 
«серйозно підійшли» до проблематики транскордонного збирання 
електронних доказів, обравши зовнішнє вираження цих норм саме у 
формі регламенту, перевагою якого є прямий характер дії (адже 
положення регламенту безпосередньо підлягають застосуванню в будь-
якій державі-членові ЄС з моменту набуття ними чинності). Це 
підкреслює те, що ЄС не готовий до ризиків невчасного 
імплементування цих норм у національне законодавство держав-членів 
ЄС або взагалі відсутності імплементації деякими державами.  

У цьому документі пропонується дефініція електронних доказів, 
під якими слід розуміти докази, що зберігаються у електронній формі 
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постачальником послуг або від його імені на момент отримання Ордеру 
та складаються з однієї із чотирьох категорії даних (дані про абонента, 
дані до доступ, зміст цих даних та інформація про передачу цих даних). 
Кожна з цих категорій даних отримує своє подальше визначення у 
нормах Пропозиції.  

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Пропозиції, під Європейським Ордером про 
надання електронних доказів варто розуміти рішення, видане 
компетентним органом держави-члена ЄС, яке встановлює обов’язок для 
провайдера послуг, який створений або представлений на території 
іншої держави-члена ЄС надати електронні докази. 

В цьому у полягає ключова відмінність та велика перевага, 
порівняно з класичними моделями міжнародного співробітництва, які 
базуються на принципі взаємного визнання. Сам Ордер підлягає 
передачі безпосередньо провайдеру послуг, а не до органів державної 
влади виконуючої держави. Ордер на надання передбачає надзвичайне 
спрощення процедури зі значним скороченням термінів передачі 
доказів ( за загальним правилом – 10 днів, у надзвичайних ситуація – 6 
год.). Це значно прискорює отримання інформації, порівняно зі 120 
днями, які передбачені для Європейського Ордеру на проведення 
розслідування.  

Враховуючи, що Ордер підлягає передачі провайдеру послуг, 
видається доречним з’ясувати кого слід розуміти під провайдером 
послуг. Це може бути фізична або юридична особа, яка надає послуги 
електронного зв’язку; інформаційні суспільні послуги, для яких 
зберігання даних є визначальною складовою послуги, що надається 
користувачеві (включаючи соціальні мережі, онлайн магазини, а також 
провайдери хостингу, інтернет доменів та цифрових сервісів). 

Цей інструмент передбачається доповнити європейським 
Ордером на збереження електронних доказів, який за аналогічних 
описаних вище обставин зобов’язує провайдера зберігати певні дані для 
того, щоб існувала можливість у органів державної влади згодом 
надсилати запити про отримання цих даних шляхом взаємної правової 
допомоги або ж Європейського ордеру на проведення розслідування.  

Таким чином, встановлення обов’язку для провайдерів надавати 
електронні докази є очевидним кроком уперед порівняно з існуючими 
механізмами міжнародного співробітництва, які створюють певні 
проблеми для провайдерів при виконанні запитів іноземних 
компетентних державних органів. Сподіваємося, що найближчим часом 
Пропозиція призведе до прийняття Регламенту про Європейський Ордер 
про надання (European Production Order) та Європейський Ордер про 
збереження (European Preservation Order) електронних доказів у 
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кримінальному провадженні, значення та актуальність якого важко 
переоцінити.  

 

ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАТЯГУВАННЯМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Сеник Тарас (аспірант) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
(Науковий керівник: проф. Бобечко Н. Р.) 

В Україні триває чергова реформа, спрямована на удосконалення 
системи судоустрою та системи судочинства. Своєчасний розгляд 
кримінального провадження є складовою частиною права на 
справедливий суд. Така засада закріплена у міжнародно-правових актах 
та імплементована у національному законодавстві. Визначення підстав 
для відкладення судового розгляду є необхідним елементом у 
формуванні наукових позицій щодо правового регулювання способів 
запобігання затягуванню процесу, захисту прав та інтересів учасників 
кримінального провадження. 

У доктрині розрізняють обов’язкове та факультативне відкладення 
судового розгляду кримінального провадження. Обов’язковим є 
відкладення, що ґрунтується на випадках, передбачених ч. 2 ст. 322 КПК 
України, натомість факультативне відкладення судового розгляду 
кримінального провадження відбувається з підстав, за яких підстава 
для ухвалення такого рішення не закріплена у кримінальному 
процесуальному законі, а визначається судом з урахуванням позицій 
учасників судового провадження. 

Окрім того, дослідники також поділяють підстави відкладення 
судового розгляду у кримінальному провадженні на дві групи: 1) 
об’єктивні підстави, які не залежать від учасників кримінального 
провадження (для прикладу, задоволення клопотань учасників судового 
провадження, технічні неполадки апаратури для фіксації судового 
засідання, проблеми з доставкою осіб на судовий розгляд, карантині 
обмеження); 2) суб’єктивні підстави, що залежать від суб’єктів 
кримінального провадження: (зокрема неявка без поважних причин, 
неналежне повідомлення про день засідання, неякісна підготовка до 
судового розгляду). 

Затягуванням судового розгляду кримінального провадженні є 
діяльність суб’єктів кримінального провадження, спрямована на 
уповільнення ходу судового розгляду, відстрочення ухвалення судового 
рішення за його наслідками.  
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Сьогодні поширеною є практика подання учасниками судового 
провадження клопотання про відкладення судового розгляду із 
зазначенням причин неявки, проте за відсутності доказів, які б 
підтверджували вказані обставини, або із зазначенням, що докази 
поважності причини неявки будуть надані в наступне судове засідання. 
Судова практика з цього питання не є усталеною: одні суди 
задовольняють такі клопотання, інші критично оцінюють докази, надані 
для відкладення судового розгляду, та у разі їх не підтвердження, 
відмовляють у задоволені клопотання і проводять судовий розгляд. 
Ураховуючи вимоги КПК України, законним і обґрунтованим є другий 
підхід, оскільки він не порушує вимоги засади розумності строків 
кримінального провадження.  

Аналіз судової практики дозволяє стверджувати, що до 
найпоширеніших причин затягування судового розгляду кримінального 
провадження належать: нез’явлення належним чином викликаних 
учасників судового провадження без поважних причин; заявлення 
клопотання про відкладення судового розгляду для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження з огляду на їх великий обсяг; 
клопотання про призначення експертизи (дане затягування судового 
розгляду є яскравим прикладом для затягування строку перебування в 
слідчому ізоляторі); заявлення клопотання про відкладення судового 
розгляду з метою витребування доказів, які не були надані суду; 
заявлення клопотання про відкладення судового розгляду у зв’язку із 
хворобою іншого учасника судового провадження; заявлення 
клопотання про відкладення судового розгляду з огляду на відрядження 
захисника чи прокурора; нез’явлення обвинуваченого через не 
доставлення його конвойною службою; заявлення клопотання про 
відкладення судового розгляду у зв’язку з необхідністю залучення до 
участі у справі учасників судового провадження (експерта, перекладача 
чи іншої особи, яка має надати особисті пояснення на вимогу суду). 

За умисного затягування судового розгляду кримінального 
провадження суд може застосувати до недобросовісних учасників 
судового провадження передбачені законом заходи процесуального 
примусу. Участь у судовому засіданні пов’язана із доступом до 
правосуддя та забезпечує притягнення винуватої особи до кримінальної 
відповідальності, адже, як писав Вінстон Черчилль, ‒ «Ціна величі — 
відповідальність». 
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛИТВИ: 
ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

Шуневич Катерина (аспірантка) 

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

Особи, які володіють «спеціальними знаннями», набутими 
внаслідок освіти, спеціальної підготовки чи професійної діяльності і є 
необхідними для проведення експертних досліджень, можуть 
залучатися у кримінальний процес Литовської Республіки для 
з’ясування питань, які потребують глибоких знань з наукової, технічної, 
мистецької чи іншої галузі, та є важливими для вирішення 
кримінального провадження. Такі особи набувають статусу «судового 
експерта» у кримінальному провадженні. 

Статус судового експерта 
Доречно звернути увагу на певну прогалину кримінально-

процесуального законодавства Литви, на яку неодноразово вказувала 
наукова спільнота, в частині недостатньої чіткості у розмежуванні 
процесуальних статусів експерта і спеціаліста: як експерт, так і 
спеціаліст володіє спеціальними знаннями; як експерт, так і спеціаліст 
може проводити експертні дослідження і надавати за їх результатами 
висновки. Для з’ясування того, чи дійсно існує зазначена проблема, 
ознайомимось з їх роллю у кримінальному провадженні Литви. 

«Спеціалістом» у кримінальному провадженні Литви є особа, яка 
повинна володіти необхідними спеціальними знаннями та навичками 
для здійснення дослідження об’єктів та надання висновку чи пояснень 
з питань, що належать до його компетенції. Спеціалістом може бути 
посадова особа органу досудового розслідування або особа, яка не 
працює в цьому органі. Висновок спеціаліста за результатами 
дослідження має бути зафіксований в окремому документі або може 
бути записаний в протоколі слідчої дії з обов’язковим підписом такого 
протоколу спеціалістом (ст. 89, 90 КПК Литви). 

Згідно з ст. 84 КПК Литви від 14 березня 2002 р. судовим експертом 
може бути особа, яка має необхідні спеціальні знання та внесена до 
Реєстру експертів Литовської Республіки («Lietuvos Respublikos teismo 
ekspertų sąrašą»). Якщо ж у Реєстрі експертів відсутні експерти необхідної 
спеціальності, як експерт може бути залучена інша особа, не включена 
до цього списку експертів. За необхідності експертом може бути особа, 
яка має право бути експертом у державі-члені Європейського Союзу або 
в державі, з якою Литовська Республіка уклала угоду про правову 
допомогу.  
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Судово-експертні дослідження можуть здійснювати державні 
судово-експертні установи та приватні експерти. Слід відмітити, що 
литовський законодавець визначає певні сфери, у яких приватні 
експерти не можуть проводити експертні дослідження, а саме: 
балістична експертиза, експертиза банкнот, будівельних матеріалів та 
інших виробів, слідів пострілів, вибухівки та вибухових речовин, 
наркотичних засобів та психотропних речовин, експертизи, при яких 
використовується інформація, що міститься у відомчих реєстрах 
(наприклад, дактилоскопічна) чи експертизи, проведення яких вимагає 
доступу до державної таємниці, якщо такий відсутній у приватного 
експерта ( п. 4, ст. 21 Закону Литовської Республіки «Про судову 
експертизу»).  

Судовий експерт у кримінальному провадженні Литви має право 
знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмету 
експертизи; самостійно обирати методи дослідження, отримувати 
інформацію, необхідну для проведення судових експертиз; вимагати 
додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи; брати 
участь у слідчих діях, якщо таким чином можна отримати необхідну для 
проведення судової експертизи інформацію, а також у розгляді справи у 
суді. Разом з тим, експерт може відмовитися надати висновок, якщо у 
нього відсутні спеціалізовані знання або достатні відомості для 
підготовки висновку. У таких випадках експерт повинен скласти акт, у 
якому зазначити неможливість надання такого висновку.  

Судовий експерт не має права самостійно збирати інформацію, 
необхідну для проведення судової експертизи. Судовий експерт несе 
відповідальність за достовірність висновку, відповідно за подання 
неправдивого висновку на таку особу може бути накладено стягнення у 
вигляді громадських робіт або штрафу, обмеження волі, арешту або 
позбавлення волі на строк, що не перевищує двох років (кримінальна 
відповідальність).  

Рішення про залучення судового експерта про проведення судової 
експертизи приймає слідчий суддя («ikiteisminio tyrimo teisėjas») на стадії 
досудового розслідування або суд на стадії судового розгляду. 

Залучення експерта та проведення експертизи на досудовому 
розслідуванні 

Суб’єктами ініціювання розгляду такого питання на стадії 
досудового розслідування перед слідчим судею є прокурор («prokuroras»). 
У випадку, якщо у підозрюваного, його захисника та інших учасників 
провадження виникне необхідність у проведенні експертизи, вони 
повинні звернутися до прокурора із відповідним клопотанням для того, 
аби від звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення 
експертизи та залучення експерта.  
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У випадку, якщо прокурор, визначить необхідність проведення 
експертизи, він повинен письмово повідомити підозрюваного, його 
захисника та інших учасників провадження, зацікавлених у результатах 
експертизи, про це. У такому повідомлені також повинен міститися 
строк, протягом якого ці особи можуть подати власні питання, які вони 
бажають поставити експерту. Після цього прокурор, отримавши такі 
питання, або зазначивши, що питань не надходило, звертається до 
слідчого судді із клопотанням про залучення судового експерта та 
проведення судової експертизи (ч.1 ст.209 КПК Литви). 

У клопотанні про залучення судового експерта та проведення 
судової експертизи прокурор також вказує конкретного експерта чи 
експертну установу. У випадку, якщо запропонована особа не входить до 
Реєстру судових експертів, слідчий суддя викликає таку особу для 
з’ясування її особи, спеціальності та компетенції, її стосунків з 
підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження, а 
також для приведення їх до присяги. При цьому важливо наголосити, що 
такі особи можуть бути судовими експертами лише за їх добровільною 
згодою.  

Після розгляду питання про необхідність проведення судової 
експертизи, слідчий суддя приймає одне з рішень: рішення про 
залучення експерта та призначення судової експертизи («nutartį skirti 
ekspertizę») або рішення про відмову у залученні експерта та проведення 
судової експертизи («nutartį atsisakyti skirti ekspertizę»). Після винесення 
відповідне рішення надсилається залученому експерту чи експертній 
установі. 

Опісля проведення експертом дослідження та підготовки ним 
експертного висновку, останній надсилається прокурору, за 
клопотанням якого було залучено експерта. Після отримання такого 
висновку прокурор повідомляє підозрюваного, його захисника та інших 
учасників провадження, за зверненням яких підготовлено висновок 
експерта або які подали свої запитання судовому експерту, та вказує, де 
і коли можна отримати висновок експерта. Про ознайомлення з 
висновком експерта складається протокол («protokolas»). 

Залучення експерта та проведення експертизи на стадії судового 
розгляду 

Суд під час судового розгляду має право залучати судового 
експерта для проведення судової експертизи за клопотанням сторін або 
за власною ініціативою. У такому випадку учасники судового засідання 
подають у письмовій формі запитання експерту. Головуючий оголошує 
ці за питання, після чого суд заслуховує думку учасників судового 
засідання щодо запропонованих питань. Розглянувши подані питання, 
суд відхиляє ті, які не мають значення для справи або не входять до 
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компетенції експерта, та формує нові запитання, якщо це необхідно. 
Рішення про проведення експертизи та залучення експерта («nutartį dėl 
ekspertizės paskyrimo») приймається судом у залі засідань, оголошується 
головуючим та вручається експерту. Якщо експерт відсутній у судовому 
засіданні, суд направляє прийняте рішення про призначення експертизи 
та необхідні для проведення експертизи матеріали до відповідного 
експерта чи експертної установи, якому доручено проведення 
експертизи. Заслуговує на увагу положення, передбачене у ч.4 ст. 286 
КПК Литви, яке передбачає, що експерт, який виявив в ході експертизи 
обставини, що мають значення для справи, щодо яких йому не ставили 
питань, має право вказати їх у експертному висновку. 

Висновок експерта за результатами проведеної судової 
експертизи  

Судовий експерт за результатами проведеного експертного 
дослідження складає відповідний висновок експерта, або висновок про 
те, що щодо предмету експертизи неможливо надати висновок.  

Якщо висновок експертизи, поданий до суду, є достатньо чітким та 
детальним, він оголошується в судовому засіданні за відсутності 
експерта. Виклик експерта у судове засідання допускається у випадку, 
якщо суд визначить, що його показання необхідні для пояснення або 
доповнення експертного висновку. У випадку, якщо експерт був 
залучений під час судового розгляду, то інформація про те, що висновок 
не може бути наданий, зачитується експертом, який бере участь у 
судовому засіданні та додається до справи. Також литовський 
законодавець передбачає опцію допиту судового експерта за допомогою 
аудіовізуальних засобів дистанційного спілкування, якщо відсутня 
можливість допитати його в судовому засіданні. 

У ситуаціях, коли суд виявить, що висновок експерта є 
недостатньо детальний чи обґрунтований, суд має право прийняти 
рішення про залучення іншого експерта для проведення експертизи (у 
такому випадку висновок попередньої експертизи повинен бути 
наданий новому експерту разом із рішенням про призначення нової 
експертизи) або ж доручити надати належний експертний висновок 
тому ж експерту.  
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(Науковий керівник: проф. Когутич І. І.) 

 
На сучасному етапі одним з найбільш серйозних викликів для 

правоохоронної системи України є протидія незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які 
завдають значної шкоди не тільки здоров’ю населення та генофонду 
нації, але також становлять реальну загрозу для національної безпеки 
держави.  

Згідно зі ст. 49 Конституції України кожна людина має право на 
охорону здоров’я і держава повинна забезпечити їй це право. У цьому 
контексті забезпечення кримінально-правового захисту здоров’я людей 
здійснюється в межах Розділу ХІІІ Особливої частини Кримінального 
кодексу України (далі ККУ). 

Відповідно до даними Національного звіту щодо наркотичної та 
алкогольної ситуації в Україні питома вага наркозлочинів протягом 
останніх п’яти років коливається у межах 13,4−15,4% від загальної 
кількості злочинів. Протягом 2019 року за статтями 307 та 309 ККУ у ЄРДР 
було зареєстровано 25005 кримінальних проваджень, а кількість осіб, 
яким було повідомлено про підозру склала 13309. Для порівняння, у 2018 
році було зареєстровано 23163 проваджень щодо порушення 
законодавства у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних 
речовин. За вказаними правопорушеннями було повідомлено про 
підозру 13160 особам.  

Разом з тим, у період з 2016-2019 роки значно зросла кількість 
кримінальних проваджень за ст. 307 ККУ. Так, у 2016 році було 
зареєстровано 2293 кримінальних проваджень, у 2017 році 5029, у 2018 та 
2019 роках 5453 та 6382 відповідно. Значна частка збуту наркотичних 
засобів здійснюється за допомогою мережі Інтернет.  

На відміну від «традиційного» збуту, коли наркотики та кошти 
передаються з рук в руки, збут наркотиків за допомогою мережі Інтернет 
має свої особливості та здійснюється за такою типовою схемою: 
спочатку особа, яка бажає придбати наркотики, шукає інформацію про 
адреси Інтернет-ресурсів чи адреси електронної пошти, за допомогою 
яких можна зв’язатись зі збувальником наркотиків. Таку інформацію 
майбутній покупець наркотиків може отримати від інших осіб або з 
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розміщеної реклами чи пропозиції придбати наркотики на конкретному 
сайті мережі Інтернет.  

Після встановлення контакту покупця з особою, яка пропонує 
придбати у неї наркотики, під час подальшого спілкування вони 
узгоджують питання про ціну, обсяг та вид наркотику, який буде 
предметом купівлі/продажу, спосіб його збуту та оплати. Таке 
спілкування може здійснюватись різними способами, зокрема через такі 
програми як Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, Тelegram та ін. або з 
використанням електронної пошти. З’ясувавши всі обставини 
купівлі/продажу наркотиків, покупець здійснює передоплату, як 
правило, одним із зазначених способів: поповнення рахунку вказаного 
збувальником телефонного номеру; здійснення банківського переказу 
на вказаний збувальником банківський рахунок; сплата через 
електронні платіжні системи тощо. 

Отримавши кошти, збувальник повідомляє покупцю спосіб 
отримання наркотиків, який також може бути різний: постачання 
поштою, кур’єрською службою або вказує про їх знаходження у певному 
місці, здійснює так звану «закладку». У останньому випадку наркотик 
заздалегідь ховається збувальником у певному місці. Повідомлення про 
місцезнаходження наркотику та спосіб його отримання також може 
бути різним: розмова по телефону, відправка текстової інформації, SMS-
повідомлення чи фотографії місця приховування наркотику. 

Для розслідування вказаних кримінальних правопорушень 
основними напрямами діяльності слідчого є встановлення: фактів 
незаконного розповсюдження інформації щодо купівлі/продажу 
наркотиків за допомогою мережі Інтернет, а також осіб, які причетні до 
розміщення такої інформації; фактів спілкування продавця з покупцями 
наркотиків з приводу їх збуту; факту незаконного збуту наркотиків; схем 
оплати за придбані наркотики; обставин, які сприяють вчиненню 
злочинів даної категорії. 

З метою збору доказів за фактом збуту наркотиків, який 
здійснюється за допомогою мережі Інтернет у першу чергу проводиться 
огляд місця події, основним об’єктом якого є сторінка в соціальній 
мережі або веб-сайт із наявною інформацією про збут певного виду 
наркотиків, контактними даними особи збувальника або місце 
затримання винної особи. У разі встановлення особи підозрюваного 
слідчий приймає рішення про його затримання та допит, відібрання 
зразків, необхідних для експертного дослідження (волосся, нігтів, змивів 
з рук крові), а також допит свідків, які були присутні при огляді місця 
події або яким відомі інші обставини вчиненого злочину.  

На підставі ст. 234 Кримінального процесуального Кодексу України 
(далі КПК) за місцем проживання підозрюваного, за місцем де 
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здійснювались незаконні дії з наркотиками і у якому підозрюваний 
ймовірно перебував під час виходу у мережу Інтернет проводиться 
обшук. При обшуку слідчий, прокурор на підставі ст. 236 КПК має право 
вилучати комп’ютерне обладнання, засоби комунікації та інші речі, які 
підозрюваний використовував у злочинних цілях.  

Для отримання інформації щодо користувачів Інтернет-сайтів та 
власників поштових скриньок або про рахунки, які належать 
юридичним та фізичним особам, які використовувались під час 
отримання коштів за збут наркотиків, а також про рух коштів по таких 
рахунках, слідчий направляє запити до Інтернет-провайдерів та 
банківських установ. 

На підставі ст. 243 КПК за дорученням слідчого проводиться 
комплекс судових експертиз щодо: вилучених наркотиків, обладнання 
та предметів для їх виготовлення – хімічна експертиза; вилучених 
комп’ютерних платформ – комп’ютерно-технічна експертиза; вилучених 
слідів рук затриманої особи – дактилоскопічна експертиза та ін. 

Правопорушення у сфері обігу наркотиків – загроза державній 
безпеці України. З метою ефективної протидії цим злочинам, необхідно 
уніфікувати методику їх виявлення та розслідування, призвичаїти її до 
реалій сьогодення, з огляду на стрімкий розвиток злочинності та 
інформаційно-телекомунікаційних та цифрових технологій. При 
розслідуванні необхідно встановити обставин, які сприяють вчиненню 
злочинів даної категорії для їх попередження у майбутньому. 
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1. In contrast to the Criminal Procedure Code of Ukraine of 1960, the 
current procedural law does not operate with the term "truth" or its derivatives. 
However, for instance, it is used in the criminal procedural context by the 
Fundamental Law of our state, Article 31 of which guarantees the privacy of mail, 
telephone conversations, telegraph and other correspondence, exceptions to 
which can be established only by court in the cases provided by law, with the 
purpose of preventing crime or establishing truth in the course of a criminal 
case investigation, if it is not possible to obtain information by other means. 
Moreover, even the Civil Code of Ukraine speaks of the "truth" in the criminal 
proceedings by determining the grounds for indemnification for damage caused 
by illegal decisions, actions or omissions of the body conducting operational 
search activities, pre-trial investigation, prosecution or court. In particular, 
under the provisions of Part 4 of Art. 1176 of the above-mentioned law, an 
individual who in the course of pre-trial investigation or court proceedings 
prevented the establishment of truth by self-incrimination and thus contributed 
to illegal conviction, illegal prosecution, illegal application of preventive 
measures, illegal detention, illegal imposition of arrest or correctional labour as 
administrative penalties, is not entitled to indemnification. Consequently, the 
current state of criminal procedural regulation in Ukraine quite often becomes 
the ground for a number of "eternal" discussions of both theoretical and 
practical legal nature, whether truth shall be established in the criminal 
proceedings at all, and if so – what exactly. 

2. Pursuant to the provisions of Art. 2 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine (hereinafter – CPC), the objectives of the criminal proceedings are the 
protection of individuals, society and the state from criminal offenses, the 
protection of rights, freedoms and legitimate interests of participants in the 
criminal proceedings, as well as the provision of a prompt, complete and 
impartial investigation and trial in order that anyone who commits a criminal 
offense be prosecuted to the extent of their guilt, no innocent person be accused 
or convicted, no person be subject to unreasonable procedural compulsion, as 
well as every participant in the criminal proceedings be subject to due process 
of law. In our opinion, without establishing substantive (objective) truth in the 
case, none of the above objectives, set before each criminal proceedings any 
without exceptions, cannot be achieved. 
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3. In turn, an integral prerequisite for achieving these objectives is 
provided for in Part 2 of Art. 9 of the CPC, namely the obligation of the prosecutor, 
the head of the pre-trial investigation agency and the investigator to establish 
the circumstances of the criminal proceedings comprehensively, completely 
and impartially, to identify both incriminating and exculpatory, as well as 
mitigating and aggravating circumstances, provide them with a proper legal 
assessment as well as to ensure the rendering of lawful and impartial 
procedural decisions. In our deep conviction, it is the comprehensiveness, 
completeness and impartiality of the establishment of all facts and 
circumstances covered by the subject matter of proof (Articles 91, 485 of the CPC) 
that is the first and basic procedural means of establishing substantive 
(objective) truth, and its procedural guarantee is considered to be the 
corresponding obligation of the subjects conducting criminal proceedings. 
However, the above-cited provision of the CPC does not seem to be completely 
accurate. Firstly, we consider its attribution to the principle of legality to be 
absolutely unsystematic in terms of the legislative technique, as it reflects the 
content of a completely different, separate principle of the criminal proceedings 
– the principle of establishing substantive (objective) truth, making only an 
indirect connection with legality itself. Secondly, in the analysed norm, the 
legislator unjustifiably overlooked the inquirer, who, without any doubt, shall 
similarly bear the corresponding obligation, as well as the court. 

4. The requirement of comprehensiveness, completeness and 
impartiality in establishing all the facts and circumstances, important for the 
proper resolution of the criminal proceedings, is a common thread in a number 
of other procedural law provisions. First and foremost, under Part 1 of Art. 94 of 
the CPC, the investigator, prosecutor, investigating judge and court, according to 
their inner conviction, based on a comprehensive, complete and impartial 
investigation of all circumstances of the criminal proceedings, guided by law, 
evaluate each piece of evidence in terms of its relevance, admissibility, 
reliability, as well as the set of evidence collected – in terms of their sufficiency 
and interrelation for rendering the corresponding procedural decision. 

In addition, the procedural guarantees of comprehensiveness, 
completeness and impartiality as a means of establishing substantive 
(objective) truth in the criminal proceedings are considered the following legal 
provisions: the prosecutor as well as the investigator shall within their 
competence take all statutory measures to establish the event of criminal 
offense as well as the perpetrator thereof (Article 25 of the CPC); the prosecutor, 
supervising the observance of laws in the course of the pre-trial investigation in 
the form of procedural guidance, shall verify the completeness and legality of 
the procedural actions, as well as the completeness, comprehensiveness and 
objectivity of the investigation in the referred criminal proceedings (para 17, Part 
2 of Article 36 of the CPC); materials of the criminal proceedings on a criminal 
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misdemeanour and on a crime shall not be joined in one proceeding, except in 
cases when this may adversely affect the completeness of the pre-trial 
investigation and trial (Part 2 of Article 217, Part 1 of Article 334 of the CPC); 
materials of the criminal proceedings shall not be disjoined, if it may adversely 
affect the completeness of the pre-trial investigation and trial (Part 4 of Article 
217, Part 1 of Article 334 of the CPC); carrying out a special pre-trial investigation 
of other crimes than those provided for in Part 2 of Art. 297-1 of the CPC, is not 
allowed, except if they, in particular, are investigated in the same criminal 
proceedings with the crimes specified in this part, and the allocation of 
materials on them may adversely affect the completeness of pre-trial 
investigation and trial (Part 2 of Art. 297-1 of the CPC). 

Moreover, the legislator foresees the incompleteness of the trial as an 
independent ground for revocation or change of the court decision by the 
appellate court, if, in particular, the circumstances, establishment of which may 
be essential for rendering a lawful, reasonable and fair court decision, were not 
investigated during such trial (para 1, Part 1 of Article 409, Article 410 of the CPC). 

5. Simultaneously, Part 1 of Art. 21 of the CPC guarantees everyone the 
right to a fair trial and resolution of the case within a reasonable time by an 
independent and impartial court established on the basis of law. It should be 
emphasized that an important prerequisite for fairness in its substantive aspect, 
according to which only the person who committed a criminal offense can be 
prosecuted, and to the extent of his/her guilt, is the establishment of all relevant 
facts and circumstances in each case as they were in reality– namely, 
substantive (objective) truth. 

Therefore, the criminal procedure law imposes an obligation on the 
presiding judge to direct the trial to ensure that all the circumstances of the 
criminal proceedings are established, removing from the trial everything 
irrelevant to the corresponding proceedings (Article 321 of the CPC). To 
implement such an obligation, the court is authorized, in particular, on its own 
initiative: in certain cases provided by law, to instruct an expert institution, 
expert or experts to conduct an examination, regardless of the parties’ request 
(Part 2 of Article 332 of the CPC); during the interrogation of the accused, to 
question them in order to clarify and supplement their answers (Part 1 of Article 
351 of the CPC); to re-interrogate the witness or the victim in the same or the 
next court session, if during the trial it became clear that the witness (victim) 
may testify about the circumstances in respect of which he/she was not 
questioned (Part 13 of Article 352, Part 2 of Article 353 of the CPC); to question the 
witnesses during the examination of other evidence (Part 13 of Article 352 of the 
CPC); to appoint a simultaneous interrogation of two or more already questioned 
participants in the criminal proceedings (witnesses, victims, accused) in order 
to establish the reasons for the discrepancy in their testimony (Part 14 of Article 
352 of the CPC); to summon an expert for interrogation in order to clarify his/her 
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findings as well as to question such an expert (Parts 1, 2 of Article 356 of the CPC); 
to appoint a simultaneous interrogation of two or more experts in order to 
establish the reasons for the discrepancy in their findings concerning the same 
subject or issue of research (Part 4 of Article 356 of the CPC); to examine material 
evidence as well as documents (Articles 357, 358 of the CPC); to summon a 
specialist in order him/her to provide oral consultations or written explanations 
as well as to question him/her at any time during the examination of evidence 
(Parts 1, 2 of Article 360 of the CPC); to inspect a certain place in exceptional 
cases (Part 1 of Article 361 of the CPC), etc. 

Consequently, Articles 337, 370 and 410 of the CPC require the court to 
render a lawful, reasonable, reasoned and fair court decision, which is a decision 
made by a competent court in accordance with substantive law and in 
compliance with the requirements of the criminal proceedings under the CPC, 
on the basis of objectively established circumstances, confirmed by the 
evidence examined during the trial and assessed by the court pursuant to 
Article 94 of the CPC, providing the appropriate and sufficient reasons as well as 
grounds for its adoption. 

6. Despite the fact that the current criminal procedure law of Ukraine 
does not provide a separate, independent principle of substantive (objective) 
truth among the general principles of the criminal proceedings, the necessity to 
establish it is indirectly enshrined in a number of provisions of the CPC. 
Therefore, it may be concluded that the legislator did not abandon this principle 
as such, merely bypassing its direct formal consolidation. Instead, the idea of 
establishing substantive (objective) truth determines the entire content and 
direction of the procedural activities of the subjects conducting criminal 
proceedings (primarily, pre-trial investigation agencies, prosecutor and court), 
requiring the latter to establish comprehensively, completely and impartially all 
the facts and circumstances important for the proper resolution of the case; to 
provide them with a proper legal assessment by their own inner convictions, 
based on their comprehensive, complete and impartial examination; as well as 
to render on that basis a lawful, reasonable, reasoned and fair procedural 
decision. 

 

APPEALING AGAINST THE RULINGS IN CASES OF TRAFFIC RULES 
VIOLATIONS 

Victor Baraniak (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. N. Yaniuk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

Traffic rules violations are one of the most common offenses around the 
world, including Ukraine. The Code of Ukraine on Administrative Offenses 
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(hereinafter – the CUAO) and the Code of Administrative Proceedings of Ukraine 
(hereinafter – the CAPU) foresee judicial review of the rulings in cases of traffic 
rules violations, which differs depending on the entity issuing such a decision. 
The CUAO and the Law of Ukraine “On Citizens' Applications” guarantee the 
administrative procedure for appealing against the ruling by forwarding a 
complaint to the relevant body or to the relevant official defined in the CUAO. 

Procedural issues of appealing against the ruling in the case of an 
administrative offense are regulated in Chapter 24 of the CUAO, in particular: 
the procedure and deadline for appealing against the ruling, the procedure for 
its entry into force, the term and the complaint process. According to Article 288 
of the CUAO, the appeal against the ruling to the court is made in the order 
prescribed by the CAPU, taking into account the features provided by the CUAO. 
In particular, this article fixes where to appeal against the ruling depending on 
the subject of its publication, and provides two ways of such an appeal: 
administrative – to a higher or other public authority or to a higher official and 
/ or to a judicial authority. The decision of the local general court, which is 
authorized to consider the case of an administrative offense, is appealed to the 
relevant appellate court. The procedure for appealing against the ruling to 
another public authority is regulated by the CUAO and the Law of Ukraine "On 
Citizens' Appeals". 

According to the effective legislation of Ukraine, namely the CUAO and 
CAPU, the right to appeal against the ruling on administrative penalties 
administratively (by filing a complaint under Article 288 of the CUAO) and/or 
judicially (by filing an administrative lawsuit). The procedure for appealing 
against the ruling in the case that the local general jurisdiction court is 
authorized to consider in accordance with Article 221 of the CUAO, deserves 
special attention. Only the offender or the victim can appeal against such a 
decision by filing an appeal. Further decision of the appellate court is final and 
not subject to appeal. The court decision cannot be appealed administratively. 

The peculiarities of appealing against the decision in the case of traffic 
rules violation include the following: ten days to appeal against the decision 
from the date of issuance, and in case of fixing the offense automatically – from 
the date of its entry into force (Article 289 CUAO); liability of the owner (co-
owners) of the vehicle, unless the liability of another person who drove the 
vehicle is proved (Article 14-1 of the CUAO); evidence particulars, i.e. indications 
of technical devices and technical means, video recordings, photo fixing (item 
251 CUAO); the dualistic procedure for appealing of the certain rulings, 
depending on the body or official that considers such a case and makes its 
decision. 

The above testifies to the imperfection of the current administrative-tort 
legislation, claimed by many scholars, primarily, demanding the recoding of the 
CUAO, adopted in 1984. The current procedure for appealing against traffic rules 
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violations, on the one hand, provides many opportunities for the actual acquittal 
and release of real offenders, at the same time – provokes unfair accusations, 
on the other hand. One of the arguments in favor of this opinion is the fact that 
the subjects of power that make decisions in these cases, as well as judges who 
hear cases of administrative offenses or cases of administrative lawsuits, may 
incorrectly apply the rules of the CUAO and CAPU through such problems of this 
area of legislation as collisions, gaps, and also too wide array of norms that 
contradicts the principle of legal certainty, as evidenced by case law. 
Accordingly, citizens of Ukraine and other persons seeking to appeal against the 
relevant rulings are facing an even greater problem. Both scholars and judges 
agree to it. It should also be considered, that for a long time the court's decision 
was final and not subject to appeal. Changes began in 2005 after the adoption of 
the CAPU. Subsequently, the issues of appealing against the rulings in traffic 
violations cases were considered by the Supreme Administrative Court of 
Ukraine (since 2017 – the Administrative Court of Cassation of the Supreme 
Court) and the Constitutional Court of Ukraine. 

Despite the fact that lawyers have been justifying the need to adopt a new 
code for more than twenty years, the issue remains open. 

It seems that the recommended algorithm for effective appeal against the 
ruling in a case of traffic rules violation if the case of an administrative offense 
is considered by the subject of authority, and not the local general court, is the 
following: 

1. Identification of the person who was driving the vehicle at the time of 
the offense; 

2. Collection of evidence and submission of a complaint in accordance 
with the requirements of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeals" to a higher 
body or a higher official, unless otherwise provided by Article 288 of the CUAO; 

3. Analysis of the response of the authorized subject of power, that drew 
up a protocol or issued a decision in the case; 

4. Drawing up an administrative lawsuit and participating in the 
administrative process in the order prescribed in Article 286 of the CUAO. 

5. The possibility of appealing against the court decision in accordance 
with parts 4-6 of Art. 286 CUAO. If the decision was made by the local general 
court under Art. 221 CUAO, the appeal shall be filed in accordance with Art. 294 
CUAO. 

It is also worth noting that courts often side with drivers due to the 
absense of corpus delicti, in particular, the subject or objective side of the 
offense, guided by the presumption of innocence and the rule of proof "beyond 
reasonable doubt" established by the European Court of Human Rights. 
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LOSS OF OWNERSHIP FOR REASONS INDEPENDENT OF THE 
OWNER 

Blashkiv Zoriana (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. H. Yanovytska 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

The Constitution of Ukraine enshrines in its provisions the principle of 
inviolability of property rights. A person has the right to possess, use and 
dispose of their property at their own discretion but they can also stop 
ownership by their own will. However, there are cases when ownership is 
terminated for reasons not dependent on the will of the person, a subject of law. 
We assume that they can be divided into two groups: the grounds for loss of 
property on objective reasons and grounds for loss of property due to the will of 
the other subjects of law. 

The right of ownership is terminated due to the occurrence of certain 
legal facts – specific circumstances, with the occurrence of which legal 
relations arise, change and terminate . In the case of loss of ownership rights on 
objective reasons it goes about such a type of legal facts as events . Events are 
specific life circumstances that arise and exist independently of human will and 
are not subject to it. Life circumstances in the form of events may acquire legal 
significance in cases of their direct reference to legislation or contracts as such, 
that give rise to legal consequences . Thus, reasons of the loss of ownership on 
objective reasons include a destruction, a loss and an expiration of the term of 
acquisitive prescription. 

According to article 349 of the Civil Code of Ukraine (further – the CC of 
Ukraine), the ownership of property is terminated as a result of its destruction. 
However, the definition of this term, as well as the list of cases when it is 
appropriate to speak about destruction, are absent, so we can conclude that this 
concept covers all situations where a thing is physically affected, as a result of 
which it ceases to exist and loses its attributes completely or partly . It should 
be noted that the destruction of property can occur on the owner’s initiative (for 
example, the consumption of things), and because of the will of others 
(intentional or accidental), as well as because of objective reasons. Such causes 
can be natural disasters, fires, the negative effects of sunlight and so on. 

Loss of property by the owner as a ground for termination of ownership 
is not directly provided by the CC of Ukraine, but it follows from the content of 
Article 337 of this act . Thus, the right of ownership of a thing lost is terminated 
after 6 months from the moment when the person who found the thing reported 
the finding to the National Police or local government. 

The expiration of the acquisitive prescription under the CC of Ukraine is 
considered as the basis for the acquisition of ownership rights, but the rules of 
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this institution extend to the relationship of ownership termination. The right 
of ownership of one person is terminated if another person has in good faith 
seized his property and continues to openly and continuously own it for a 
certain period, which is according to acticle 344 of the CC of Ukraine 5 years for 
movable property and 10 years for real estate, and acticle 119 of the Land Code of 
Ukraine contains a special rule, which provides for 15 years for land. 

Loss of ownership due to the will of the other subjects of law can only 
take place in compliance with the generally recognized principles of 
international law, whick state that no one may be unlawfully deprived of 
property rights . This does not apply, however, to cases where, for reasons of 
public necessity, to prevent epidemics or to save human lives, the State takes 
actions which result in the cessation of property rights. Here we include such 
grounds as forced redemption of property on the grounds of public necessity, 
requisition, confiscation, and so on. 

Compulsory redemption of property on the grounds of public necessity 
can be carried out only with prior and full reimbursement of their value. 
According to acticle 1 of the Law "On alienation of land, other real estate located 
on them, which are privately owned for public needs or for reasons of public 
necessity", "public necessity" means the exclusive necessity caused by national 
interests or the interests of the territorial community, to ensure which the 
forced alienation of land, other real estate located on it is carried out in the 
manner prescribed by law. 

The peculiarity of the next ground – requisition is the forced alienation 
of property in case of natural disaster, accident, epidemic, epizootic and other 
emergencies. Requisition is carried out only on condition of prior and full 
reimbursement of the value of this property, but in conditions of martial law or 
state of emergency, forced alienation is foreseen, followed by full 
reimbursement. 

As to confiscation, this institute is characterized by loss of the ownership 
with certain features. Unlike other reasons of termination of ownership due to 
other subjects’ of law will, this termination is payless. Under Article 354 of the 
CC of Ukraine, confiscation is deprivation of ownership of property by court 
decision as a sanction for committing an offence. It is a disputable question in 
scientific literature whether we still need this provision, or is it archaic and 
should be excluded from the application, as it can also affect ownership rights 
of family members of the person who received such punishment. However, the 
position of the European Court of Human Rights, in particular in Phillips v. The 
United Kingdom of 5 July 2001, is clear: confiscation falls under Article 1 § 2 of 
the First Protocol to the Convention, which allows States to enact such laws, 
which it deems necessary to exercise control over the use of the property in the 
general interest or to secure the payment of taxes or other charges or fines, and 
is therefore entitled to exist. 
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Thus, despite the fact that in most cases, ownership of the property is 
terminated at the will of the owner, there are cases that do not depend on his 
will. This may occur for objective reasons or as a result of the will of other 
subjects of law . Often this leads to various disputes in practice . Compliance 
with the laws and regulations system shall serve as an appropriate procedure of 
ownership termination and protect the rights of an owner to the limit. 

 

THE NOTION AND FEATURES OF A CRIMINAL OFFENCE 

Sofia Bredeleva (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
(Scientific adviser: As. I. Sen‘ 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

Society and the state are always trying to create certain rules that 
everyone shall follow, but there is still no community so developed where such 
rules are not transgressed. Of course, it is necessary to distinguish between 
minor irregularities of specific local regulations or customs and serious offences 
for which criminal liability is foreseen. According to the statistics, recorded by 
criminologists around the world, about 7% of the population of any country, 
regardless of the circumstances of social life, always is in breach of criminal 
provisions and commit criminal offences. 

In order to determine which act is a criminal offence and not, for example, 
an administrative offence, it is necessary to clarify the notion of a criminal 
offence and identify its features. To do this, let`s refer to the Criminal Code of 
Ukraine (hereinafter – the CC of Ukraine). Article 11 of the CC of Ukraine states 
that "a criminal offence shall mean a socially dangerous culpable act (action or 
omission) prescribed by this Code, committed by a subject of a criminal offence 
" 

From the content of this article we can distinguish such features of a 
criminal offence as: act (action or omission), social danger, criminal illegality, 
guilt and commission by the subject of a criminal offence. Article 11 does not 
explicitly provide for such a feature as punishability, but some scholars justify 
the expediency of distinguishing it as a separate feature. 

An action is an active (action) or passive (omission), voluntary conscious 
behaviour (action) of a person, directly aimed at causing significant damage to 
the object of criminal protection. That is, a person must be aware of their 
behaviour and manage it. Hence, one cannot consider a crime offence reflex, 
impulsive, instinctive gestures and behaviour committed while under the 
influence of force majeure, in the absence of conscious volitional control of a 
person for his behaviour, and nothing but thoughts, intentions, some religious 
or political beliefs, even if they are objective (for instance, written in the diary). 
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Public danger means that the act causes or threatens to cause significant 
harm to human and civil rights and freedoms, property, public order and public 
safety, environment, the constitutional order of Ukraine, peace and security of 
mankind, other social relations protected by law. 

Criminal illegality is an attribute that follows from the criminal law 
principle nullum crimen sine lege, which means that the act, not provided by 
the criminal law, cannot be recognized as a criminal offence. The Criminal Code 
of Ukraine provides an exhaustive list of acts that are criminal offences. Other 
acts, which, although may seem socially dangerous, will not be considered 
criminally illegal until they are criminalized (included in the list of criminal 
offences). 

The guilt of an act means that it was committed intentionally or 
negligently. This feature emphasizes the principle of the Criminal Code of 
Ukraine – subjective attitude to blame for the fact that the person recognized 
guilty of committing a criminal offence, it must have a certain mental attitude 
to the exerted action or omission, as well as to the possible consequences of his 
act. That is, an accident, which takes place when the consequences are in causal 
connection with the act (action or omission) of persons who, however, not only 
did not predict the possibility of their occurrence, but should not and (or) could 
not foresee them, should not be recognized as a criminal offence. 

The subject of a criminal offence, according to article 18 of the Criminal 
Code of Ukraine – is a "physical sane person who has committed a criminal 
offence at the age, when the criminal liability may arise under this Code." That 
is to be considered a person subject to a criminal offence, he should reach the 
age of sixteen, or fourteen in some cases (article 22 of the CC of Ukraine)or 
higher, as there are criminal offences, which under its construction cannot be 
committed by a person at the age of sixteen (for example, an act provided for in 
Article 304 of the Criminal Code of Ukraine), be sane, that is during the 
commission of a specific criminal offence to be aware of their actions or 
omission (according to Part 1 of Article 19 of the Criminal Code), and to be a 
physical person, because legal entities are not subjects of a criminal offence, 
although they may be subject to criminal law measures.  

In the theory of criminal law, there are three views concerning singling 
out the last feature of a criminal offence. Some scholars consider punishability 
as a separate feature, which means that for a criminal act punishment is 
foreseen. However, this feature should be understood not as the actual 
application of punishment, but as a possibility of its application in case of the 
act prohibited by criminal law. In court`s view, the sentence may not be imposed 
either. According to another position, punishability is not a separate feature of a 
criminal offence, but an organic component of criminal illegality (an act is 
punishable because it is criminally illegal). According to the third view, 
punishability is not a feature, but a legal consequence of a criminal offence, 
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which is confirmed by the legislator's construction in Part 3 of Article 3 of the 
Criminal Code of Ukraine that “criminal illegality of the act, as well as its 
punishability and other criminal consequences are determined only by this 
Code. " In our opinion, this view is the most correct, because it follows directly 
from the criminal law. We adhere to the opinion that the list of features of a 
criminal offence under Part. 1 Article 11 of the Criminal Code of Ukraine is 
exhaustive and does not require supplements.  

All in all, the legislative list of features of a criminal offence is sufficient 
to be able to distinguish a criminal offence from other acts. The Criminal Code 
of Ukraine defines properly the notion and features of a criminal offence, which 
provides an understanding of ordinary citizens what acts are criminally liable. 
Only in this case, they will refrain from committing offences for sure. 

 

SOME ASPECTS OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE 
CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE IN THE LIGHT OF ECTHR 

PRACTICE 

Andrii Ilchyshyn (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Y. Pikh 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

Article 3 of the Constitution of Ukraine provides that “a human being, his 
or her life and health, honour and dignity, immunity and safety are considered 
to be the highest social value in Ukraine, and the promotion and ensuring of 
human rights and freedoms shall be the main duty of the State”. One of such 
rights is the right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on 
Human Rights (1950) (hereinafter – the Convention), enshrined in national law, 
particularly in the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter – the CPC of 
Ukraine). Pursuant to the latter (art. 21), “everyone shall be guaranteed the right 
to a fair hearing and resolution of the case within reasonable terms by an 
independent and impartial court established by law”. These provisions are also 
implemented in parts 1 and 2 of Art. 7 of the Law of Ukraine "On the Judicature 
and the Status of Judges", as well as in aa. 55, 62 and 124 of the Constitution of 
Ukraine. 

Based on the wording of Art. 6 of the Convention, as well as Art. 21 of the 
CPC of Ukraine, the following two aspects of the right to a fair trial can be singled 
out: 

1) the institutional aspect, that lies in the requirement to conduct a trial 
by an independent and impartial court established by law; 

2) the procedural aspect, that lies in a set of procedural guarantees of a 
person charged with a criminal offence (in particular, the right to a trial within 
reasonable terms). 
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Consequently, in the European Court of Human Rights (hereinafter – 
ECtHR) practice the notion "court" is defined in the view of its functions of 
administering justice, that is to say, determining matters within its competence 
on the basis of legal rules and through a due process. The ECtHR has, inter alia, 
determined the power to give a binding decision which may not be altered by a 
non-judicial authority as inherent in the very notion of “court” (Findlay v. the 
United Kingdom, § 77). Consequently, "the courts" are bodies exercising 
jurisdictional powers that are, in the other words, authorized to render binding 
legal decisions by applying the rules of law in accordance with a certain 
procedure. 

The court shall be "established by law." "The law" in the sense of the 
ECtHR practice is not merely the legislation relating to the organization and 
powers of the judiciary (Lavents v. Latvia, § 114), but also any other domestic law, 
violation of which leads to the unlawfulness of the participation of one or more 
judges in the case consideration (Pandjikidze and Others v. Georgia, § 104). The 
purpose of the legislative term “established by law” is to avoid the organization 
of the judicature at the discretion of the executive authority and to ensure that 
this issue is regulated by a law passed by parliament (Richert v. Poland, § 42). 
Moreover, in the case Posokhov v. Russia (§ 43), it is emphasized that the 
statement "established by law" refers not only to the legal grounds for the very 
existence of the "court", but also to the observance by this court of the special 
rules which it should be guided by, as well as the composition of the court in 
each case. 

In its turn, court independence criteria were defined in the case of 
Findlay v. the United Kingdom (§ 73), to which the ECtHR includes: 

1) the method of appointing court members (the appointment of 
judges by the parliament or executive authority cannot be seen to cast doubt on 
their independence provided that appointees are free from influence or pressure 
when carrying out their adjudicatory role (Henryk Urban and Ryszard Urban v 
.Poland, § 49; Philippines v. San Marino)); 

2) tenure of judges (no specific term is considered a necessary 
minimum, and the non-dismissal of judges during the term of office is generally 
considered an integral part of their independence (Campbell and Fell v. the 
United Kingdom, § 80)); 

3) guarantees against outside pressure (judicial independence 
demands that individual judges be free from undue out-of-court house and in-
court-house influences: a) internal judicial independence requires judges be 
free from directives or pressures from fellow judges or those who have 
administrative responsibilities in the court (Parlov-Tkalčić v. Croatia, § 86), b) 
while external influence implies the independence from other branches of 
power (executive and legislative) as well as the parties to the proceedings (Ninn-
Hansen v. Denmark)); 
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4) the vision of independence (consists in the confidence that in 
a democratic society the courts should evoke during the trial, especially, of the 
accused in the criminal proceedings (Şahiner v. Turkey, § 44)). 

The Convention, as well as the CPC of Ukraine, requires that every court 
be "impartial." Impartiality normally denotes the absence of bias or prejudice 
and can be assessed in various ways (Kyprianou v. Cyprus, § 118). The ECtHR 
distinguishes the following: 1) a subjective approach, that is, endeavouring to 
ascertain the personal conviction or interest of a given judge in a particular case 
(the personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the 
contrary); 2) an objective approach that implies whether the judge has provided 
sufficient guarantees to exclude any legitimate doubts in this regard 
(concerning mainly hierarchical or other links between the judge and other 
participants in the proceedings, which may objectively justify doubts as to the 
court impartiality). 

Despite the fact that the Convention does not contain a definition of 
reasonable terms, the latter is specified in Article 28 of the CPC of Ukraine, 
pursuant to which reasonable terms are considered ones that are objectively 
necessary for the administering procedural actions and taking procedural 
decisions. In determining whether the length of the criminal proceedings was 
reasonable, the ECtHR takes into account, in particular, the complexity of the 
case (depending on the list of charges, the number of persons involved, etc.), the 
applicant's conduct (the applicant is not required to cooperate actively; he also 
cannot be accused of having used all the remedies provided for under the 
national laws), as well as of the relevant judicial bodies (the authorities' 
references to case overloading are rarely to the point (König v. Germany, § 99). 

Summing all it up, it may be noted that the right to a fair trial is an 
inalienable guarantee of ensuring human rights and freedoms in general. The 
importance and significance of this right is confirmed by its enshrinement in 
numerous regulations at both national and international levels. The 
comprehensive realization of this right can take place only in compliance with 
the requirements established by the laws and practice of the ECtHR, in 
particular: 1) the court shall be established by law (passed by the parliament); 2) 
the requirements of independence (appointment method, tenure of judges, 
protection from external pressure, vision of independence) and impartiality 
(observance of subjective and objective criteria) of the court should be complied 
with; 3) in determinig the reasonableness of the criminal proceedings terms, the 
complexity of the case, the conduct of the applicant and the relevant judicial 
authorities, etc. should be taken into account. 
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Transplantation has long ceased to be an experiment in the medical field 
and today is the last frontier in the fight against the incurable diseases. The 
science of civil law is faced with a difficult task – to regulate the relationship of 
transplantation, i.e to ensure the rights of every person who is a participant in 
this relationship; to secure for each person the possibility of realizing their 
personal property in the form of free disposal of their body both during life and 
after death; to prevent abuses by the medical staff during the implementation of 
their activities; to give clear legislative consolidation to special objects in the 
field of transplantation. 

Many legal scholars include the right to transplantation in the ranks of 
somatic human rights, that is, human rights that provide for the ability to 
dispose of one's body, change one's bodily substance, and have a purely personal 
character. In general, there is no complete consolidated list of somatic rights, 
both in theoretical and official sources. However, the most important such rights 
include the right to die, the right to sexual freedom, the human right to dispose 
of the organs and reproductive rights. 

The right to transplantation is closely interrelated with other inalienable 
human rights, including the right to donation, the right to life, the right to health 
care, the right to inviolability, the right to dignity, and the right to medical 
secrecy. 

The legal regime of objects and the legal status of subjects (donor, 
recipient, transplant coordinator, medical institution) of transplantation are 
regulated by the Law of Ukraine “On the application of transplantation of 
anatomical materials to humans”. However, in civil science, not everything is 
unambiguous with the legal regime of objects of transplantation. It has been 
studied that organs, being integral components of the organism, provide the 
natural biological process of its activity and in this state, they cannot exist as 
independent objects. There is an opinion that after the moment of removal from 
the organism, organs will acquire the status of things limited in civil circulation. 
Also, they are neither commodity nor property, despite all their obvious 
usefulness. However, there are other positions of scientists on this issue: in 
some respects, the organs are material goods, but in others – intangible assets. 

Undoubtedly, in the 21st century, science, in particular medicine, has 
reached unprecedented heights: problems that until recently seemed 
insurmountable, are now successfully solved using a variety of methods that are 
constantly being improved. 
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At the moment, acute shortage of organs for transplantation and 
donation is the main obstacle to the development of this institution and, 
therefore, new solutions are emerging. Due to a number of restrictions, lack of 
material, inadequacy of organs and financial costs of transportation that 
victims of catastrophes, people with birth defects, cirrhosis of the liver, 
incurable kidney damage die. Important areas of development in the field of 
transplantation are attempts to create artificial organs and Internet bodies, 
growing organs using tissues and cells of both human and animal origin and 
even cloning of organs. 

Each of these methods is innovative, so on their way to formal approval 
and settlement, they will have to integrate into our society, which is biased 
towards such experimental institutions. The main issue of such institutes is 
ethics. Conservative views of life and death inhibit the development of these 
institutes. On the one hand, the prohibition of reproductive cloning at the 
international level is quite justified, as this method is unacceptable in terms of 
ethics and law. Human is the greatest value in every democracy. While the 
institution of reproductive cloning will level the value of human as a unique 
identity. 

On the other hand, artificial organs and the internet of the body have 
already overcome ethical uncertainty and are slowly but surely becoming a part 
of our lives. Transplantation of fetal materials and stem cells, despite their 
necessity and usefulness, are rather unethical methods, as they apply to unborn 
children, which will seem extremely inhumane to an average person. 
Eventually, society is changing. Although it seems that such a complex term 
does not exist in Ukraine, such issues still need to be addressed, as examples of 
the application of these technologies give a clear understanding that the "new 
world" is not far off, and, therefore, we need to be ready to meet it with well-
informed people and adopted laws. 

 

TERMINATION OF THE EMPLOYMENT AGREEMENT IN THE 
PRESENCE OR ABSENCE OF MUTUAL WILL OF THE PARTIES 

Sophiia Konchakivska (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. I. Oleksiv 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

An employment contract is an agreement between an employee and 
employer, under which the employee undertakes to perform the work specified 
in this agreement, subject to internal labor regulations, and the employer 
undertakes to pay the employee wages and provide working conditions 
necessary for the performance of work provided by labor legislation, collective 
agreement and agreement of the parties. 
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The labor legislation of Ukraine provides the only general grounds for 
termination of the employment contract (Article 36 of the Labor Code of 
Ukraine). These grounds include termination of the employment contract in the 
presence of mutual expression of will, or in its absence. 

Firstly, we will consider the termination of the employment contract in 
the presence of mutual will of the parties. In accordance with paragraph 1 of Art. 
36 of the Labor Code of Ukraine, termination of the employment contract by 
agreement of the parties is possible at any time when the employer and the 
employee have reached a consensus on the need and possibility of termination 
of the contract. Such termination of employment is possible both under a fixed-
term employment contract and under a contract concluded for an indefinite 
period. The proposal to terminate the contract by agreement of the parties may 
come from both the employee and the employer. 

In this regard, paragraph 8 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of Ukraine "On the practice of consideration of labor disputes" № 9 of 
06.11.1992 states that by agreement between the employee and employer to 
terminate the employment contract under Art. 1 st. 36 of the Labor Code (by 
agreement of the parties) the contract is terminated within the period specified 
by the parties. The annulment of such an agreement may take place only with 
the mutual consent of the employer and the employee. 

In the absence of mutual expression of will, termination of the 
employment contract is possible on the initiative of the employee (Articles 38, 
39 of the Labor Code), on the initiative of the employer (Articles 40, 41 of the 
Labor Code), and on the initiative of persons or bodies not party to the 
employment contract. 

The procedure for terminating an employment contract at the initiative 
of the employee depends on whether it is an employment contract concluded 
for an indefinite period or a fixed-term contract. The employee has the right to 
terminate the employment contract concluded for an indefinite period, 
notifying employer in writing within two weeks. If the employee has not 
resigned after the expiration of the notice of dismissal and does not require 
termination of the employment contract, the employer may not dismiss him on 
a previously submitted application, unless another employee is invited in his 
place, who according to law can not be refused to enter into an employment 
contract. 

If the employee's application for voluntary dismissal is due to the 
impossibility to continue working (for valid reasons, which are enshrined in 
Article 38 of the Labor Code), the employer must terminate the employment 
contract within the period requested by the employee. 

It should be noted that a fixed-term employment contract is subject to 
early termination at the request of the employee in case of illness or disability 
that interferes with the contract, violation of labor laws, collective or 
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employment agreement and in cases provided for termination of employment, 
concluded for an indefinite period, at the initiative of the employee. 

Now consider the termination of the employment contract at the 
initiative of the employer. The legislator has identified a number of cases, as 
well as additional grounds on which an employment contract concluded for an 
indefinite period, as well as a fixed-term employment contract before its 
expiration may be terminated by the owner or his authorised body in the 
prescribed manner. The Labor Code of Ukraine stipulates that in order to dismiss 
an employee, it is necessary to obtain the prior consent of the trade union body 
in the manner prescribed by law. Exceptions to this rule are given in Article 43-
1 of this Code, which, in particular, states that dismissal of an employee without 
the consent of the trade union body is allowed if he is not a member of a trade 
union operating at the enterprise, institution, organisation or there is no trade 
union organisation at all. 

Termination of an employment contract on the initiative of persons or 
bodies that are not parties to the employment contract is a separate group of 
grounds for termination of the employment contract. This group should include 
the following grounds: conscription or enlistment in the military service, 
referral to alternative (non-military) service (paragraph 3 of Part 1 of Article 36 
of the Labor Code), termination of employment contract with the head at the 
request of the elected body of the primary trade union (or trade union 
representative) (Article 45 of the Labor Code), termination of the employment 
contract with a minor at the request of his parents or other persons (Article 199 
of the Labor Code), etc. 

Thus, the termination of the employment contract can be initiated by the 
parties or a third party (who is not a party to employment contract), as well as 
on the basis of circumstances that do not depend on their will, which takes place 
in the manner and under the conditions specified by labor legislation. 

 

EXPANSION OF THE SPHERE OF CONTRACTUAL REGULATION OF 
FINANCIAL RELATIONS: REGULAR OPPORTUNITIES OR 

BLURRING OF THE FEATURES OF FINANCIAL LAW BRANCH 

Alina Krasilych (student) 

Lviv National University of Ivan Franko 
(Scientific Supervisor: O. V. Ilnytskyi, Ph. D. (Law) Assoc. Prof.  

Language Supervisor: N. O. Hrynya, Ph. D. (Philology), Assoc. Prof.) 

Due to the development of social relations, including the relations 
regulated by the financial law, there arises a need to review the established 
approaches of determining the characteristics of the branch of financial law. 
One of these features is the imperative method of legal regulation, which is 
characterized, in particular, by the inequality of the subjects of financial 
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relations, their limited independence, activity exclusively according to the 
specially-permissive principle. In order to study the sphere of contractual 
regulation of financial relations, it is necessary to briefly define the system of 
sources (forms) of financial law, in which financially-legal rules are objectified. 
This system includes such sources as: legal acts, international treaties, as well 
as precedents, legal customs. 

The legal doctrine also distinguishes a financially-legal contract. This 
one is quite new, which is due, inter alia, the application of the imperative 
method in the legal regulation of financial relations, a relatively short period of 
application of contractual constructions in the regulation of relations in the field 
of financial activity. 

O. Dmytryk points out that the mobility of financial relations, as well as 
the variability of the sphere of financial activity indicates in favour of increasing 
the regulatory possibility of such a contract due to the fact that the legislation 
can not provide all the variants for the development of financial relations. 
According to M. Karaseva, the contract has recently become a means of 
financially-legal regulation in order for the state to be more flexible, able to take 
into account the individual specifics subjects to the financially-legal relations 
more accurately. O. Manzhosova comes to conclusion that political and 
economic reforms caused the need of creation of a legal basis for the contractual 
regulation of financial relations, and the contract itself in financial law can be 
used alongside the classical means of regulating of public relations, at the same 
time its sphere of application can be significantly expanded in case of 
developing the proper theoretical and normative provision. 

What concerns the use of contracts in the field of financial law, this is 
provided, in particular, by the rules of the Budget Code of Ukraine (hereinafter – 
BCU) in the implementation of internal and external borrowings, inter-budget 
relations, etc. (Articles 15, 17, 93, etc.). Therefore, quite actual is the issue of 
contract in financially-legal regulation and its impact on the dynamics of 
financial relations, as well as the study of the impact of the contractual 
institution on the financial law as a branch of public law, which is characterized 
with an imperative method of legal regulation, while the contract is 
characterized with the dispositive method. 

Considering the issue of the financially-legal contract as a source of 
financial law, we a reaching a conclusion that in case of the financially-legal 
contract, concluded by a competent subject, aims at public interests, contains 
financial law rules, that is, it has a normative nature, and is intended for the 
creation of financial-law relations between an unlimited number of persons, it 
will be considered a source of financial law. For example, in accordance with 
Article 93 Part 3 of the BCU, the transfer of funds between local budgets is 
conducted on the ground of decisions of the relevant local councils, adopted by 
each of parties, and the conclusion of the contract.  
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It follows that the basis for the binding nature of the provisions of the 
financial agreement is the consent of the state in the form of prior permission 
for establishment of the rules of financial law exactly in contractual form, which 
shall be specified in the legislation. Some financial relationships can in no way 
be determined by contract. Thus, in accordance with Article 92 Part 2 Paragraph 
1 of the Constitution of Ukraine, exclusively the laws of Ukraine establish the 
State Budget of Ukraine and the budget system of Ukraine; taxation system, 
taxes and fees; principles of creation and functioning of financial, money, credit 
and investment markets; the status of the national currency, as well as the 
status of foreign currencies on the territory of Ukraine; the procedure of 
formation and repayment of the state internal and external debt; the procedure 
of issuing and circulation of government securities, their types. Therefore, in 
order for the contract to have any legal force, a legal act, a law that indicates the 
possibility of applying contractual regulation of financial relations, is necessary. 

We propose to consider the key features of such a contract in a more 
structured way. 

1. Financially-legal contracts can be concluded between the participants 
of financial relations, one of which is always a body of state, local government 
body, endowed with powers in the financial sphere. 

2. They are concluded in the framework of the financial activity of the 
state and territorial communities, id est the scope of the contract must comply 
with the scope of regulation of financial law, considering the mentioned 
restrictions. 

3. They are aimed at one of the three main goals – the collection, 
distribution or use of funds of the state and/or territorial communities. 

4. The basis for their conclusion is the legal requirement of the state body, 
endowed with the appropriate power-financial competence. The legal nature of 
financial relations provides that they can be regulated by the contract only to 
the extent permitted by the imperative rule of law. The conclusion of a contract, 
which is not provided by the financial legislation, contradicts the specially-
permissive type of legal regulation, which follows from Article 19 Part 2 of the 
Constitution of Ukraine. 

Having analyzed the main characteristics of the financially-legal 
contract, we would like to note that the development of branches of law in the 
direction of increasing interpenetration of methods of legal regulation, 
expansion and modernization of the subject of legal regulation requires new 
forms (sources) of law, as well as the expansion of limits of the dispositiveness 
of legal regulation, which is quite natural from the standpoint of considering 
social relations as a dynamic category. Therefore, we do not consider it 
appropriate to strictly limit the boundaries of a particular branch of law, 
including financial law, because when it is necessary dispositiveness is relevant 
and expedient in the areas of public law. At the same time, it is necessary to 
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formally legislate the range of issues, on which such contracts may be 
concluded, terms of force and their entry into force, the scope of the subjects of 
the initiative to adopt such agreements, guarantees for subjects of financial law 
authorized to enter into such contracts, etc. 

 

THE RIGHT TO APPEAL TO PUBLIC ADMINISTRATION BODIES 
AND THEIR OFFICIALS 

Kateryna-Tetiana Lalak (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. N. Yaniuk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

The right to appeal to public administration bodies and their officials is 
guaranteed to citizens and other persons in any democratic state governed by 
the rule of law. Appeal is in fact a powerful means of implementation of socio-
economic, cultural and other rights and interests of man and citizen. Nowadays, 
with the development of information technology, the right to appeal can be 
exercised quickly anywhere and at any time. 

The right to appeal is established by Article 40 of the Constitution of 
Ukraine, where states, that everyone shall have the right to address individual 
or collective petitions, or to recourse personally to public authorities, local self-
government bodies, officials, and officers of these bodies obliged to consider the 
petitions, and to provide a substantiated reply within the period determined by 
law. As we can see, the Constitution provides a fairly broad definition of the right 
to appeal, which is specified by the Law of Ukraine «On Citizens' Appeals». 
Article 1 of the Law states, that it is the right to apply to public administration 
bodies and their officials in accordance with their functional responsibilities 
with comments, complaints and proposals relating to their statutory activities, 
with application or petition for realization of their socio-economic, political and 
personal rights and legitimate interests and with a complaint about their 
violation. 

Persons who are not citizens of Ukraine also have the right to appeal, if 
they are legally staying within its territory. Speaking of legal entities, they can 
only appeal to public administration bodies and their officials with complaints 
in certain cases provided for by special laws. 

Appeal is a way of a person's participation in the management of state 
affairs and public control, provided by the Constitution of Ukraine. It is one of 
the elements of the implementation of the principles of the rule of law and 
democracy. In the practice of our state there are cases, when with the help of 
appeals, citizens and their associations influence the decision-making of the 
subjects of power. For example, the appeal of the Council of the All-Ukrainian 
Public Association «Association of Taxpayers of Ukraine» to the governing 



МАТЕРІАЛИ XХ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (22-23 КВІТНЯ 2021 РОКУ) 

250 

bodies of the state concerning improvement of norms of the Tax code of 
Ukraine, whose proposals were partially satisfied. 

Considering the variety of appeals depending on their purpose, the 
subjects of submission or consideration, the form and basis of receipt and other 
criteria, the legislator divided them into certain types. In particular, in Article 5 
of the Law of Ukraine «On Citizens' Appeals», first of all appeals are divided into 
individual and collective, as well as oral and written, highlighting the e-petition 
separately. Depending on the purpose of the appeal, the Law divides them into 
proposals (comments), statements (petitions) and complaints. 

Appeals provided by special regulations are singled out separately: 
lawyer's inquiries, appeals in accordance with the Law of Ukraine «On Refugees 
and Persons in Need of Additional or Temporary Protection», the Code of 
Ukraine on Administrative Offenses, the Customs Code of Ukraine, applications 
for access to a judicial decision or case materials under the Law of Ukraine «On 
Access to Judicial Decisions». The request for information, which is filed and 
considered in the order prescribed by the Law of Ukraine «On Access to Public 
Information», deserves special attention. There are also many other types of 
appeals established by the Laws of Ukraine and by-laws. Legal relations arising 
as a result of their submission are regulated by the Law «On Citizens' Appeals» 
with the features defined by the relevant regulations. 

Relatively new forms of appeal are electronic appeals and electronic 
petitions. Electronic petitions are a special form of collective appeal of the 
citizens to the President of Ukraine, the Parliament of Ukraine, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, local self-government bodies, obligatory for consideration, 
provided that the required number of votes is obtained. A significant advantage 
of an e-petition is convenience, as the need to physically collect signatures in 
support of the petition disappears. Since the publication of the electronic 
petition, every citizen can get acquainted with it, as well as media 
representatives, deputies and officials. The procedure for consideration of an 
electronic petition is provided by Article 23 1 of the Law of Ukraine «On Citizens' 
Appeals», as well as specified by the relevant Decree of the President of Ukraine 
and the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine.  

The legislation determines the general rules for consideration of appeals, 
and even those statements, complaints or comments, the procedure for 
consideration of which is regulated by other legal acts, shall meet the 
requirements of the Law «On Citizens' Appeals», unless otherwise provided by 
these acts. Instruction on record keeping on citizens 'appeals in state and local 
self-government bodies, citizens' associations, enterprises, institutions, 
organizations, regardless of the form of ownership, in the mass media, approved 
by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, regulates in detail the 
procedure of appeals consideration. 
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The fundamental guarantee of the effectiveness of appeals is the 
prohibition of refusal to accept and consider an appeal, properly executed and 
submitted in the manner prescribed by law. Exceptions to this rule are 
anonymous appeals, as well as repeated appeals, if the first is resolved on the 
merits. Another important guarantee when considering an appeal is prohibition 
of disclosure of information contained in appeals, as well as the fact that they 
are free of charge. 

Unfortunately, the mechanism of prosecution for violations of the law in 
the field of consideration of citizens' appeals is not effective enough, so such 
offenses are not uncommon. Absence of a normative legal act, which regulates 
the order of the administrative procedure realisation, cause problems with 
practical implementation and protection of rights, freedoms and lawful 
interests of individuals and entities in relation to public administration. 

On September 2, 2020, the Parliament of Ukraine approved in the first 
reading the draft Law of Ukraine «On Administrative Procedure». If adopted, this 
Law, in my opinion, will be revolutionary, as it will more carefully guarantee the 
rights of the subjects of appeal, as well as facilitate the consideration procedure 
of such appeals for public administration bodies and their officials in 
connection with the consolidation of certain authority rights to consider 
appeals. 

 

APPLICATION «DIIA» AS A STAGE OF THE PROJECT «DIGITAL 
COUNTRY» IMPLEMENTATION 

Sofiya Luchkevych (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. N. Yanyuk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

The terms “digital” and “digitalized” are becoming more and more 
frequent subjects of people`s everyday talks all over the world. Ukraine, as many 
other states, also creates new initiatives and projects in this area. They consist 
of developing more convenient and faster interaction between authorities and 
citizens, particularly, in an electronic form, and also involving ordinary people 
in taking managerial decisions. 

Actually, digitalization is a process of digital technologies 
implementation to improve the vital activity of a Man, community, as well as a 
State. 

Within the framework of the Association Agreement between Ukraine on 
the one side, and the European Union, the European Atomic Energy Community 
and their Member States, on the other side, Ukraine should ensure the electronic 
governance integrated development pursuant to the European requirements. 
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For this reason, Decree of the President of Ukraine No. 5 “On strategy for 
sustainable development “Ukraine-2020” was issued on the 12th of January 2015. 
In accordance with it, the electronic governance development is to be one of the 
initial priorities of the public administration system reformation. Furthermore, 
the Conception of the electronic governance development was approved by the 
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter – the CMU) of 20 
September, 2017. Pursuant to it: “…electronic governance is a form of public 
administration organization, that promotes efficiency, openness and 
transparency of public authorities and local governments functioning, using the 
information and telecommunication technologies to form a new type of state 
focused on meeting the citizens’ needs”. 

The main elements of electronic governance are: 
1. Electronic government, including electronic document circulation and 

electronic public authorities’ interaction with each other and with private 
individuals. 

2. The private individuals’ access to state information resources, public 
information and open data. 

3. The private individuals’ opportunity to get electronic administrative 
services (implementation of the principle “digital by default”, which means the 
priority of the electronic form of administrative service delivery). 

4. The private individuals’ using the electronic democracy 
mechanisms (particularly referendums, votings and public budgets in an 
electronic form). 

Under the paragraph 9-1 Article 116 of the Constitution of Ukraine, the 
CMU create, reorganize and eliminate ministries and other central bodies of the 
executive power pursuant to the Law. In the autumn of 2019, the Ministry of 
digital transformation of Ukraine was established. It is the main body of the 
executive power central bodies, that ensures the formation and implementation 
of state policy in the fields of digitalization, digital development, digital 
innovations etc. It is stipulated by the Regulation concerning the Ministry of 
Digital Transformation, which is confirmed by the Resolution of the CMU of 18 
September, 2019 No. 856. 

Moreover, the Committee on Digital Transformation acts in the Supreme 
Rada of Ukraine of the 9th Convocation, that has the disposition of the 
legislative principles of digitalization and digital community in Ukraine, the 
electronic governance and electronic public services, the development of digital 
competences etc. 

A Project “Digital country” is an implementation of the concept “a state in 
a smartphone”, which has become one of the most extensive reforms of 
Volodymyr Zelenskyi, acting President of Ukraine. 

Consequently, the main elements of “Digital country” are electronic 
governance, cybersecurity, electronic democracy, electronic business and court, 
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electronic healthcare, electronic education, electronic transport system and 
digital skills (the opportunity to master basic digital literacy for all citizens). 

The creators of the project “Digital country” main initiative is Project 
“Diia”. 

Firstly, it is a mobile application with electronic documents and person’s 
data from registers. That is to say, a citizen of Ukraine should download the 
application on his mobile phone, pass authorization through BankID and use 
electronic documents. In that case, such documents have legal power and are 
papers` digital analogies. It is determined in Resolutions of the CMU of 23 
October, 2019 No. 956, of 15 April, 2020 No. 278, of 23 September, 2020 No. 911 and 
others. Moreover, Ukraine has become the first country in the world, where e-
passports are fixed legislatively (by passing the corresponding draft law on the 
30th of March 2021). 

Secondly, it is an online platform of public services. Having registered in 
a personal cabinet, the citizens of Ukraine and legal persons get an access to 
their personal information in public registers and can use the electronic 
services. It is worth saying that a citizen should get his own electronic signature. 
In that case, electronic documents will have the same legal power as the paper 
ones. 

In order to better understand the average citizens attitude to the 
application “Diia”, I have done my own survey, involving 85 respondents of 
different ages. 52% of them had installed the application “Diia” on their 
smartphones. Based on the results of the survey, such main problems in this 
innovation development may be singled out: people`s lack of awareness, 
mistrust of the authorities, the fear that their personal data will be stolen and 
misused etc. 

In addition, for today, it is extremely relevant that with the aim of 
preventing COVID-19 dissemination in Ukraine, the mobile application “Diy 
Vdoma” was designed. Its purpose is to contact with a person and control his or 
her keeping obligatory self-isolating during the quarantine.  

Summing all it up, it should be noted that digital transformation on the 
basis of public administration digitalization is Ukraine`s future as a part of 
modern progressive world. Consequently, this digitalization is aimed to making 
the interaction between Man and State more convenient, when Man is 
considered as a client and consumer of services provided by the State. 
Obviously, Ukraine is developing quite successfully in this direction. 
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The concepts "sexual freedom" and "sexual integrity" are specified by the 
Criminal Code of Ukraine (hereinafter – the CC of Ukraine). Sexual freedom and 
sexual integrity of a person are a generic object of criminal offences provided in 
one of the sections of this code. Namely, Section IV of the Special Part of the 
Criminal Code of Ukraine is entitled "Criminal offences against sexual freedom 
and sexual integrity of a person". This section combines six articles, which 
provide criminal liability for rape (art. 152), sexual abuse (art. 153), coercion to 
have sexual intercourse (art. 154), committing acts of sexual nature with a 
person, who has not reached the age of sixteen (art. 155), molestation of minors 
(art. 156) and harassment of a child for sexual aims (art. 156-1). 

Regarding the definition of the concepts, Dudorov O.O. in his work 
indicates that: 

✓ Sexual freedom is a person's right to independently choose a 
partner for sexual intercourse, a form of such intercourse and not to allow any 
coercion in this area. An adult and mentally healthy person determines with 
whom and in what way he\she will satisfy his\her sexual needs; 

✓ Sexual integrity is a legally protected condition in which 
sexual intercourse with a person who, for certain reasons (for example, under 
the age or mental illness) is not a bearer of sexual freedom is prohibited. 

Analyzing these definitions, we can conclude that the concepts of "sexual 
freedom" and "sexual integrity" do not intersect, being independent units. 

It should be emphasized that the studied concepts appeared only in the 
Criminal Code of Ukraine in 2001. In the Criminal Code of Ukraine of 1960, crimes 
against sexual freedom and sexual integrity were combined with crimes against 
life, health and crimes against the will, honor and dignity of a person in one 
chapter "Crimes against life, health, will and dignity of the person ". That is, the 
current Criminal Code of Ukraine divides the above-mentioned chapter of the 
1960 Criminal Code of Ukraine into three separate sections, in which criminal 
offences are better systematized according to generic objects. 

It`s worth stressing, that from the analysis of the relevant provisions of 
the current Criminal Code of Ukraine, one can conclude that a person has sexual 
integrity until the age of sixteen. Thus, a person is free to choose a partner for 
sexual intercourse from the age of sixteen (from the "age of consent"), in 
contrast to that specified in the 1960 Criminal Code of Ukraine and the Criminal 
Code of Ukraine before amending in Article 155 the concept of "puberty" (exact 
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age was not specified). Relevant articles established criminal liability for sexual 
intercourse with a person who had not reached puberty. That is, a person could 
freely have sexual intercourse with another person with the onset of puberty.  

Puberty is a physiological condition of the human body, the achievement 
of which allows it to perform its reproductive function properly and without 
harmful effects on one`s health. Puberty means the completion of the formation 
of a man's or woman's body when sexual life, and for women, in addition, 
fertilization, pregnancy, childbirth and breastfeeding, is a physiologically 
normal function and does not harm the further development of the body. 
Determining the presence of puberty was quite difficult, it was necessary in 
each case to conduct a forensic examination.  

Accurate determination of the age at which a person enjoys sexual 
freedom has its advantages and disadvantages. On the one hand, it is not 
necessary to establish in each case whether a person has reached puberty in 
order to be a victim, for example, in a criminal offence provided in Art. 155 or Art. 
156-1 of the Criminal Code of Ukraine. On the other hand, reaching the age of 
sixteen does not always mean that a person has reached puberty (for example, 
due to developmental disorders).  

The Explanatory Note to the draft law, later adopted as the Law No. 2334-
VIII of March 14, 2018, states that the change in the criterion of puberty for a 
specific age of the victim is caused by Ukraine's implementation of 
international legal recommendations to establish in accordance with Art. 18 of 
the CoE Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation 
and Sexual Abuse "of a clear minimum age of puberty".  

Analyzing the current Criminal Code of Ukraine and the Criminal Code of 
Ukraine before amendments in part of a victim (art. 155), it can be concluded that 
the legislator has put a sign "equal" between the concepts of "puberty" and 
"reaching the age of sixteen". 

Thus, analysing the concepts "sexual freedom" and "sexual integrity", one 
can conclude that they do not intersect, because sexual freedom is possessed 
by a mentally healthy person, who has reached the age of sixteen, and sexual 
integrity is possessed by a person, who due to not reaching the age of sixteen or 
due to the presence of mental illness, can not be a bearer of sexual freedom. 
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DIGITAL SERVICES IN THE ACTIVITY OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 

Sofia-Anna Miklash (student)  

Ivan Franko National University of Lviv  
(Scientific adviser: As. Prof. A. Shkolyk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

As Ukraine aspires to become a member state of the European Union, the 
implementation of European standards for the realization of state information 
policy has become extremely important. In particular, in the context of the 
implementation of the Association Agreement, Ukraine should ensure the 
comprehensive development of electronic governance in accordance with 
European requirements. The Decree of the President of Ukraine "On the Strategy 
of Sustainable Development Ukraine – 2020 "No. 5/2015 dated 12.01.2015. defined 
the development of e-governance as one of the priority measures for reforming 
the system of public administration. 

The possibility of receiving administrative services in an electronic form 
is stipulated by article 9 of the Law of Ukraine "On Administrative Services". 
Electronic service (e-service) is an administrative or other public service 
provided to a citizen or a legal entity in an electronic form. Provision of e-
services and citizens' access to information about administrative services 
through the Global Network is provided by "Portal.Diia" with the help of Guide of 
Public Services, which is the official source of information about the provision 
of administrative services in Ukraine. 

Electronic services are a type of public services and their special form. 
Subjects of their provision may be, in accordance with the law of Ukraine "On 
Administrative Services", the following agencies: executive authority, other 
state bodies, the authority of the Autonomous Republic of Crimea, local self-
government bodies, their officials, the state registrar, the subject of state 
registration, authorized in accordance with the law to provide administrative 
services. 

One of the main bodies in the public administration system, whose 
activities are related to ensuring the proper implementation of electronic 
services, is the Ministry of Digital Transformation, created in 2019. The Ministry, 
being a central certifying authority in the field of electronic trust services, has 
already introduced a number of innovations that have significantly changed the 
lives of Ukrainian residents, in particular "Portal.Diia". It should be noted that on 
29 July, 2019 the President of Ukraine signed the Decree "On some measures to 
improve the access of individuals and legal entities to electronic services", 
which obliged the Government to take measures to create a single state web 
portal of electronic services for the use of gadgets. Despite the fact that in 2015 
it was already assumed that the provision of administrative services in an 
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electronic form is provided by the Single State Portal of Administrative Services, 
de facto for a long time this portal had worked in a pilot mode, and its work was 
more declarative – the reason for this was the lack of orderly legislation in this 
area and unclear responsibilities for the administration of the Portal. 

Thus, according to the Decree of the Cabinet of Ministers "Issues of the 
Unified State Web Portal of Electronic Services of the Unified State Portal of 
Administrative Services" of December 4, 2019, since January 1, 2020 the 
functions of the Unified State Web Portal of Administrative Services have been 
taken over by the Unified State Web Portal of Electronic Services – it official 
address diia.gov.ua. and is called "Portal Diia". Its goal is to integrate already 
existing web resources of ministries to provide e-services. 

The ‘Diia’ has more than 60 electronic services. As of January 2021 the 
following digital documents are available there: digital passport of a citizen of 
Ukraine in the form of ID-card and digital passport of a citizen of Ukraine for 
traveling abroad (first country in the world) digital driving license; digital 
certificate of vehicle registration and mandatory car insurance policy; digital 
student card; child birth certificate; certificate of internally displaced person; 
digital TIN. All of these documents are reflected in the Citizen's Cabinet. It also 
provides an access to personal information in state registries – now 6 registries 
are connected. 

In April 2021, new digital services are also launched Diia ID; change of 
place of registration online; online construction services; automatic registration 
of business; e- hospitalitis; online tax services; e-employment record book and 
reflected in the Cabinet of the citizen's work record. At the beginning of 
February the Verkhovna Rada of Ukraine (the Parliament) passed the bill on 
digital passports in the first reading, which will allow the Ukrainians to use 
digital passports on a par with paper ones. Also noteworthy is the 

 
e-service for COVID-19 vaccination waiting list, which became a reality in 

February 2021. 
Ukraine is getting closer to transition from analog to digital state: at the 

end of February 2021 the Ministry of Digital Transformation announced such 
services as e- Notary, e-Property, e-Construction, e-School, e-Social Security, e-
Migration, e- Admission, e-Access, e-Health. It is also worth mentioning such 
public services that provide e-services: Online Justice House, E-services of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, E-services Portal of the Pension Fund of 
Ukraine, E-services of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, E-services of 
the State Land Cadastre, E-services of the State Fiscal Service of Ukraine... 

To sum up, I can conclude that in recent years Ukraine has embarked on 
the path of significant developments in the field of digitalization. The principle 
of "digital by default" is actively implemented. Thus, back in 2010 the Concept of 
development of electronic management was introduced, but for many years the 
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system stood still, and the regulatory framework required significant 
improvement and streamlining. As of 2021, Ukraine has made a breakthrough in 
the field of e-government – the transfer of a large part of the services into 
electronic format, "State in a smartphone", open-data, access to registries, digital 
documents. During 2019-2021 Ukraine has already witnessed significant 
developments in the field of digitalization, but there are still many tasks that 
need to be done, for the effective implementation of the provision of 
administrative services in an electronic form. The creation of the information 
network infrastructure of the state should be accompanied by "re-engineering" 
(information restructuring) of the entire system of administrative processes, 
which in fact means overcoming the stereotypes of bureaucratic culture. The 
transition from "analog" to "digital" state has significant advantages, since 
Ukraine becomes more competitive in the international arena, the speed of data 
exchange between state structures increases, as does the speed of providing 
public services to the population and businesses. 

 

PECULIARITIES OF THE ADMINISTRATIVE STATUS OF THE 
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 

Yaryna Nechyporuk (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. N. Yaniuk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

The changes in the administrative functions distribution regarding 
intellectual property rights protection took place in 2020. On 16 June, 2020, 245 
members of the parliament of Ukraine voted for the adoption of the Law of 
Ukraine No.703-IX “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the 
Establishment of the National Intellectual Property Agency.” The Law provides 
for the establishment of the National Intellectual Property Agency of Ukraine 
(hereinafter referred to as the NIPA) as the legal entity of public law (government 
organization). 

By adopting this Law, the Government has successfully finished the 
institutional part of the intellectual property area reform. The public 
administration subjects, in general, are the leading ones in the area of 
intellectual property subjects’ rights protection. Due to the recent launching of 
the reform, it may be considered that the administrative status of the National 
Intellectual Property Agency requires a more detailed examination. 

The legislative basis for the reform is the Direction of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine No.1267-p of 13 October, 2020 “On the National Intellectual 
Property Agency”, which came into force on 14 October, 2020, as well as the 
above-mentioned Law. This Direction determines that the state enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent) is the one exercising the 
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NIPA functions, namely it is the functional cessionary of the Ministry for 
Economic Affairs, Trade and Agriculture of Ukraine. 

The Ministry supervises the activity of the NIPA, developing and 
implementing the state policy in the intellectual property area. It means that the 
transparent two-level structure of the intellectual property legal protection state 
system has been implemented: the Ministry provides for development and 
implementation of the state policy in the intellectual property area, and the 
NIPA performs certain public functions concerning the state policy in the 
mentioned area. Such a change of the authority distribution must influence the 
solutions to the problems of registration periods, which are rather common 
precisely in the intellectual property area. The two-level structure of the 
intellectual property legal protection state system is also applied abroad. 

It is worth examining the role of the NIPA in the public administration 
system. According to the recent amendments to Article 1 of the Law of Ukraine 
No.3688-II of 15 December, 1993 “On Industrial Designs Protection” the National 
Intellectual Property Agency is the government organization which is a part of 
the intellectual property legal protection state system, and is defined at the 
national level by the Cabinet of Ministers as the one exercising authority in the 
intellectual property area, determined by this Law, the other intellectual 
property legislation, the acts of the central executive body, ensuring the state 
policy development and implementation in the intellectual property area, and 
the statute, and is entitled to represent Ukraine in international and regional 
organizations. The NIPA is subject to the authority of the Ministry for Economic 
Affairs, Trade and Agriculture.  

Therefore, it should be noted that the National Intellectual Property 
Agency is namely a government organization. But “Ukrainian Intellectual 
Property Institute” is a state enterprise. That is why its reorganization by the 
transformation into a government organization should be another essential 
step; its execution period is three months since the transfer of the state 
enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” to the authority of the 
Ministry for Economic Affairs. However, it hasn’t been performed yet. This step 
is really necessary, since, according to the legislative definition, the National 
Intellectual Property Agency is a government organization. In the meantime, its 
functions are carried out by the state enterprise.  

Before considering the NIPA’s authorities, it’s worth mentioning that, on 
the one hand, they are referred to as the administrative services, and, on the 
other hand, such identification is challenged. The latter approach has been 
substantiated in the explanatory memorandum to the draft Law of Ukraine “On 
Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Establishment of the National 
Intellectual Property Agency”. Part 2 of Article 2 of the Law of Ukraine “On 
Administrative Services” has been supplemented with the paragraph 17: 
“performing acts, related to the intellectual property objects protection…” – as 
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one of the exceptions not subject to this Law. We consider that exercising 
authority by the National Intellectual Property Agency is a specific type of 
administrative services regulated by special legislation and not by the Law “On 
Administrative Services”.  

The National Intellectual Property Agency will assume Ukrpatent’s 
functions and some authority of the Ministry for Economic Affairs, Trade and 
Agriculture, among which, in particular, are the following: 

- examination of applications for intellectual property objects 
registration; 

- state registration of intellectual property objects; 
- patents and certificates issuance; 
- accepting the applications for industrial property objects registration 

and their examination (inventions, useful models, industrial designs, 
trademarks, geographical indications); 

- training, certification and registration of the patent attorneys; 
- performing the functions of International Searching Authority and 

International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation 
Treaty with the World Intellectual Property Organization; 

- publication of official information; 
- maintenance of the register; 
- provision of extracts and abstracts; 
- analysis of the national and global best practices of the law 

enforcement in the area of industrial designs protection, development of 
proposals for improving legislation in this area. 

Summing all it up, one of the reform objectives has been implemented – 
the introduction of the two-level system of the intellectual property state 
administration. One of the tasks of the National Intellectual Property Agency 
establishment is the reduction of the patent documents issuance periods and 
the implementation of the effective intellectual property rights protection 
mechanisms. It’s obvious that there are still problems to be solved (some 
important collegial bodies of the National Intellectual Property Agency are not 
in operation, the consideration periods are still long, too high fees, poor quality 
examination). However, this reform took place only last year, hence all the 
changes are yet to come. 

 



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

261 

RELEASE OF A JUVENILE FROM PENALTY WITH THE 
APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL 

NATURE 

Marta Parasiuk (student) 

Ivan Franko National University of L’viv 
(Scientific adviser: As. O. Kondra 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

Defining the features of criminal liability and punishment of minors in 
criminal law, is an important area of humanization of criminal law influence on 
the most vulnerable segments of the population who have violated the law. In 
the system of these measures, an important place is given to the release of a 
juvenile from punishment with the use of coercive measures of educational 
nature, which is provided for by Article 105 of the Criminal Code. If we conduct 
a retrospective analysis of this rule, we can conclude that its application fully 
justifies the purpose of preventing the commission of juvenile delinquency. This 
is evidenced, in particular, by the fact that since the adoption of criminal law, 
changes to this article have been made only once. According to the Law of 
Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Simplify Pre-
trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses" of November 22, 
2018 No. 2617-VIII, only part 1 of Article 105 of the Criminal Code of Ukraine was 
edited – the words "crime of minor or medium gravity" was replaced by the 
words "criminal offense or petty offence." As can be seen, these changes were 
of a purely general criminal nature. They did not address the criminal law 
characteristics of the release of juveniles from coercive measures using 
coercive educational measures. But is everything really so consistent in the 
implementation of criminal law influence on juvenile delinquency by 
incentives? The format of the thesis does not allow to go into an in-depth study 
of this area of criminal law regulation, so we will focus only on assessing the use 
of evaluative concepts in the construction of the grounds for this type of release 
from punishment. 

First of all, it should be noted that the type of release from punishment in 
question is optional and conditional. That is, the court may decide on such a 
release on the basis of an objective assessment of the preconditions provided 
for in part 1 of Article 105 of the Criminal Code of Ukraine. The conditions of 
release from punishment generally do not stipulate reservations. On a positive 
note, there is no legal restriction on the commission of criminal offenses for the 
first time. That is, only the correspondence of the committed criminal offense 
to the category of a criminal offense or a petty offence is taken into account. 

At the same time, the grounds for release from punishment with the use 
of coercive measures of educational nature were prescribed by the legislator 
through evaluative criminal law issues, namely "sincere remorse and further 
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impeccable conduct." The peculiarity of evaluative concepts is the lack of their 
definition in the the criminal law text, as well as in other regulations. Z. Zaginey 
notes that “for evaluative concepts, in contrast to the formally defined, it is 
impossible or difficult to establish its exhaustive content. That is why the 
legislator provides an opportunity to accurately disclose the content of 
valuation concepts to the law enforcer ". Thus, frequent cases of criminal law 
application allow us to fix the most common features of the concept of 
evaluation. Today, the meaning of the term "sincere remorse" is interpreted in 
paragraph 4, item 3 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
Ukraine "On the practice of application by courts of Ukraine of the legislation on 
release from criminal liability" of December 23, 2005 No. 12. The general features 
of this concept are that " sincere remorse characterizes the subjective attitude 
of the guilty person to the committed crime, which is manifested in the fact that 
he admits his guilt, expresses regret about the crime and the desire to correct 
the situation ". 

Sincere remorse is one of the mandatory grounds for the application of 
the punishment provided for in Part 1 of Article 105 of the Criminal Code of 
Ukraine. In other words, it is what precedes the dismissal procedure, ie what is 
first decided by the court when making a decision. The Supreme Court in its 
decision of 10 February 2020 in case No. 205/5830/16-k (proceedings No. 51-2436 
(18), applying a systematic interpretation, states that sincere repentance, 
characterizing the attitude of the perpetrator to the crime committed by him, 
means that the person admits his guilt, gives truthful testimony, sincerely 
regrets what he did, negatively evaluates the crime, wants to correct the 
situation, sympathizes with the victim, demonstrates a willingness to suffer a 
deserved punishment ". Thus, a person who has realized the socially dangerous 
nature of his illegal act, ie the fact that his actions caused significant damage to 
public relations protected by criminal law, may repent. 

In view of this, the reservation loses its criminal-legal expediency as a 
coercive measure of educational nature, which is provided for in paragraph 1 of 
part 2 of Article 105 of the Criminal Code of Ukraine. Paragraph 5 of the 
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine “On the Practice of 
Court Consideration of Cases on the Application of Coercive Measures of 
Educational Nature” of 15 May, 2006 No. 2 explains that “a reservation” may be 
made by the court by the announcement of a conviction to a minor for these 
actions, as well as warnings about more severe legal consequences that may 
occur if he continues to behave illegally or commit a new crime ". The 
constituent reservations duplicate the elements of sincere repentance. If the 
law provides for sincere remorse as a ground for release from punishment, it 
means that the juvenile's remorse must be formed without the intervention of 
the court. On the other hand, if a minor has repented, what is the criminal 
significance of the following caveat. This is only one aspect of the imbalance in 
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the system of coercive measures of educational nature applied in the release 
from punishment of a juvenile. 

One of the mandatory components of the grounds for release from 
punishment in accordance with Part 1 of Article 105 of the Criminal Code of 
Ukraine is "further impeccable conduct" of a minor. This concept is also 
valuable. The semantic meaning of the word "perfect" is defined as follows: "1) 
which does not deserve any reprimand; devoid of any shortcomings; 2) which is 
marked by the perfection of the form ". In relation to behavior, perfection should 
consist in a high level of perfection when a person exceeds personal 
expectations. 

Judicial practice in interpreting "impeccable conduct" does not appear to 
be so close to the syntactic meaning of the word. Thus, in the Resolution of the 
Supreme Court of December 5, 2019 in the case No. 754/5884/19 (proceedings No 
51-4476km19), it was interpreted that “faultless behavior should be understood 
as such behavior of a person in the family, life, work or study team, when it 
consciously and voluntarily adheres to the generally accepted rules of human 
coexistence. The criteria of impeccable conduct specified in the act of judicial 
interpretation rather do not indicate its exclusivity. These are certain positive 
changes that must be inherent in a person's behavior that are the result of 
sincere repentance. The court deciding on the release of a juvenile from 
punishment with the use of coercive measures of an educational nature in 
accordance with Part 2 of Article 373 of the CPC of Ukraine, passes a sentence 
finding the accused guilty of a crime, applies coercive measures of educational 
nature. Exemption from punishment is not a rehabilitative ground, a person is 
convicted without sentencing. It`s no use speaking in this case of impeccable. It 
does not seem reasonable from the point of view that later such a person is still 
condemned for the act committed. In other words, the measure of criminal law 
applied to a minor shall be clear to him. The person should feel that the measure 
applied is fair and corresponds to the public danger of the committed criminal 
offense. In view of this, we propose to exclude from Part 1 of Article 105 of the 
Criminal Code of Ukraine the words "further impeccable conduct" as such, that 
the content is not consistent with the aim of humanizing criminal law 
influence. In this regard, it seems that the rule of legal certainty is more in line 
with the consideration of "conscientious conduct and attitude to study (work)" 
in the release from punishment, which will allow us to determine whether the 
application of punishment is appropriate. 
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One of the most important dilemmas in the modern science of criminal 
law is the issue of causation. This question has not only theoretical but also 
practical significance and requires detailed research. Establishing a causal link 
is a complex thinking process that is complicated by the absence of such a 
concept in criminal law. 

In order to establish a person's behavior as criminally unlawful, we are 
obliged to find out all the attributes of a criminal offense, and the causal link is 
one of the mandatory features of the objective side of criminal offenses with the 
material composition. 

Both the science and practice of criminal law are based on the principle 
that any person can be held liable for consequences only if there is a casual 
connection between the consequences and the person's behavior. And only if 
the connection between the committed offence and the dangerous 
consequence on public relations cannot be detected, the person can in no case 
be held criminally liable. 

As noted above, criminal law does not have its own theory of causality to 
determine the causality of criminal offenses. Instead, most theories of causation 
are based on the philosophical concept of causality (sometimes called abstract). 
However, even in this aspect, scientists do not have a common opinion – it is 
further argued that there is a practical understanding of causation, based on 
human life experience. 

Thus, it can be argued that a causal link is an objectively existing link 
between person's actions and the consequences. In this regard, we consider it 
necessary to pay attention to such theories as "the theory of a necessary 
condition", "the theory of adequate causality", "the theory of necessary 
causation". 

We consider the "theory of a necessary condition" as the first of the basic 
theories of casualness in criminal law. 

Its appearance is connected with the name of I. Buri, the German lawyer, 
who in the 19th century defined causality as the existence of a condition, 
without the existence of which, consequences cannot occur. 

To make it in use, it is necessary to answer the question of whether the 
current situation fits the pattern "if not, then…". This template was developed by 
Peter Leyland, a British forensic scientist, to determine the possibility of a 
phenomenon-consequence.  



«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ» 

 

265 

A certain feature of the logical construction of this theory in the process 
of thinking activity is the assignment of a large number of conditions, such as 
necessary and accidental causes, as well as the conditions under which a 
socially dangerous act occurs. First of all, the theory of the necessary cause has 
gained popularity due to its rather a simple method of solving the problem of 
casual connection, having supporters in both the Ukrainian and post-Soviet, as 
well as in European criminal science . 

The next theory of causality in criminal law is the theory of necessary 
causation, which was developed in the late 19th century in Germany, and in 
Ukrainian law science a great contribution to the development of the theory of 
this concept was made by A. Piontkovsky. 

Reflecting the provisions of the theory of necessary causation, a person 
can be prosecuted only if there are certain conditions, such as: 

1) a socially dangerous act is in direct temporal dependence on the 
consequences that have occurred, that means that the act must precede in time; 

2) not only the precedence in time of a certain behavior of a person 
indicates the presence of a casual connection, as this act must be the direct 
cause of this consequence; 

3) it is also necessary to find out and assess the real possibility of the act 
to generate a harmful effect. 

Another popular theory of causality is the theory of adequate causation, 
the origin of which is associated with the name of I. Chris, that developed it in 
the late 19th century. 

According to this concept, the causal relationship is determined by 
comparing the act with similar actions, between which there are signs of 
typicality. The cause of the consequence in this case is only those actions of the 
subject of the criminal offense, which, in general, can cause similar 
consequences. And in situations where there is no typical causal relationship 
between action and consequence, we believe that there is no casual connection. 
This typical connection is called adequate, hence the name of this concept. 

According to one of the supporters of this concept, V. Benkivsky, the 
consolidation of types of criminal offenses in the legislation of Ukraine on 
criminal liability, namely in the Criminal Code of Ukraine, serves as a 
generalization of typical (adequate) features of criminal offenses that 
characterize them.  

In addition, it should be noted about the existence of other theories, such 
as the theory of the root cause, the theory of connection of possibility and reality, 
the theory of probable casual connection, the theory of fictitious causal 
connection, the theory of the immediate cause and the theory of culpable 
causality. 
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We consider it important to illustrate the "work" of theories in practice: in 
one of the actual court cases through driving under the influence of intoxication, 
person N. drives into the sidewalk, where he knocks down person J.  

Person J. suffers severe injuries, but death from injuries does not occur. 
The victim of a traffic accident is taken to a medical institution, where the doctor 
provides him with delayed and poor first aid, as a result of which the patient 
dies. 

In this case, we have two separate events that preceded the death of the 
victim. However, applying the theory of necessary causation, N.`s socially 
dangerous behavior is not in casual connection with the death of J., so it can be 
argued that the causal link is between the doctor's behavior and the victim's 
death, so the doctor should be held responsible for the death, not N. 

From the above, it can be concluded that such a study of causation is 
rather important for criminal law. Further study of the problem of causation in 
criminal law is of great importance for jurisprudence and will allow to 
effectively investigate the social danger of a criminal offense, as it will allow to 
find a solution to the question "what actions have caused such consequences in 
public relations?". 

 

ATTACHMENT OF PROPERTY AS MEASURE FOR CRIMINAL 
PROCEEDINGS GUARANTEE  

Nazar Shestopalov (student) 

Ivan Franko National University of L‘viv 
(Scientific adviser: Prof. V. Nor 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

In the system of measures for criminal proceedings guarantee, enshrined 
by the legislator in Part 2 of Article 131 of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
(further – the CPC), the attachment of property and restrictions, imposed after 
its application, seem to be closely connected to the principle of ownership 
inviolability, fixed both in Art.1 of the Constitution of Ukraine and Art.16 of the 
CPC. Notwithstanding a number of scientific researches carried out by 
prominent jurists L.M. Loboyko, V.T. Nor, M.S. Strogovych, O.H. Janovska, I.V. 
Holovyuk, O.H. Shylo, etc. and constant amending of Chapter 17 of the CPC that 
causes new and new law enforcement problems, modern scholars and young 
researchers have considerable grounds for the attachment of property institute 
highlighting.  

Traditionally, beginning the analysis of any legal category, the majority 
of scholars pay their attention to the definition formation as well as to its key 
attributes highlighting. However, before a direct consideration of the 
attachment of property legal definition, envisaged in P.1 of Art.170 of the CPC, it 
is necessary to clarify the historical aspect of its formation. First of all, the 
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essential difference between the current CPC and the 1960 CPC lies in the fact 
that the latter didn’t contain the definition of the concept “attachment of 
property” that led to the formation of a number of different scientific views of 
this institute. In particular, the scientific discussion on whether the attachment 
of property could be attributed to investigative actions had been relevant for a 
long time, as the norms regulating its imposition were envisaged in Chapter 11 
of the 1960 CPC “The main provisions of the pre-trial investigation”. Nonetheless, 
despite numerous pro and contra arguments, as for now, this discussion is 
irrelevant, since with the 2012 CPC adoption, the legislator doted the i`s and 
crossed the t’s by including the attachment of property in Section II “Measures 
for criminal proceedings guarantee”.  

In the context of studying the legal nature of this concept, the issue of the 
correspondence between the categories “attachment of property imposition” 
and “attachment of property” seems rather interesting. The fact is, there is a 
group of jurists, who consider the attachment of property to be a set of legal 
proceedings related to the searching for property, drawing up a motion as well 
as its filing to an investigative judge and so on. It goes about the fact that herein 
concept covers not only the final result in the form of a temporary ownership 
restriction, but also refers to all activities aimed at such a restriction, and, 
therefore, should be noted as “attachment of property imposition”.  

In my opinion, it is difficult to agree with the aforementioned position, as 
I am strongly convinced that the approach of the legislator in P.1 of Art.170 of the 
CPC, is much more appropriate and correct. Supporting my point of view, I would 
like to draw attention to the fact that Art. 170 of the CPC itself is entitled 
“Attachment of property imposition”, while Part 1 of this Article contains only 
the meaning of the concept “attachment of property”, without mentioning its 
purpose (p.2), grounds and subjects (p.3-6) as well as objects (p.10). It follows that 
the concept “attachment of property imposition” is broader than the “attachment 
of property” and includes not only the definition, but also the complex of 
subjects, objects and other elements necessary to conduct this legal proceeding. 
Thus, “attachment of property” is a static category denoting the measure for 
criminal proceedings guarantee, but not the legal proceedings associated with 
its imposition.  

As aforementioned, the legislator fixed the criminal procedural 
understanding of the attachment of property in P.1of Art.170 of the CPC, 
envisaging that: “Attachment of property means temporary, until its termination 
in order determined by the CPC, under the ruling of the investigating judge or 
court, deprivation of the right of alienation, disposal and/or enjoyment of certain 
property, in respect of which there is a set of grounds or reasonable suspicions 
to consider it to be an exhibit of a criminal offence, a subject to special 
confiscation from the suspect, accused, convicted, third parties, confiscation 
from a legal entity for claim security, as well as to be a recovery of illegally 
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received benefit from a legal entity or to provide for possible confiscation of 
property”.  

On the one hand, such a definition is too voluminous, vague as well as 
complicated by numerous extended constructions (that is manifestation of 
insufficient legislative technique). On the other hand, if you try to single out the 
attributes, it becomes clear that, first of all, the attachment of property is only a 
temporary measure. The concept “temporary” indicates the limitation of this 
measure in time and the mandatory occurrence of the initial and final moments 
of its application. Concerning the initial stage, it is undoubtedly the fact of 
motion satisfaction by an investigative judge and the rendering of an 
appropriate ruling. Instead, the final stage is connected with the attachment of 
property termination in order, determined by the CPC, that is, art.174 of the CPC 
regulates the very issue of such a termination.  

A second attribute to pay attention to is the fact that, while the property 
being attached, a person is not deprived of ownership as such, but only of certain 
legal powers, in particular, the right of alienation in any case, and, in some 
situations, the right of disposal or the right of enjoyment, or worse, both of them. 
The interpretation of this norm in the part of “deprivation of…the right of 
alienation, disposal and/or enjoyment” is disputable, as some jurists distinguish 
only two types of legal restrictions: 1) prohibition of property alienation and 
disposal, but the possibility to enjoy it; 2) prohibition both to alienate and to 
dispose as well as to enjoy it. Such an interpretation seems restrictive and does 
not take into account the fact that the legislator divided the powers “to dispose 
of” and “to enjoy” by two alternative conjunctions “and/or”, separating this part 
of norm from the power “to alienate” with a comma. That is so, the right of 
alienation shall be restricted in any case, but the right of disposal and the right 
of enjoyment are either restricted together, or only one of them. In any way, the 
CPC requires for the method of restricting ownership to be the least onerous for 
a person. 

Equally important is the fact that the legislator, directly in the concept’s 
definition, indicates the need for a certain ground, particularly, the ruling of an 
investigating judge or court, in order to impose the attachment of property. 
However, it would be a mistake to assume the aforementioned ruling being the 
only ground for the attachment of property imposition, because, in criminal 
procedure literature, it has been long recognized that both factual and legal 
grounds should be established in order to apply measures for criminal 
proceedings guarantee. In that case, P.1 of Art.170 of the CPC clearly fixes only 
the legal ground in the form of an investigative judge’s or court’s ruling, which 
shall comply with its content to the requirements of P.5 of Art.173 of the CPC.  

Regarding the factual ground, the legislator outlined it generally in P.1 of 
Art.170 of the CPC and limited itself to the abstract category “there is a set of 
grounds or reasonable suspicions”. If the concept “a set of grounds” is 
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understandable and can be established through the interpretation of pp.3-6 of 
Art.170 provisions, which directly envisages the factual grounds for attachment 
of property, the wording “reasonable suspicion” raises many questions and 
seems inappropriate, because of its vagueness and abstract nature.  

The last, but not the least attribute of the attachment of property 
voluminous definition is the need to establish the fact of property belonging to 
one of the categories defined by the legislator. In particular, it is determined that 
not any property should be subject to attachment, but only that, which: 1) either 
may be an exhibit of a criminal offence; 2) or may be subject to special 
confiscation; 3) or provide for confiscation as a form of punishment; 4) or for a 
claim security. Thus, in order to find out whether the property belongs to one or 
another group, it is necessary to refer to the Criminal Code of Ukraine provisions, 
particularly, aa. 961 – 962 (special confiscation), or to art. 98 of the CPC, which 
defines the concept of exhibits.  

Summing all it up, it should be noted that the legislative definition of the 
attachment of property, envisaged in art.170 of the CPC, to some extent, 
simplifies the understanding of this category and its main attributes, but, 
anyhow, cannot cover all of them. Therefore, it is necessary to pay additional 
attention to the purpose, objects as well as other elements of the attachment of 
property, enshrined in the CPC, in order to clarify its legal nature exhaustively. 
Only with the help of a comprehensive interpretation as well as taking into 
account the historical process of this institute development, it is possible to 
reach a proper and deep understanding of the attachment of property concept.  

 

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE RULE OF LAW 
PRINCIPLE IN THE WESTERN POLITICO-LEGAL TRADITION 

Oles Shevchuk (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. L. Shevchuk 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

In the second half of the XX century, since the establishment of the 
United Nations in 1945, the institution of human rights has gained rapid 
development and at the beginning of the XXI century was transformed into one 
of the key branches of the modern international law. The main principle, the 
existence of which is aimed at ensuring human rights and establishment of the 
law-based State, is the rule of law. This principle is fundamental for the Council 
of Europe, member of which is Ukraine, and for the European Union, which 
Ukraine aspires to join. In national legislation, the principle of the rule of law is 
stipulated by the Constitution of Ukraine and by the number of laws. Taking into 
consideration the importance of this principle in the modern world, it is 
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important to properly understand its concept, content, historical development 
and the origin of the main provisions that formed its basis. 

Legal science and practice have not developed a clear definition of the 
rule of law for the time being. Thus, according to M. Kozyubra, the rule of law is 
a multifaceted concept and diversity of sides, aspects of this principle does not 
allow to squeeze it into the framework of any legal definition. P. Rabinovych 
believes that the rule of law is a mutually conditioned existence and mutually 
agreed realization of the fundamental rights and responsibilities of human 
communities, associations and society as a whole. Important in this aspect is 
the Report on the Rule of Law adopted by the European Commission for 
Democracy through Law at its 86th plenary session on 25-26th March, 2011, 
which distinguished the main elements of the rule of law, namely: legality, 
including a transparent, accountable and democratic process for enacting law; 
legal certainty; prohibition of arbitrariness; access to justice before independent 
and impartial courts, including judicial review of administrative acts; respect for 
human rights; non-discrimination and equality before the law. 

The origins of the basic provisions that lay in the concept of the rule of 
law can be traced in the works of the ancient Greek philosophers. Thus, Plato 
insisted that the law should prevail in the state. He noted that if the law is 
subject to some other authority without having its own power, the state can 
collapse; but when the law is the master of the government, and the government 
is its slave, then the situation allows us to expect welfare, and people have all 
the benefits with which the gods bless the state. As we can see, Plato singled out 
such an element of the rule of law as the principle of legality. More progressive 
in this respect was Aristotle. Already at that time he distinguished natural law, 
which is adequate to human nature and expresses the requirements and ideas 
of political justice in human relations. Aristotle argued that natural law is a 
model for written law. That is, unlike Plato, Aristotle distinguished between law 
and the law. Every lex is based on law. This means that fair can be only that lex 
that is based on law, and law must find its expression, implementation and 
observance in lex. 

Cicero argued that natural law arose earlier than any written law, that is, 
before any state was established at all. The state itself, with its guidelines and 
laws, is essentially the embodiment of justice and law, hence the requirement 
that human guidelines, in particular written laws, be fair, because the latter do 
not depend on people's opinions and views. Law is established by nature, not by 
human decisions and resolutions. Therefore, the laws established by people 
cannot disturb the order in nature and create a right out of lawlessness or good 
out of evil, honest out of shame. Consistency or inconsistency of human laws 
with natural law acts as a criterion and measure of their justice or injustice. 
Thus, Cicero's views are similar to those of Aristotle and in fact correspond to 
modern ideas about the rule of law. 
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The concept of the rule of law was also developed in the works of Roman 
jurists. Thus, they introduce into legal reality the concept of “aequitas”, as a 
concentration and expression of natural justice, which served as a measure for 
the correction and evaluation of existing law, a guiding principle in lawmaking, 
a maxim in the interpretation and application of this law. The prominent Roman 
jurist Paul wrote: "What is adopted contrary to the principles of law cannot be 
extended to consequences". He noted that when there is no clear statutory 
provisions, the case must be decided fairly. Another outstanding lawyer, Ulpian, 
clarified that when the law contradicts justice, it is necessary to give preference 
to the latter, and thus in all cases, justice prevails over a strict understanding of 
law. 

In the Middle Ages there is a further development and expansion of the 
content of the principle of the rule of law. In this context, special attention 
should be paid to Magna Carta, 1215, which played an important role in the 
formation of such elements of the rule of law as legality and respect for human 
rights. Thus, under Art. 39 of Magna Carta “No free-man shall he seized, or 
imprisoned, or dispossessed, or outlawed, or in any way destroyed; nor will we 
condemn him, nor will we commit him to prison, excepting by the legal 
judgment of his peers, or by the laws of the land”. 

Later, the rule of law was reflected and promoted in the doctrine of 
natural law, which was developed by such famous lawyers and philosophers as 
Hugo Grotius, Benedict de Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, Charles-Louis 
de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte. As a result, in 
the New Age, when the theological worldview is replaced by the legal one, a 
number of important acts that promote the establishment of human rights and, 
consequently, the rule of law, are adopted. The most important of these were the 
US Declaration of Independence of 1776 and the French Declaration of the Rights 
of Man and of the Citizen of 1789, which determined the list of inalienable, 
natural human rights. 

The modern understanding of the rule of law was introduced by the 
English constitutionalist A. Daisy in the work "Introduction to the Study of the 
Law of the Constitution", 1885. Daisy distinguished two principles that 
characterize the British Constitution. The first is the sovereignty of parliament, 
and the second, which restrained the first, is the rule of law. Daisy believed that 
the rule of law was based on three main provisions. First: no one can be 
punished and be liable in person or held material responsibility in the absence 
of a specific violation of the law, which is proved in the usual lawful manner 
before an ordinary court. That is, the primary purpose of the rule of law 
according to Daisy is to protect people from the arbitrariness of the state. 
Second: any person, regardless of his rank and position, is subject to the ordinary 
laws of the state and is subject to the jurisdiction of ordinary courts. Here the 
idea of equality before the law of all persons, regardless of their status, finds its 
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expression. Third: the rule of law should follow not from the written constitution, 
but from customary (created by judges) law. Third provision is more typical for 
the common law system, where judicial precedent is recognized as the source 
of law. 

In many states, at certain stages of development, the rule of law has been 
identified, and in some it is still identified with the rule of the law, which distorts 
its basic essence. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe noted 
that such a problem exists mainly in some young democracies in Eastern 
Europe. The Venice Commission also points out that over time, the essence of 
the rule of law in some countries was distorted so as to be equivalent to “rule of 
the law”, or “rule by the law”, or even “law by rules”. These interpretations permit 
authoritarian actions by governments and do not reflect the meaning of the rule 
of law today. 

Important in the context of understanding the essence of the principle of 
the rule of law is the opinion of the Constitutional Court of Ukraine, which in its 
decision No. 15-rp/2004 of November 2, 2004 stated that the rule of law implies 
the supremacy of law in a society. The rule of law implies its accomplishment 
in the sphere of legislation and law enforcement, in particular, in a legislation 
which by its purpose has to be encouraged by the idea of social justice, freedom 
and equality. One implication of the rule of law is that law is not restricted to 
legislation as one of its forms, but rather comprises other social regulatory 
means such as ethical norms, traditions and customs legitimized on a certain 
cultural level of a society as they have been worked out during its historical 
development. Found in all of these elements is a characteristic consistent with 
the justice ideology and the idea of law largely reflected in the Constitution. It 
follows that in Ukraine law and the law are considered as separate categories. 
Law is what stands above the law. Such an approach is justified, because this is 
the main essence of the concept of the rule of law. 

Thus, the development of the concept of the rule of law has made a long 
and difficult path, from antiquity to the present. During its establishment, 
approaches to understanding of this construction were changing significantly. 
Even today, there is no clear position on the concept of the rule of law, which 
would be recognized by all states. However, with the further development of 
humanity and human rights, there must be a unification of the understanding 
of the rule of law as a principle that ensures the restraint of state power, respect 
for human rights and the primacy of natural law over a law. 
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PART AND WHOLE COMPETITION:  
THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 

Yurii Tremba (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser : As. Prof. M. Shupyana 

Language adviser : As. Prof. L. Mysyk) 

Competition of criminal law rules is an atypical case in law enforcement, 
when one criminal offence is committed, and the application of several 
functionally related criminal rules is possible at the same time, though only one 
of them is applicable. The application of two rules would violate one of the 
fundamental principles of criminal law : non bis in idem, according to which no 
one can be twice brought to the same kind of legal liability for the same offence. 

Competition in criminal law exists in three types: competition of general 
and special norms, competition of several special norms and part and whole 
competition. In our study, we will focus on part and whole competition. 

Part and whole competition is a type of criminal law rules competition 
according to which the committed criminal offense falls under action of two (or 
more) criminal law rules, one of which – rule about the whole, covers the 
committed as a whole, and others – rules about parts, define as independent 
criminal offences only parts of the committed socially dangerous 
encroachment. Thus, in part and whole competition, criminal law rules, which 
are the basis of criminal liability of a person, are subordinate in content. One of 
them (rule about the whole) – covers all committed actions in general, and the 
decisive role is played by the object of criminal law protection, which 
determines the real direction of the criminal offence. If we represent these 
concepts with the help of Euler's circles, then the rule about the whole would be 
a large circle, which included the rules-parts that do not intersect. 

Part and whole competition is divided into certain subtypes. The most 
reasonable is the approach of Marin O.K., who makes the following 
classification: 

• competition of rules on mere and composite criminal offences;  
• competition of rules on incomplete criminal activity and completed 

criminal offences;  
• competition of rules on committing a criminal offence in complicity and 

a criminal offence committed separately.  
The first subtype lies in the following : if there are two or more rules that 

contain mere single criminal offences, as well as a rule that contains a 
composite criminal offence, which consists of two or more acts that constitute 
a single criminal offence. An ideal example is Part 2 of Article 121 of the Criminal 
Code of Ukraine, which consists of the acts set in Part 1 of this article and Part 1 
of Article 119 of the Criminal Code of Ukraine. Here we are talking about a 
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criminal offence with two forms of guilt, where a person intents to cause bodily 
harm, but causes the consequence in the form of death by negligence. 

The second subtype is conveniently explained by example as well. Thus, 
if a person inflicts smb. intentional grievous bodily harm, which, in expert`s 
opinion, is dangerous at the time of its infliction, the investigator or prosecutor 
in charge of qualification must determine the consequences of such a person's 
intent. On the one hand, the intent to inflict grievous bodily harm was realized, 
but such a person could aim to cause death of the victim, and therefore his act 
is an attempt to commit a criminal offense under Art. 115 of the Criminal Code 
of Ukraine – premeditated murder. To do this, it is necessary to analyze the 
method of causing harm, the relationship between victim and suspect and other 
circumstances of the criminal offence.  

For proper qualification in the presence of competition of the third 
subtype, it is also necessary to analyze all the circumstances of the criminal 
offence and intent to commit a criminal offence in complicity or absence of 
such intent, paying attention to legal and factual aspects of complicity.  

D.M. Fedorenko also notes that the disposition of a criminal law rule as a 
whole may consist of several alternative acts, one of which sometimes may be 
set in a separate article of the Criminal Code, supplemented, however, by certain 
features that detalise it and, thus, form an independent corpus delicti. Such a 
rule will be part of the first, and therefore will compete with it, although such a 
position is not common and most scholars identify the three subtypes of part 
and whole competition, mentioned above.  

It should be noted that part and whole competition is possible only 
between criminal law rules. It sounds obvious, but if we consider Article 286 of 
the Criminal Code of Ukraine, it can be divided into two aspects: violation of 
traffic safety rules and negligent moderate bodily injury. There is no 
competition between these norms, because despite the availability of Article 128 
of the Criminal Code of Ukraine, it does not provide criminal liability for 
violation of traffic safety rules without consequences, because such offences are 
administrative and contained in the Code of Administrative Offenses.  

Thus, given the above, it should be emphasized that the general rule of 
overcoming competition between part and whole: the rule about the whole is 
applicable, as it covers encroachment on the whole, which is fully consistent 
with the principles of criminal law qualification. The only possible case in which 
a set of “part” rules is subject to application is the exclusion “the whole” rule from 
the Criminal Code of Ukraine. 
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HOW SHOULD STATES RESPOND TO 9/11 THREATS? 

Anastasiia Veres (student)  

Ivan Franko National University of Lviv  
(Scientific Adviser: As. Prof. V. Lysyk 
Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

In 2001 militants associated with the Islamic extremist group al-Qaeda 
launched the deadliest terrorist attack on the United States of America. The 
attacks against New York City and Washington, D.C., made it abundantly clear 
that civil aircraft is capable of causing destruction comparable to that caused by 
an armed military jet. After those drastic events the whole international 
community was concerned with one important question: Can armed forces of a 
State be ordered to shoot down a civil airliner with terrorists and civilians on 
board?  

Article 51 of the UN Charter proclaims: “Nothing in the present Charter 
shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an 
armed attack occurs against a Member of the United Nations”. The 
interpretation of the wording “if an armed attack occurs” is twofold. First, 
restrictivists assert that States may resort to the use of force only in situations 
where an armed attack has already begun, meaning that it is demonstrably 
apparent that the other side is already engaged in carrying out an attack. For 
instance, when the bomb is approaching the city it is difficult to argue that an 
armed attack is not yet in progress. Second, expansionists believe that it is 
lawful to use force in anticipation, that is, when there is only a threat of an 
imminent attack. The situation with 9/11 attacks deals specifically with the 
notion of anticipatory self-defense since one cannot be sure whether the civil 
airliner is about to attack until it is too late. Some may also argue that once a 
plane has manifested hostility by deviating from a flight path or by threatening 
radio messages – an armed attack is already underway. I agree with the position 
that in case of an attack by means of a civil airliner no one can be sure enough 
that attack is in progress since the message sent by terrorists can simply be a 
hoax.  

It may be admitted that one of the core problems with anticipatory self-
defense is uncertainty. We may imagine the situation, for the purpose of 
discussion, when the Minister of Defense gives an order to bring the aircraft 
down on the basis of current intelligence but later it turns out that no armed 
attack was about to commence. If we turn to the current judicial practice of the 
International Court of Justice (which, I would like to note, has never dealt with 
the notion of anticipatory self-defense), we will see that test for self-defense is 
objective. In the case concerning the Oil Platforms, the ICJ held in paragraph 73 
of its 2003 Judgement that “the requirement of international law that measures 
taken avowedly in self-defence must have been necessary for that purpose is 
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strict and objective, leaving no room for any “measure of discretion”. Taking this 
statement into account, States will bear responsibility even when available 
information gave a hint of an apparent attack but still use of force was not 
necessary.  

Let`s now turn to the second requirement – attribution. Attribution 
means that conduct emanates from a certain State for the purposes of 
responsibility. In its 2004 Advisory opinion on Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory the ICJ observed: 
“Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of 
self-defense in the case of armed attack by one State against another State”. I 
will turn your attention to the fact that this Judgement is subsequent to events 
of 2001 which means that even in case of terrorist attack it is important for the 
ICJ to observe the link between a group of terrorists and another State, which 
directly supports them. The United Nations Security Council seems to share the 
opposite position. After the US suffered an attack, it led military action in 
Afghanistan and that action was taken against the acts of the terrorists’ when 
the acts were not attributable to the Government of Afghanistan. 
Nonwithstanding this fact, the Security Council, in its Resolutions 1368 and 1373, 
implicitly recognised the United States’ right of self-defence in response to the 
9/11 attacks by Al-Qaeda, and the majority of states supported Operation 
Enduring Freedom against Afghanistan as a legitimate exercise of the right of 
self-defence. Personally, I share the view that in modern world non-state actors 
such as terrorist groups pose a high level of threat by using weapons of mass 
destruction. To impose a prohibition on resorting to force when the requirement 
of attribution is not met does not correspond to the current situation in the 
world.  

Last but not the least, use of force in context of anticipatory self-defense 
is subject to the requirements of imminence, necessity and proportionality. 
Imminence implies that it is clear that attack is about to take place and leaves 
no other choice but to use weapon. It was noted above that it will seldom be 
possible to know whether or not the civil airliner is about to attack. Under the 
principle of necessity, a State must exhaust all possible remedies before 
resorting to the use of weapon, for example, to intercept the aircraft if possible 
and evacuate the people from the buildings. Moving to proportionality, response 
shall correspond to the alleged threat. It may be argued that this requirement is 
satisfied if a State is about to save more people on the ground than on the board. 

From my standpoint, it will never be legal to shoot down a civil airliner 
since it neglects the most fundamental right – right to life. Article 6 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights explicitly says: “Every 
human being has the inherent right to life”. In 2005 Germany made an attempt 
to legitimize the use of weapons against civilian aircrafts in case of 9/11 attacks. 
Despite this, the Federal Constitutional Court of Germany in its Judgement of 15 
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February 2006 declared: “Such a treatment ignores the status of persons affected 
as subjects endowed with dignity and inalienable rights. By their killing being 
used as a means to save others, they are treated as objects and at the same time 
deprived of their rights”.  

Summarizing, if the use of weapons is aimed at a pilotless aircraft or 
exclusively at terrorists the situation is different. But in case of innocent 
passengers being on board altogether with perpetrators – the use of force can 
never be legitimized. Therefore, every time a rogue aircraft is approaching a city 
and does not correspond to any attempt of interception there is a dilemma to be 
solved: Whose life matters more?  

 

CONTENT OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 

Yanichko Yeva (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. Prof. O. Rym 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk) 

The content of the employment contract is a set of conditions aimed at 
regulating the employment relationship between employee and employer. As it 
was pointed out by T.V Parpan, the employment contract shall be concluded in 
compliance with the requirements for its content. 

The main components of the content of the employment contract are 
rights and duties of the parties, in other words they can be described as 
conditions that were agreed between the two parties. The legislation contains 
certain guarantees, that usually provide for such provisions as: 1) the amount of 
wages; 2) the minimum duration of the vacation, etc. These provisions are called 
regulatory conditions. 

An employment contract is concluded if all its essential conditions, 
which are divided into optional and mandatory, are met. The mandatory 
conditions of the employment contract, which shall be agreed by the parties, are: 
1) the condition of the labor function; 2) the condition of remuneration ; 3) 
conditions of the place of work ; 4) the beginning of the work etc. The optional 
terms of the employment contract are auxiliary conditions, the approval of them 
is voluntary and does not affect its legal force. The optional conditions of 
employment are the following: 1)probation; 2)working place; 3) the working 
hours; 4) remote work or work from home; 5) the term of the employment 
contract etc. 

These provisions indicate that the definition of a contract under the draft 
Labour Code is more complete, as it takes into consideration all the basic 
elements that shall be present at the conclusion of the contract. The novelty of 
the draftt is the consolidation in Article 32 of the definition of the employment 
contract content, which is important both theoretically and practically. The 
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analysis of the Article shows that the content of the contract was declared in 
legislation. 

The following components of the content of the employment contract are 
highlighted by law scholar Potopakhina O.M. In her opinion, the elements of 
thecontract content are the conditional four parts, which the contract can be 
divided into. The first part contains information that characterizes the 
employee and the employer. It is stated in Article 32 of the draft Labour Code, in 
accordance with which all the data of both parties shall be indicated. In the 
second part, that can be highlighted as a key part, the content of the contract is 
subjected required conditions, which, in accordance to the forth part at the draft 
Labour Code, are: 1) the work place; 2) the time of entry into force of the contract; 
3) labour function performed by the employee; 4) terms of remuneration. 
Without these conditions, the contract will have no legal force. Part three 
includes optional terms of the contract, for example: 1) mode of operation; 2) 
working conditions; 3) the possibility of work from home; 4 ) business trips and 
vacations and many others, which are agreed by the parties and if they do not 
contradict the current legislation and do not worsen the situation of the parties 
in any way. In the last part, in accordance with Article 32 of the draft Labour 
Code, all other conditions of the contract, in particular, those relating to the 
provision of material goods or services by the employer, the features of 
termination of the contract are stated. In my opinion, such a division is 
impractical, namely, the separation of the final part: because the optional 
conditions already provide other provisions that are not enshrined in the 
mandatory conditions and, when we distinguish a separate category as other 
conditions, it is necessary to legally reinforce this statement and provide an 
exhaustive list of such conditions. 

An important rule is fixed in the Part 4 of Article 32 of the draft Labour 
Code, according to which the terms of the contract, which were previously 
identified, may be amended only by agreement of the parties and in writing. Part 
5 of Article 32 of the contract enumerate another labour conditions which are 
determined in accordance with labor legislation and the collective contract. 
However, this rule needs to be clarified, because it is necessary to speak about 
the terms of the contract, and not about work conditions because they are 
different in the content. Since the terms of the contract are the grounds on 
which the contract is concluded and work conditions actually follow from the 
terms of the contract, no agreement will be reached on the terms for both parties 
to the contract, then it will be inappropriate to mention work conditions. 

Thereby, the norms of the draft Labour Code have undergone significant 
changes in comparison with the valid Labour Code of Ukraine and have received 
a new, clearer regulation. Legislative consolidation of the terms of the 
employment contract will allow to specify and clearly define the content of the 
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rights and obligations of the parties, to prevent labor disputes and to ensure the 
effective operation of the contractual terms. 

In conclusion, it should be noted that the current labor legislation needs 
to be upgraded. One of the most pressing issues, that needs to be solved, is the 
content of the employment contract. Based on this list of conditions of the 
employment contract, we can presume that this institution of labor law plays a 
significant role and it is based on other important institutions of labor law. 
However, at the moment the draft Labour Code is under consideration, which 
significantly complicates the process of resolving labor disputes and does not 
allow the subjects of labor relations turn to them in different situations. To 
resolve all disputes and to make a clear separation of the procedures of the 
employment contract, it would be appropriate to implement into legislation the 
provisions of Directive 91/533 of 14 October, 1991. These provisions would clearly 
establish a degree of flexibility in labor relations and in order to protect the 
interests of employees and employers, would distinguish rights, working 
conditions and other important aspects for both parties. This Directive contains 
nine distinct chapters, that describe all necessary elements of the structure of 
the contract content, laid out in such a way as to reduce the number of disputes 
to a minimum. However, in the event of such situations, it is expedient to 
establish the mechanism of solving problems. 

In my opinion, the implementation of the provisions of Directive 91/533 
of October 14, 1991 will expand the possibility of the subjects of labor relations in 
the context of the contractual formation of working conditions. Bringing 
national legislation in line with international labor standards will improve the 
mechanism of legal support of labor relations and will make it more transparent, 
stable, clearer, and higher quality. 

 

DIFFERENTIATION OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL 
OFFENCES IN THE SCOPE OF CIRCULATION OF DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGS AND 

PRECURSORS, TAKING INTO ACCOUNT QUALITATIVE AND 
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF SUCH 

CRIMINAL OFFENCES OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

Roksolana Zaranska (student) 

Ivan Franko National University of Lviv 
(Scientific adviser: As. I. Sen 

Language adviser: As. Prof. L. Mysyk)  

Criminal offences in the scope of circulation of drugs, psychotropic 
substances, their analogs and precursors are considered to be criminal offences 
against public health. Those are acts that endanger the causation of harm or 
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cause actual significant harm to the health of an indefinite circle of persons by 
the illegal circulation of drugs, psychotropic substances, their analogs, and 
precursors. 

The subjects of such criminal offences are drugs, psychotropic 
substances, their analogs and precursors. Pursuant to the Law of Ukraine “On 
Circulation of Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogs and Precursors in 
Ukraine” of February 15, 1995 № 60/95-ВР the following notions are defined:  

Drugs – substances natural or synthetic, medicines, plants included in 
the List of drugs, psychotropic substances and precursors;  

Psychotropic substances – substances natural or synthetic, medicines, 
natural materials, included in the List of drugs, psychotropic substances and 
precursors; 

Drug and psychotropic substances analogs – are prohibited for 
circulation on the territory of Ukraine substances natural or synthetic, not 
included in the List of drugs, psychotropic substances and precursors, chemical 
structure and properties of which are similar to the chemical structure and 
properties of drugs and psychotropic substances, that reproduce psychoactive 
action. 

Drug and psychotropic substances precursors (further – precursors) – 
substances that are used for the production of drug and psychotropic 
substances, included in the List of drugs, psychotropic substances and 
precursors. 

Accordingly, in order to be recognized as the subject of such criminal 
offences, drugs, psychotropic substances and precursors should be 
characterized by the following legal attribute – be included in the List of drugs, 
psychotropic substances and precursors approved by the resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine of May 6, 2000 № 770 (further – the List). The 
legal feature of drugs and psychotropic substances analogs means that they are 
not included in the List (negative aspect), but they are prohibited for the 
circulation on the territory of Ukraine (positive aspect).  

The legislation differentiates criminal liability depending on the 
quantitative and qualitative characteristics of the subject of these criminal 
offences. In particular, there are such qualifying or especially qualifying features 
that are inherent to the subjects of criminal offences in the scope of circulation 
of drugs, psychotropic substances, their analogs or precursors: drugs, 
psychotropic substances, their analogs or precursors in large or especially large 
amounts; especially dangerous drugs and psychotropic substances.  

Thus, the differentiation by quantitative characteristic of the subject 
provides the separation of qualifying and especially qualifying features 
depending on the quantity (large and especially large) of drugs, psychotropic 
substances, their analogs or precursors.  
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The amounts of drugs, psychotropic substances and precursors are 
defined in the Tables of small, large and especially large amounts of drugs, 
psychotropic substances and precursors which are in illegal circulation, 
approved by the Order of the Ministry of Health of 1 August, 2000 № 188 (further 
– the Tables). The relevant amounts are set out in these Tables separately for 
each drug, psychotropic substance or precursor.  

The Tables indicate that the amounts of drugs and psychotropic 
substances are determined on the basis of existing practices of combating their 
illegal circulation and considering existing international practice that is based 
on a fixed daily dose (FDD) according to the UN International Narcotics Control 
Board. In particular:  

- small amounts include those that do not exceed 10 FDD; 
- large amounts – within the limits from 100 – 1000 FDD; 
- especially large amounts that exceed 1000 FDD. 
The amount of drugs and psychotropic substances analogs is not defined 

in the Tables, so it shall be defined expertly taking into account the mentioned 
provisions regarding the necessary quantity of fixed daily doses for respective 
quantitative category.  

When deciding on the issue of qualification of criminal offences concerning 
drugs, psychotropic substances or their analogs of different types, the amount of 
these medicines (substances) is defined coming out of their total number.  

If in addition to drugs or psychotropic substances the subject of the 
criminal offence were also precursors, the unification of the quantity of such 
medicines or substances with the quantity of the latter is prohibited. The 
combination of only a few precursors of different types is possible. 

As to the differentiation of criminal liability by the qualitative 
characteristic of the subjects of the analysed criminal offences, it consists in the 
provision by the legislator of such qualifying feature as especially dangerous 
drugs or psychotropic substances. 

Especially dangerous drugs or psychotropic substances – are included in 
the catalogues 1 and 2 in the Tables of the List of drugs, psychotropic substances 
and precursors that are especially dangerous for public health.  

Summarizing the aforesaid material, the legislator differentiates criminal 
liability for criminal offences in the scope of circulation of drugs, psychotropic 
substances, their analogs and precursors, taking into account such quantitative 
characteristics as large and especially large amounts of drugs, psychotropic 
substances, their analogs or precursors, and qualitative characteristics – 
especially dangerous drugs or psychotropic substances. In our opinion, the 
differentiation of criminal liability by these qualifying and especially qualifying 
features is extremely important for the establishment of the due degree of 
criminal liability, given the degree of public danger of an act committed and the 
impact of such an act on society, namely, the lives and health of individuals.  
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